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Osmanlı Türkleri İdaresinde Kıbrıs 

1571 - 1878 

ON SÖZ 

300 sene kadar uzun bir devri tetkik etme~e başlamak hususunda 

göst~rdi~im cesaret ilk nazarda profesörlerimi hayrete düşürmüştü. Fakat 

böyle uzun bir devrin omuzlarıma yükledi~i a~ırlı~ın altında yalnız kal· 

mıyaraR, prof~sör ve doçentlerimin delilet ve yardımiarına nail olaca~ımı 
düşü~erek kararımdan dönmedim. Tahminimde yanılmamıştım. Profesörle

rimden İsmail Hakkı'nın delaleti ile Hazinei evrakta tetkikat yapmam için 

müsaade istihsal edebildi~im gibi, Hazinei evraktaki çalışınam esnasında 

okuyamadı~ım bir çok kelimelerin hallinde sık sık rahatsız ediş ime karşı 

da daima güler yüzle ve dört elle sarılması bana her gün bir az daha ça

lışmak ve kendisine layık bir talebe olmak gayret ve arzusunu verdi. Ha

zinei evraktaki meşguliyetim esnasında memur Niyazi ve tasnif komisyonu 

hçy'etinden pek muhterem Bay Haşimin yardımiarına _karşı teşekkür etmeyi 

bir borç bilirim. Plan ve saire hakkında irşadatta bulunan de~erli doçent 

Enver Ziya Karalın ismini şükranla anmak vicdanİ vazifem icabıdır. 

Bu mevzu hakkında mahallinde tetkikat yapmak için Kıbrıs'a gitmeme 

ve oradaki «Mahkemei şer'iyeı> sicillerini gözden geçirmeme müsaade et· 

nıek latfunda bulunan Lise komisyon reisi ve Evkaf murahbası Bay Münire 

de sonsuz teşekkürlerimi sunmak yerinde ve haklı «)}an bir şeydir. 

Kıbrısın Evkaf hazinei evrakında 58 kadar sicil defteri bulunmaktadır. 



Bu defterlerin tarihleri 988 den başlar ve bazı sıçrayışlarla devam eder. 

Yazın bunaltıcı sıcag-ında azami İstifadeyi temine çalıştıg-ım halde maales.ef 

bu defterlerin yalnız 19 tanesini letk ik edebildim. Fakat imkan buldukça 
mütebakiyi gözden geçirmek için Bay Münirden söz aldım. 

Yine Kıbrıstaki tetkikatım esnasında, bana yardım eden bir arkadaşın 

ismini zikretmeden geçemiyeceğim. Bu arkadaş Kıbrısta Osmanlılar ·zama

nında defterdar olan Abdürrezzak stilalesinden olup bugün Askeri Tıbbiye

de bulunan Tabsin beydir. Büyük dedesinden kalan hususi kütüphanelerin

deki bazı fermanları, mazbata kayıtlarını ve yazma kitapları tetkikatıma 

müsaade ettikleri cihetten kendilerine ne kadar teşekkür etsem yine azdır. 

Bundan maada Kıbrıs despothanesinin hazinei evraktnda bulunan ve 

kHisenin teşkilat ve imtiyazatı hakkında pek ziyde kıymetli maJOmat veren 

5 tan.e fermanı hümayunu kopya etmeme müsaade . eden Ek~arhos lyeroni

mos'a ve bir çok hususlarda Türk noktai nazarına yaklaşan Rum Cimna

siyomu Tarih profesörü Miriantobulos'a da teşekkür etmek insani bir 
vazifedir. 
· İstanbul Başvekalet Hazinei evrakında tetkikatım mühimme defterleri 

notlarına, nam ei hümayunlara, harici ye, dahiliye, ikti sad, bahri ye v. s. ye 

istinad eder. 10 uncu mühimme defterinden başlıyatak 263 e kadar devam 

eder. Bu suretle vak'aları senesile tetkik etmeg-e çalıştım. Travayımı ya· 

. zarkeıı istinad ettiğim eserler bu mühimme defterleri ve dig-er notlar 

ile, Kıbrıstaki mahkemei şeri'ye sicil defterleridir. Bunlardanmaada ııCyprus 

under the Turksn Türkler idaresinde Kıbrıs diye Luke tarafından yazılmış 

·bir eser de manzurum olmuştur. Bu eserin kıymetli kısmı konsolosluk ka

'}'ttlarır.ı ihtiva etmesindedir. Onları terceme ettig-im gibi kitabın enteresan 

olan yerlerini de ihmal etmedim. Fakat bir yabancı tarafından yazıldığı 

için tarafgirane yazılmış oldug-unda şüphe yoktur. Eserinin bazı yerlerini 

tenkit. ve bazı yerlerini kabul etmek iztırarında · bulunuyorum. Bundan 

başka vak'anüvis tarihlerinden Ali, Raşid, Vasıf, Solakzade, lzzi, Ce~dtt, 
Selani ki Mustafa, Evliya Çelebi Seyahatnam esi, ' Muahedat Mecmuası \ı. s. di ı'. 

Travayımı yazarken istifade ettig-im menbaları şu suretle göstereceğim: 

Başvekalet Hazinei evrakı mühimme defterlerini: mühimme, 

Kıbrıs mahkemei şer'iye sicil defterlerini: defter, 

Cyprus·-under the Turks: C. U, T. ·• .. · 
ve di~er tarihleri de isimlerile kaydedeceğim. 
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Travayımı yazarken tebarüz eltirmek istedi~im noktalar Kıbrısa ne 

gihi idari şekiller ve mülki teşkilatlar veri lmiş ve Avrupalıların dedikleri 

gibi hir istiyanlara zulüm ve taaddi mi yapılmıştır, yoksa fevkalade imti

yazlar mı verilmiştir, kültür bakımından t esirleri nelerdir. 

Bu kadar uzun ve yorucu bir devri 1 am muvaffal<iyetle te tkik etmek 

ı çın az zamanın de~il çok uzun senelerio lazım gelece~ini teslim. etmek 

lazımdır. Bunun için elimden geldiği kadar uğraştığıma şüphem yoktur. 

ll. Fikret Alasya 

• 
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İDARI TEŞKILA 'İ': 

Beylerbeylik: 

1571 senesinde Kıbrıs fethedildi~i zaman, Lefkoşa merkez olmak 

üzere bir beylerbeylik balinde idare edilme~e başlandı. Lefkoşa beyler 

beyli~ine ilk defa Muzaffer paşa tayin edildi (1). Baf, Magosa ve Girneye 

ayrı ayrı sancak beyleri tayin edildi (2). Beylerb~yilik Şarki Akdenizde 

haki.m bir mevkide oldu~u ve düşmanların gözünden kaçm~dı~ı için adayı 

daha kuvvetli bir hale getirmek, Türk nüfusunu teksif etmek ve imara 

çalışmak için Kıbrısa Anadolunun muhtelif yerlerinden ezcümle: Karaman, 

Darende, Ni~de, Konya, Kayseri, İçel, Bozuk, Alaiye, Manavgat, Zülkad

riye, Tek e (3) den sürgünler yaptırıldı. Bu seyahate herncivar olan Ala-

. iye (4), Tarsus (5), lçel (6), Zülkadriye, Sis (7), ve Trabulusu Şam (8) 

sancakları dahi ilhak edilip buraların timarlı askerinden istifade edilmek 

çareleri bulundu. 

Bunlar sancakbeyleri, sipahi ve tirnar sahiplerile Kıbrısın müdafaa ve 

muhafazası ıçın Kıbrıs beylerbe~ili~ine ilhak edilmişlerdi. Bir İnüddet 

sonra Trabulusu Şam Kıbrıstan ayrı l mış, çünkü Trabulusta mali miriyi . 

toplamak Kıbrıs beylerbeyi için müşküldü. Bundan dolayı Şam beylerbe~i

li~ine il hak edilmiştir (9). ( 23 zilhicce 980= 1573 ). 

1) Ali s. 394; C. U. T. ~· 19 ; Mühimme 10 a. 130. 

2) C. U. T. S. 19 da <<Magosaya iki tuklu bir paşa, Bafa da iki tuklu bir paşa ve 

Lefkoşaya da merkez yaparak üç tuklu Muzaffer paşayı tayin etti>l halbuki aancalc beyleri 

birer tuklu, Muzaffer paşa da beylerbeyi ve iki tuğludur. 

3) Mühimme 19 s. 334-335 ; mühimme 10 s. 246. 

4) Mühimme 10. s. 257; Mühimme 16. s. 64. 

5) Mühimme 10 s. 262. 

6) Mühimme 10 s. 447. 

7) Mübimme 16 s. 19. 

8) Mühimme 21 s. 261. 

9) Mühimme 21 s. 261. 
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Lakin Taralıulustan maada yerler uzun müddet Kıbrısa tabi bu

lunmuşlardır. Kıbrıs beylerbeyisinin seneliği 1,100,000 akçe idi (1). Bu 

para. beylerbeylik haslarından telafi edilmediği takdirde Kıbrıs hazinesin

sinden noksanı ilave edilirdi. Beylerbeyi sar<>y denilen hükOinet konağında 

otururdu. Sarayın tefrişatı için arasıra halktan para alınırdı (2). Kıbrıs 

beylerbey isin in ( H. IIli) . 1699 senelerinde payelerinin Rumeli l.ıeylerbeyisi 

der.ecesinde olduğunu görü yoruz ki bu zamanda beyle~beyi İsmail paşa 
idi (3). Yine bu zamandadır ki beylerbeyilt ri vali ün vanile anıfıyordu (4). 

Beylerbeylerinin vefatl arı ve müfarekatları vaki olduğu zaman kendilerine 

Kıbrıs yeniçerileri ağası olanlar vekalet edebiliyorlardı (5). Beylerbeyilerin 

salahiyetler i vasi idi ; böyle ol!l'akla lstanl-uldaki divanı hümayundan 

emir almaları ve ona göre hareket etmeleri lazımdı (6) Bunun için gerek 

mühim me d efterlerinde ve gerekse mahkemei şeriye sicil deft~rleri nde 

Kıbrıs beylerbeyisine hüküm ki diye binlerce hükümlerin sadır olduğunu 

görüyoruz. Kıbrıs beylerbeyileri imparatorluğun d ğer ayale tlerindeki 

beylerbeyleri g ibi riyasetlerinde bir divan kurarlar ve memleketin mühim 

i şinrini müzakere ederlerdi (7). Bundan sonra divanı hiimayuna ar zedil ecek 

mühim meseleleri arzetmek için maruzatını yazdırır ve divan çavuşları 

vasıtasile gönderirdi. Bu suretle arzedilen mesele divıını hümayunda 

müzakere edilir ve hükümdara arzdan sonra hükümler sadır olurdu .. Kıbrıs 

divan ı hümayununun küçük bir nümunesi idi. Divanın reisi bilfiil beylerbeyi 

idi. Azaları ise: tezkereci, divan efendisi. d efterdar, defter emini, d efter 

kethüdası, ruznameci ve askerin büyük zabitleri idi (8). Divanda teşrifat 

silsilesi vardı; biri diğerine tesaddur e tmek hakkına malik değildi. Teşri

fa tta defter kethüdası ve tirnar defterdarl defterdan n sağında ve Yeniçeri 

ı} Mühimrne 18 •· 73. 

2) Defter 7 s. 4 

3) Defter 6 s. 160. 

4) Defte; 6 • · 91. 

5) Mühimrne 79 •· 311. 

6) Defter ı S. 110; mühimme ıo S. ıo, mühimme 10 S. 203. 

7) Defter 2 S. 69, defter 4 S. 45 

8) Defter 2 S. 69, defter ı S. 286 
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a~ası ise solunda otururdu (1). Beylerbeyine gönderilen fermanlar ekseriya 

birkaç madde ü.zerinde israr ederlerdi. 

1 ) Cizye ve haraçiarın toplanarak hazinei amireye gönderilmesi ; 

2 ) Günlük emirler ; 

3) Adanın muhafaza ve müdafaasına d ikkat etmek ; 

4) Reayaya adilane ve iyi muamele etmek (2). 

Beylerbeyi sancak beylerinden birisinin emrine muhalif hareket etmesi 

üzerine azi ı' veya tecziyesi için arz gönderirse Istanbul divanında müzakere 

edilip hükümdara arzedildikten sonra hattı hareketini tayin edecek ferman 

sadır olur ve buna göre hareket ederdi (3). 

Fakat bu nevi serkeşane ve yulsuz hareketler ancak imparatorlu~un 

id!lresinin bozuldug-u zamanlara tekabül eder. Azillerde arz gönderdi~i 

gibi tayin hususunda da arzlar gönderirdi. Beylerbeyi aynı zamanda Tirnar 

da tevcih eder ve tezkere verirdi. Tirnar tevcih edilen kimse tez

keresi.ni alır ve lstanbula g iderek heratını alırdı (4). MahlOI timariarın 
Kı brısta kalarak cezirenin muhafazasında bulunacaklara verilmesine büyük 

ehemmiyet veriliyord u (5). Divan azalarının ziametleri oldutu gibi (6) 
çavuşların da gedikleri yani ziametleri vardı, ve çavuşların yevmiyeleri 

2 akee idi (7). Sancak beylerinin mevkileri beylerbeylerden dundu. · Bun

ların idarelerinde sancaklar vardı (8). Bu sancaklar : Gire, Baf Magosa 

idi. Lefkoşaya ise paşa sancag-ı denilirdi. (9) Sancak beylerinin salyaneleri 

(yıllık ları) 1610 da Girne sancak beyinin 120 000 akçe, Tuzla sancak be

yinin · salyanesi ve gemi masrafı ile birlikte 8 yük yani 800 000 akçe idi. 

Bu para Kıbrıs hazinesinden verilirdi (10). 1571 den 1640 a kadar cezireyi 

bir .beylerbeyi ve iki sancak beyi idare ediyordu. Fakat bunların yıllıkları 

1) Mübimme 31 S. 342 

2) Mühimme 18 S. 73, defter 1 S. 110 

3) Mübimme 100 S. 66 
4) Mühimme 16 S. 346 

5) Mühimme 16 S. 185 

6) Mühimme 16 S. 246 
7) Mühimme 13 S. 57 
8) Evliya Çelebi sey hatnamesi cilt 1 S. 182 

9) Defter 3 S. 118 

10) Defter 4 S. ?.46 
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hayli bir yekun tutardı. Memlekette kıtlık oldu~u için, halk adadan goç 

etme~e başlamış ve bu suretle nüfus a.zalmıştı. Vaıiyet hükumelin nazarı 

dikkatini eelbelmiş ve gönderdi~i müfettiş tahriri nüfus yaptırmak, nüfusun 

pek çok azaldı~ını ve binaenaleyh memleketin idaresi için beylerbeyi ve 

sancak beylerinin yıllıklarını ödeyebilmeleri imkansız oldu~undan sancak 

beylikleri la~vedilerek merkezdeki beylerbeylik ibka edildi ve bu suretle' 

halkın üzerindeki yük bir derece hafiflemiş oldu (1). Lakin haraç eskisi 

gibi devam ediyordu. 

Reayadan alınan vergiler : 

Cizye 16 000 kuruş 

Bedeli nüzül 13 180 )) 

Maişet 10 000 )) 

Kelemiye 3 000 )) (2) 

Resmi bevaban, resmi a~nam v. s. idi. 

Normel vaziyette vergilar bu şekilde toplanıyordu. Müslüman~ardan 

vergileri ancak beylerbeyinin tayin ettikleri adamlar, hıristiyanlardan ise 

başpiskoposun ve terceman (dragoman) ın vasıtasile toplanırdı. Vali lstan~ 
buldan gelen cizye evraklarını tercemana verir. Tercemanlar isimlerinden 

de anlaşılaca~ı veçhile sarayın tercemanı idi. Bundan dolayı sarayda mev

kileri mühim idi. Hiristiyanların en yüksek rütbeli olanıdır. Bunların hakiki 

vazifeleri tercemanlıktan ziyade hiristiyan reaya ile saray arasında vasıta 

olmaktır. 

Tercemanı başpeskopos namzet gösterir, Babıali kabul ederse kendi

sine ferman verir ve işe başiardı (3). Tercemanlor Lefkoşada konak tes

ro iye edilen saray gibi muazzam bir binada otururlardı . Bu bina bu gün 

mevcut olup eski şeklini aynen muhafaza etmektedir. Binada ikamet eden 

madam Avg-usta terceman Çelebi Yango ahfadından olup konagın vaşisidir 

Eski günlerin batıralarına da tevarüs eden madam konaga tarihi kıymetini 

muhafaza ettiriyor. Konağın meclis salonunu altın işlemeli tavanı ve ter

cemanların ya~lı boya r-esimleri bugün de eski halini muhafaza etmktedir. 

(1) C. U. T. S. 30 

(2) Mühimme 115 S. 59 

(3) C.U.T. S. 79-80 
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Tercemanlar hakkında güzel bir eser yazan Rum Cimnasiyomu Tarih pro· 

fesörü Miriantobulos' un delaletıle konagı gördüm, Tercemanlar validen 

sonra en mühim mevkii işgal ediyorlardı. Vali vergi tarh edeceg-i zaman 

veya Istanbuldan cizye ve haraç evrakı geldig-i zaman tercemana söyler 

ve terceman da başpeskapas ile dig-er papaslara emirler verir ve vergileri 

topl~tırdı (1). İş başında bulunan tercenıan ve başpeskoposların birieşme
sile . halkı ezmek gayet kolay oluyordu. Lakin hükümdarıo vali tarafından 

haberdar ed ilmesi üzerine gerek terceman ve gerekse başpeskopos sürgün

de solug-u almakta geç kalmıyorlardı (2) 1707 senesinde re:ıyadan bu su· 

retle fazla vergi alan başpeskopos, keşiş, terceman ve Yeniçeri ağası 

Ra<tC?sa nefyedilmişlerdi (3). 

Bu vesika bize ve ecnebilere göster iyor ki halkı ezen Türkler deg-il 

yine kendi cinslerinden iş başında bulunanlardır. Hükümdar yalnız terce

man ve peskoposları tecziye ile kalmıyor, her hangi bir şekilde hırsızlık 

. eden veya fazla para çeken vaüyi de tecziyede kusur etmemektedir. Rea

yanın meseleyi hükümdara arz etmesite reayadan alınan paranın hesahı 

validen sorulur ve ne kadar fazla para almışsa reayaya iade ettirilirdi (4). 

Hükümdarıo bu şekilde hareket etmesile valiye reayayı ve kendisinden 

k üçük memurları konturul ettiriyor ve reayaya bu şek ilde hak tanımasile . 
vali ve memurların mukabil kontrolunu yaptırmış ve idareyi adilane ted-

vir etmiş oluyordu. Yoksa bir kısim ecnebi müverrihlerin dedikleri gibi 

hükümdar reayayı ağır vergiler altında eziyor değildir. Gönderdiği her 

fermanda reayanın iyi idare edilmesini zulüm ve teaddiye uğratılmamasını 

tekid eden birçok kayıtlar vardır . Cizye ve haraçiarın reayaya taksiminde 

bütün Osmanlı memleketlerinde olduğu gibi reaya üç sınıfa taksim 

ediliyor: I ) Ala, II ) F.vsat, III ) F.dna (5). Zaman zaman bu derecelere 

tekabül eden cizyelerin mikdarı değişrdı . Bir misal olmak üzere 1716 se

nesindeki cizyedarın bu sınıfların herbirine tarh ettiği cizye miktarını 

ı) C.U.T. S. 82 

· 2) Defte ı S. 131 · 

3) Defter ı S. ı41. 

4) Defter 7 ·s. 33 - 31 

5) Defter 9 S. 7 
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gÖsterecek olursam sınıftar arasındaki fark tebarüz etmiş bulunur: 

Ala 4 altın 

Evsat 2 » 

Edna 1 >> (1) 

Çok fakir, alil, pirifani, kadın ve çocuklardan cizye alınmazdı {2). 

Cizyelerini tediye edenler~ mühürlü cizye evrakı verilirdi. Bu suretle iş 

intizam dahilinde ceryan ederdi. Kıtlık zamanlarında veya çekirg-e baskın

larında reaya mahsulünu alınazsa hükümdar kendilerine yiyecek ve tohum

luk zahire d~g-ıtırdı (3) ve vergileri tenzil ederdi (4). Bu şeki lde reayanın 

daima iyilig-i için çalışı lmıştır. Hatta fethi müteakip senelerde cenubi Ana

dolu ve Suriyedeki beylerbeylerinin Kıbrısa zahire göndermeleri için ya· 

zılan fermanlar adet vermiy.ıcek kadar çoktur (5) . 1698 senesinde . reaya· 

dan alınan cizye 36 000 kuruştu (6). Fevkalade zamanlarda bu mikeardan 

biraz fazla oluyordu. Mamafıb ekseriya 36 000 olarak alınmıştır. 

Venedikliler ile Girit ve Morada hükümdarıo muharebeleri, çekirge 

baskınları, diger ta.aftan tiçaretin dnrması Kıbrıslıların göç etmelerine 

sebep olm'uştu. Nufusu azalan ada beylerbeylik yıl.lı,g-ını veremiyecek bir 

hale geldig-inden adayı bP.ylerbeyilikten alarak kaptan paşalı~a ilhak etti. 

1670. Kaptan paşa adaya müsellim namile birisini tayin ediyor ve idareyi 

yaptırtıyordu. Müsellimin maaşı 15 000 kuruş idi, bundan başka kaptan 

paşaya da maişet· namile ayrıca bir vergi veriliyordu . Haracın toplanması 

için bermutat İstanbuldan başka bir memur geliyordu (7). Vergileri topla· 

yan ag-alar birbirlerile rakip olmağa başladılar ve nihayet 1685 de arala

rında münazalar başladı. Bunların laşına Mehmed Boyacıog-lu geçerek bir 

isyan ç~karttı . Bu_ isyan uzun sürdii · ve güç bastırıldı. lsyanın 1687. de · 
' bastırılması üzerine idarede bir değişiklik oldu ve Kıbrıs kaptan paşalıktan 

1) Defter 6 S, 7 C.U.T. S. 21 
2) Defter 9 S. 7 

3) Mühimme 16 S. 346, mühimme 27 S. 42 ; mühimme 122 S. 136 

4) Defter 6 S. 155 - 156 

5) Mühimme 10 S. 16, 220, 264, mühimme 12 S. 145, 157, 188 

6) Defer 9 S. 125 
7) C.U.T. S, 30 
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ayrılarak veziri azama has olarak verildi. Vezir buraya muhassıl namile 

birisini gönderiyordu. 

Gqnderilen kimse veziri azam narnma idare eder ve vergileri toplar

dı (t). Bu ise 1785 senesine kadar devam etti. Bu senede Kıbrıs veziri 

azam hassı oJinaktan çıkarılarak d ivanı hümayuna merbut bir muhassıllık 

şekline sok~ldu bu suretle tayin edilen muhassıl vergileri toplıyacak ve 

idareyi hükümdar namına yapacaktı (2). Bu idare şekli de Mahmud tl nin 

1 temmuz 1839 da ölmesini müt~akip yerine geçen og-lu Abdülmecid'in 

Gülhane hattı hüm~yun~nu neşrinden sonraya kadar devam etti. Bu dev

rede Kıbrısa 120 000 kuruş seneli~i olan kaymakam namile biri mütesarrıf 

tayin edildi. Ve Cezayiri Bahrisefide merbut mülhak bir sencak şekline 

sokuldu. Idarenin kaymakam elinde tedviri yapılırken Gülhane battı ecne

bilere verdig"i hukuk müsavatının neticesi olarak divan azaları arasına hi

ristiyan azalar da katılıyordu. O zaman divan heyeti 8 kişiden mürekk~p 
olurdu. 4 tanesi Türk, dig-erleri başpikapos, ortodoks başpapası, maronit 

ve Ermenilerin mümessilleri idi. Bu şekilde görülüyor ki Kıbrıs ta impaı;:a-

. torlug-un bütün deg-işiklikleri ne tabi olarak bir tekamüle ug-rayordu. Aza

ların adedi tedricen 13 e kadar çıkmıştı (3). 1861 d e kaymakam . olan 

Hayrullah paşa idaresiz oldug-undan halk memnun kalmadı ve hükümdara 

müracaatla adanın idaresi Rodos paşalıg-ından = Çecairi bahrisefid eya

letinden ayrılarak dog-rudan do~ruya lstanbula tabi müstakil bir mütesarrıf 
idaresine verildi ve kazalardaki memurlar da müdirlikten kaymakamlığa 

yükselebiidiler ( 4). 

Bu şekilde olan ida~e de 1868 e kadar devam etti ve bu tarihte Kıbrıs 

Çanakkaleye ilhak . edildi. Bu zamanda da ada Çanakkale valjsine tabi bir 

mütesarrıf tarafından id are ed iliyordu. Bu devrede Kıbrıs ·mütesarrıflı~ının 
nufu~u malıdut idi. Cinayet hük.üml,erinde salahiyeti 3 ay hapislig-e kadar

dı. Daha yüksek cezalar Çanakkale valisi tarafından verilecekti. Bunun 

için adalet yerine getirelemiyar ve caniler fırsat buluyorlar ve halk bun-

(1) Takdim olunan ma:ıbatai!U' ve ari:zalar S. 74, defter 13 S. 31, defter 14 S. 85, 
C.U.T. S. 35. . . 

(:t) Mühimme 183 S. 160 hkküm 486 
(3) C.U.T. S. 173 
(4) C.U.T. S. 173 
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dan muzıç bir hale geliyordu (1). Buna mürnasil di~er hazı mühim meSe· 

Jelerde Ça11akkaleden emir beklemek gibi uzun bir intizar her husu~ta 

idareyi müşkülleştiriyordu. Bundan dolayı 1870 de Kıbrıs valisi Sait paşa 

iken veziriazam da Kıbrıslı Mehmed paşa bulunuyordu. Kıbrıslı veziriaza

mın vasıtasile halk hükümdara isiida vererek adanın Çanakkaleden ayrıl
masını rica ettiler. Hükümdar buna muvafakat etti ve bir ferman ısdar 

edilerek Kıbr.ıs tekrar mütesarrıflık şekline sokuldu (2). ~u idare devam 

ederken merkez olan Lefkoşada bir paşa fmiri miran] 5 kaza merkezinde 

5 kaymakam, 10 müdür bulunurdu (3). Müdürler iptida tahsildar namlarile 

maaş atıyorlardı, lakin sonradan müdür namını alarak her ay maaş alır 

mahiyetini aldılar. Bunların maıışları 1847 senesinde şu şekilde idi: 

Tuzla, Limasol, Evdim, Gilan, Piskopu müdürleri SOO akçe, di~erleri 

ise 250 akçe alıyorlar ve yekun 3500 akçe tutuyordu ( 4). 

Bu şekilde olan de~işiklik bugün de hemen aynen devam etmektedir. 

Bu şekli idare 1878 de adanın muvakkaten İngilizlere terkine kadar de
vam etti. 

MÜLKI T AKSİMAT: 
Kıbrıs mülki taksimata tabi tutularak merkezi idaresi olan Lefkoşadan 

baş~a 16 kazaya ayrılmıştı. Bu kazalar: Tuzla, Limasol, Piskopu, Gilan, 

Evdim, Mag-osa, Karpas, Da~, Baf, Kukla, Hırsofu, Lef~e, Moıfo, Mesarya 

ve Girne idi. Kazalar nahiyelere ve n.ahiyelerde kariye ve köylere münka

sem idiler (5). 

Mülki taksimatın kazalara ayrılması isminin ifade edece~i veçhile bu

ralarda kadılar bulunuyordu Kadıların imparatorluk teşkilatında ehemmi

yetleri büyüktü. Bunlar yalnız şer'i işlerle meşgul olmuyorlar, o işler ka-

1) C.U.T. S. 249 
2) C.U.T. S. 250, 252 ., 

3) C.U, T. S. 241 
4) Takdim olunan mazbatalar ve arizalar S. 125 

5) Takdim olunan mazbatalardan aldığım fotoğrafı kopya 3, C.U.T. S. 26 
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dar idari işlerle de u~raşıyorlardı. Bey ler be yi ve sancak beylerinin en 

büyük yardımcıları mahiyetinde idiler. 

f<adıların her birinin şer'i işlerle meşgul oldukları mahkemei şer,iye
leri mevcut idi. Mahkemei şer'iyeler bugün mevcut olmadıg-ı gibi eski za

mandaki mahiyetler i de muahhar zamanlardan daha başka idi. Bu mabke

m.elerde, en basit hukuk davaları (1) rüyet edildiği gibi ceza dayaları da 

rüy et ediliyor ve hükümler veriliyordu. Halbuki son zamanlarda mahkemei 

şer'iyelerin salabiyetleri yalnız izdivaç, talak, nafaka ve miras meselelerini 

r üyet etmekti. Şer'i mlhkemelerin ceza olarak idam verdikleri zaman mak

tulün varisieri diyetini alarak katili af edebiirierdi (3). Kadılar Rumeli 

kazaskeri tarafından tayin edilirdi (4). Bundan maada kassamı askeri diye _ 

d e dig-er bir kadı tayin olunurdu ki bu da Rumeli kazaskeri tarafından 

tayin edilirdi (5). Kassamı askerinin vazifesi ise ölen askeri efradın (hüktl

met işi ile alakası olan) bıraktıkları mal ve eşyalarını vereseleri beyninde 

taksim etmek ve resmi kısmet namile alacağı vergiyi ve buna mümasil · 

askeri resimleri toplayarak kazaskere göndermekti. Yerli kassamları azil 

ve nasb etmek te salahiyeti dabilind~ idi (6). Kadıların yevmiyeleri hak

kında bir fikir edinebilmek için elimde buluna!l vesikalara göz atacak 

olursak Tuzla kadısının . yevmiyesinin 80 akçe olduğu görülür (7). 

Baf sancag-ı öşrü ve bahçe resimler i ile 24 köyün vereceği paralar 

Baf ve E vd im kadılarına, keza Karpas ta 7 köyün hasılatı, . Mağosa ve 

Karp~s kadılarına aitti (8). Kadılardan mada bugün de olduğu gibi müitü 

mevcut idi. Müftüyü .şey~ülislamın inhasile Rumeli kazaskeri tayin ederdi • . 

Müf~i her hangi , şer'i bir meselede. fetva vermekle mükellefti. Bunun ida~ 

rede faal rolü mevcut deg-ildi (9). 

1) Defter ı S. 25, 30, 47. Rav:ıatülebrar, AliS,394 

2) Defter ı S. 17, 21 
3)' Defter 1 S. 47 

.4) Defter ı S, 191, Defter 2 S. 17, 74 · 

5) Defter 1. S. 191, 96 

6). Defter 1. S. 191 
7) Defter 1. S. 101 
8) C.U.T. S. 25 

9) Takdim olunan mazbatalar S. 17 
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Bir Müftü veiat edip yeri münhaı ot d uğu zaman meinteketin ülema- ve 

ehalisi bu mevkie iayık olanlarından birisini inha ederler ve beylerbeyi 

veya vali tarafından bunu şeyhülislama arzederler ve tayinini rica ederler·. 

Şeyhülislam efendi muvafık görürse inha edilen zatin tayinini kazaskere 

yaptırtırdı (1). Müftiler ·adli ve şer'i işlerle uğraşmazlarken kadıların en 

mühim vazifesi adal~ti temin etmekti. Bunun için her kadının ri yasetinde 

şer'i mahkeme inikad ederdi. Bütün kadıların hepsinin fevkinde Lefkoşa 
kadılığı idi . 

Bu kadının diğer kadıların muamelelerini ve dı:vlete ait işleri teftiş 

salahiyeti vardı . Bunun için Lefkoşa kadıları ~ n mutE;med kimselerden se

çilirdi (2). Şunlardan mada her hangi yolsuz bir hareket vukuunda reaya 

hükümdar arzıhal gönderir, Hükümdar da Istanbuldan çok itimat ettiği 

kiniselerden b irisini gönderip umumi vaziyeti teftiş ettirirdi (3). Bu suretle 

işler int.izam . dahilinde ve adilane tedvir edilirdi. Şer'i mahkemelerdeki 

kanunlar mahkemeterin de isminden an l aşılacağı veçhile şer'i kanunlardı. 

Hiristiyanların dini meseleleri, kiliseye olan vasiyetleri buna mürnasil işleri 
kendi kanunlan ile hallediiirdi (4). Seyyit ve şeriflerin tecziyesi de Tür

kiyede olduğu gibi nakibüleşrafa aitti (5), 

19 uncu asırda köylerde vergilerin toplanmasından mesul olan muh

tarları görüyoruz (6). 

MÜLKI TAKSiMAT 

E razi : 

Osmanlı imparatorluğu esas teşkilatında fetbedilen yerlerin arazisi hü

kümdarın malıdır Bunun için Kıbrıs fethedildiği zaman ekilebilen yeya hali 

1) Takdim olunan mazbatalar S. 17 

2) Defter 1 S. 100 · · 

3) Defter 6 S. t63, mühimm~ 36 S. 139 
4) Kıbrıs başpiskaposluk hazinei evrakındaki 5 ferman 

5) Defter 5 S. 73 
6) C. U.T. S. 241 
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olan bütün arazi hükümdarıo malı yani arazii emiriye veya arazii mlrlye 

namile hükümdara ait bulunuyordu. Yerli hiristiyanların evleri, dükkan 

ve bahçeleri şahsi mülkleri addediliyordu. Lakin, ellerinde bulunan 

arazi hükümdara ait oluyordu. Bu araziyi hükümdar hiristiyan reaya· 

nın işletmesine müsaade ediyor, Fakat varidatın öşrünü . hükümdarın tayin 

ettiği zevate verrneğe mecbur tutuluyordu (1). Yani arazi timar, ziamet 

ve has diye üç kısma . ayrılmış bulunuyordu: 

Tirnar : 2000 den 19 999 akçe iradı olan (2) 

Ziamet: 20 000 den 999 999 » » (3) 

Has : 999 999 dan namütenahi (4) 

Tirnar tevcihi beylerbeyinin salahiyeti dahilinde idi (5). Feth senesinde 

Kıbrısı.n muhafaza ve müdafaası çok müh im olduğu için tirnar sahiplerinin 

adada 'oturmalarını ehemmiyetli ve lazım gören hükümdar mahlol tirnarla

rın Kıbrısta oturarak müdafaada hazır bulunacaklara verilmesini arzu edi

yordu {6). Beylerbeyi 499 999 a kadar olan ti mariarı doğrudan doğruya 

tevcih edip heratiarını verebilirdi. Fakat 5 000 den yukarı iradı olan t i

m.arların heratları hükümdar tarafından verilmek lazımdı (7). Tirnar sahip

leri 30 000 ve ziamet sahipleri 50 000 akçeye mukabil harbe birer cebeli 

götürmek mecburiyetinde idiler (8). 

lptida arazi satılamazdı, çünkü miri idi. Muahharen teşkilatın bozulma· 

sile araziyi hükümdar reayaya sattı ve reaya da mülkü olan araziyi satma~ 

veya icar etmek hakkına malik oldu (9). Tirnar tevcihatı normal vaziyette 

devam ederken kuvvetli teşkilann temin ettiği askeri kuvvet te mükem· 

meldi. Muahharen bu teşkilatın bozularak 17 inci asır iptidalarında tirnar 

1) C. U. T. S. 21, Türk tarihinin ana hatları , Osmanlı İmparatorlu~ teşkilatı seri 

ll No. 22 S. 28-29 

2) T.T.A.H. Osmanlı imperatorlu~ teşkilatı seri ll S. 33 
3) (( (( (( (( (( s. 36 - 35 

4} (t <1 (( (( (( s. 36 

5) Mühimme 16 S. 185, 346, mühimme 27 S. 50, mühimme 29 S. 179 

6) Mühimme 16 S. 185 

7) Mühimme 16 S. 346 

8} C.U.T. S. 23 

9) Defter 1 S. 28 ; mühimme 16 S. 159 
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İayık olan kimseier e veriİmeyip çok para Veren kimseİere tevcih eclilme~e 
b~şlanınca iş çıg-rından çıkmış oluyordu. Hatta o dereceye kadar varmıştı 
ki beylerbeyilikt('n mazul olan kimseler Kıbrısta çiftlik ve saire sahib ola

rak reayaya türlü türlü zulüm ve fena hareketler yapmıya kadar varmış· 

lardı (1). Bunun önüne geçmek için hükümdarıo şiddetli emirleri 17 inci 

asır mühlmme defterlerinde sık sık görülmektedir (2). Tirnar tevcihatının 

yanlış olmaması için ti~ar d~fterdarının tuttug-u tirnar defterini mukabeleci 

esas ana defter kayıtlarile karşılaştırırdı (3). Tirnarlar için verilen bilcümle 

beratlar hükümdarların vefat veya hal'i ile tecdit edi\ir ve bir miktar 

t ecdidi berat parası verilırdi (4) . Bu suretle tecdit ed ilmiyen beratlar mu

teber olmazdı. Kıbrısta tirnar ve ziametten başka hükümdar annelerinin ve 
• 

şehzadelerin hasları bulunurdu. Hasların iradmı hükümdar tarafından gön-
derilen voyvoda toplardı (5). 

Bu kadar muntazam bir şekilde idari ve mülki k ısırnlara ayrılan Kıb

rıs'ın inzibati bakımdan da iyi bir teşkilata malik bulunması tabii idi. Bu 

hususta memlekette zaptiye teşkilatına !üzüm görülmüş ve zaptiye ismile 

baş!ayan bu teşkilat ayni isi mle polis teşkilatı şeklinde devam edegelmek

tedir. Zaptiye teakilatma ilk defa olarak bir isim halinde (hicri 983] mila
di 1S7S te t esadüf ederiz (6). 

Polislerin kumandanı su başı idi. Su başı timarlı sipahinin amirlerin

den birisidir) Bulundukları kasabanın inzibatı ile meşgul oluyordu. Lakin 

vaziyeti tenvir edecek malumata ancak 1847 de her kazada 10 - lS şer 
zaptiye bulundu~unu fakat bunların inzibatı temine muvaffak olamadıkla

rından dolayı kır serdan idaresinde süvarİ jandarma ihdas edirnesinin lü

zu~una dair hükümdara gönderilen arizada- tesadüf ederiz. (7) Bu vesikaya 

göre üç y_erde tesis edilecek olan kır zabitli~inin ikisinin maiyetine lS şer 
ve birinin maiyetine 10 kişiden ceman· 40 süvari jandarma verilerek ad~nın 

1) Mühimme 75 S. 254 

2) Mühimme 75 S. 254 

3) Defter 1 S. 87 

4) Defter 18 S. 14 

5) « 4 s. 14, 176 

6) Mühimme 27 S. 53 « .• • Kara Hüseyin Tuzla nam mahallin yaptiye tayin olunup 

vardıkta reayanın müft ve meccanen yem ve yemekierin alup nice zulüm ve teaddi .. , ,. 

7) Defter 3 S. 135 
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asaylşinin ve inzıbatının daha iyi temin ediİmesi imksnı -oiaca~ını kayde

diyorlar (1). Fakat 16 ıncı asıra do~ru tesadüf etti~im vesikalarda gördü

~üm ~sesbaşı tabiri jandarma teşkilatının daha e'vvelden mevcut oldu~unu 

teyid eder (2). Zaptiye, tahsildar, muhtar ve yazıcıların maaşları vergiye 

inzimam suretile Kıbrıs hazinesinden veriliyordu (3). 

. Kıbrıs'ın asayiş ve inzibatını temin etmek ne kadar mühimse müdafaa 

ve · muhafazasını temin etmek şüphesiz ki daha mühim ve· elzemdi . · Bunun 

için Mustafa paşa fetihten sonra Kıbrısta mükemmel bir askeri teşkilat 

yaparak adanın merkezi olan Lefkoşa da dahil olmak i.izere 10 000 Yeni· 

çeri (4). 1 Yeniçeri ağası, kul kethüdası, 4 ağa, 28 çorbacı ki bunların 

14 ü yayabaşı idi (5). Yeniçeriterin mevacibleri her birine 12 000 akçeden 
,._ 

oeman 120 000 akçe idi (6). Bu para Kıbrıs ceziresi hazinesinden ödenir-

di (7). Yen içeri neferleri sınıfiarına göre maaş 'atıyorlardı. Bunlardan Kıb• 

rısta yazılan kul kardeşlerinden : 

300 atlı nefer 7 şer akçe 

200 piyade nefer 5 « 

100 p iyade nefer 4 

300 piyade nefer 3 

(( 

(( (8) 

Bunlardan birisi öldüğü zaman maaşlarının bir akçesi hazineye zapto

lunur, di~er bir akçesi ocakta teksim edilirdi. Lakin sonraları hazineye 

zaptolunan bir akçenin askeri teşvik için iyi nişan atanlara verilmesini 

arzu eden Yeniçeri a~ası hükümdara arz göndererek muvafakatini aldı ve 

bu suretle askerleri talime teşvik etmiş oldu (9). 

Yeniçeriterin 1579 senesinde 1200 olduklarını görüyoruz. Bu ise bey· 

lerbeyileri n fazla Yeniçeri kaydetmesindendir. Fakat hükümdar 'buna kati· 

1) Takdim olunan mazbatalar S. 15-16 

2) Defter 3 S. 156 

3) Takdim olunan mazbatalar S. 126 

4) C.U.T . S. 22, mühimme 22. S. 84; mühimme 36 S. 104 

5) C.U.T. S, 22. 
6) Mühimme 18 S. 17, C.U.T. S. 24 
7) « 23 s. 19; (( s. 24 

8) (( 23 s. 27 - 28 

9) (( 23 s. 28 
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yen razı olmıyarak mikdarları 1000 i buluncaya kadar mahlal gedikterin 

kimseye verimemesini ve bina~naleyh matlfip olan miktarın 1000 oldug-una 

dair kat'i hükümleri vardır (1). 

Yeniçeri ve askeri teşkilat İstanbulda olan teşkilatın aynıdır. İstanbul

da nasıl cemaat o rtaları, a~a bölüklüler i, sipapi, azablar, gönüllü ler, top

çular, tüfekçiler ve hisar erieri varsa Kıbrısta da aynı isimlere ve teşkilata 

rastgeliyoruz (2). Nasıl Yeniçeriler lstanbulda talimhanelerde talim yap· 

makla mükellefseler, Kıbrıs Yeniçerileri de bizzat beyle.rbeyinin kontrolu 

altında ata binmek, tüfek atmak ve buna mürnasil talimler yapınakla mü

kelleftirler (3). Yeniçeri çavuşları eskiliğine göre maaş alırlardı. Münhal 

o(a·n çavuşlukların Kıbrısta mütemekkin olanlara verilerek askerin dağıl

maması temin ediliyordu (4). Askerlikte vergi ve cizye verilmedig-inden do

layı bazı hiristiyanlar zahiren müslüman olarak Yeniçeri kaydedilİyorlar ve 

bundan sonra düşmantarla birleşerek memlekete hiyanet ediyorlardı. Buna 

mani olmak için hükümdar yerli hiristiyanlardan Yeniçeri kaydetmeyip 

Anadolunun Sivas, Kayseri v .s. şehirleri halkının kaydedimesini emretti (5). 
Yeniçeriterin vefatlarında bazan hükümdar kul tayfasından tayin eder (6). 
Bazan da beylerbeyi Anadolunun si vas v .s. yerlerindeki Türklerden tayin 

ederdi (7) 1573 de idare adan;ılarının adil oldukları bir bir devirde Yeni· 

çeri bölükbaşıları v.o. gibi eşhasın tayini Kıbrıs beylerbeyisinin salahiyeti 

dahilinde idi (8). Yenicerilerin tecziyeleri ag-alarına aitti. Her hangi Lir 

kabahat veya cürüm işledikleri vakit mensup oldukları ağa kendilerini 

tecziye eder, hariçten kimse müdahale edemezdi (9). 

Yen içeriler hizmet ettikten sonra isterlerse ve zamanları gelmiş ise 

timara çıkariardı (10). Bu suretle askerlik hizmetini bitiren kimse istirahat 

1) (( 36 s. 104 
2) Defter 1 S. 3, 8, 12, 14, ıS, 16, 31, 73, 330; mühimme 19 S. 191 
3) Mühimme 19 S. 19ı 

4) (( 21 s. 154 

5) « 75 s. 172 
6) (( 23 s. 19 
7) « ' 21 s. 21 
8) « 22 s. 84 

9) « 22 s. 84 

10) (( 73 s. 383, 353 
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edebiliyor ve bu istirahate liyakat kesbetmek için vazifesini ihmal etmi

yordu. Kıbrıs Yeniçeri kethüdalarına 33 000, kethüda yerine 10 000, baş

çavuş ·ve mühzürüne 15 000, yaya başılarına 20 000, bölük başılarına 8000, 

cemaat ketküdalarına 8000, süvari neferata 6000, piyade neferata 5000 (1) 

Seyis ag-alarına ve ziyade ulOfesi olanlara umurnen sülüsan üzere tirnar 

veriliyordu. Yeniçerilerden birisi vefat ettig-i zan kalan mirası kassam as

keri (2) namile tayin edilmiş bir kadı taksim eder ve resmi kısmet diye bir 

vergi alırdı (3). 

Azablar hafif p iyade ve gönüllüler hafif süvaridirler. Bunlar da iptida

ları halk tarafından yedirilip geydirilirlerse de muahharan hükümdarıo ha

zinesinden ve yahut ayaJet hazinesinden ulfife alır muvazzaf askeri bir sınıf 

oldular. Ulllfe almadıkları zamanlarda harp zamanı lazım oldukları vakit 

harbe iştirak ederler ve harpten sonra terhis edilirlerdi . Bunların ag-aları 

ve sairesi vardı (4). Hisar erieri ise kale muhafazasında bulunan askerler· 

di. Deniz hizmetile mükellef askerler de vardı (5). Kalelerio amiri ve 

· mesulü kale dizdan idi Bu kaleler: Lefkoşa, Magosa, Larnaka, Baf, Girne 

ve Limasol idi (6). lbtidaları vazifelerini çok iyi benimseyen dizdarla za· 

manında kaleler bir saat gibi muntazam işliyor, isyan ve hapisten, menfa

dan salıvermek gibi bayağı hareketler görülmüyordu. Vaktaki dizdarlar 

rüşyet ve saireye tama ederek hapisleri ve katilleri salıvermeg-e başladılar, 

iş biraz ııarsıldı (7). Hükümdar derhal kadılara ve beylerbeylere gönder

dig-i şiddetli emirlerle bunun önüne geçrneğe çalıştı, 

Salıillerin muhafazası için sahildeki her kazada birer kaptan bulunu· 

yordu. Bunların maiyetine azap, gönüllü ve hisar erieri verilerek sahilleri 

muhafaza cttiriyordu. Kaptanı n salyanesi 100 000 akçe idi. Dizdar ve azap 

ag-asını yevmiyeleri 20 şer akçe idi (8). Bunliı.rın salyaMleri Kıbrıs cezire· 

ı) Anonim el yazma S, ı o (XVI ncı asır sonlannda} 

2) Defter 1 S. 96, 19ı 

3) (( ı s. 96, 191 
4) Osmanlı imparııtorluku teşkilatı · seri ll S. 84 - 86 

5) Defter ı S. 330 

6) C.U. T. S. 26, mühimme 12 S, 487, mühimme ı8 S. 128, defter 1 S. 148 

defter 2 S. 60 

7) Mühlmme ı2 S. 487 

8) Mühimme 16 S. 47, 346 
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sinin hazinesinden verilirdi (1). Kıbrısta bulunan asker büyük harp vukuunda 

hükümdar tarafından harbe çağrılırdı . Çağrılan asker kısımları: bölük hal· 

kı, cebeci, topçu ve Yeniçeriler idi. Bunlardan hiç bir kimsenin ayalet· 

lerde kalmasına müsaade edilemezdi. Ç ünkü hükümdarıo maiyet ve ·muha

faza askeri idiler (2). 

ISYA NLA R 

XVII inci asırda imparatorluk teşkilatının sarsıldığı zamanlarda idi ki 

mahalli hiristiyanların ve hariçten gönderilen casusların propagandaları 

mevkilerini ve menfaatlerini takdir ederniyecek kadar küçülen bazı asker

leri isyana teşvik ederek valiye karşı kılıç' çekecek ve ağaları ile bazı 

alaybeylerini öldürtecek kadar ileri gitmişti 

Bir aralık bunların üzerine si lahşör Frenk Mehmed bey gönderilmiş, 

isyanları bastırılmış ve isyan edecek olurlarsa hükümdara 50 000 altın ve

recekler ve 30 kişinin de başlarını göndereceklerdi. Bu suretle kararlaştı

rı lan m~ahede, Letkoşada bir taş üzerine hak edilerek dikilmişti. Fakat 

enerjik kimseleri çekemi yenler her zaman olduğu gibi o zaman da Mehmed 

beyi çekemediler ve kalttettirdiler. Veziri azam Ihrahim paşadan müsaade 

alarak muahede taşını yıktılar, ve tekrar isyan ettiler 1685 (3). Bunların 

başına geçen Boyacıoğlu Ahmed Kıbrısa hakim olmağa başladı; ve kadı

Iıkiara kendine sadık adamları gönderdi. Bunu haber alan hükümdar ten

kili için Çolak Mehmed paşayı mühim bir kuvvetle gönderdi ise de Meh

med paşa buna muvaffak olamıyarak Kubadoğlu çiftliğine çekilrneğe mecbur 

1) Mühimme 16 S. 346 

2) Defter 1 S. 333 ; defter 4 S. 323, mühimme 21 S. 92 

3) Tarihi Raşid C. ll S. 151.- 152 ( Raşid tarihi bu isyanı H. 1097 M. 1685 'tari· 

hinde kaydeder. Halbuki C.U.T. S. 32 de 1680 • 1091 kaydeder. Ben de 1685 alıyorum. 

Çünkü nk' anüvis tarihidir. 
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kaldı (1). Bunun üzerine hükumet Cuhutoğlu Halebii Ahmed paşayı tenkil.e 

memur etti (2). 

Halebii Ahmed paşanın geldiğini anlıyan Boyacıoğlu Lefkoşa kalesinin 

kapılarını kapatıp top ve tüfeklerle müdafaaya hazırlandı. Paşa bu.vaziyeti 

görünce Değirmenlikte ordugah kurarak Boyacıoğluna itaat teklif etti . 

Lakin Boyacıoğlu itaat etıneyiz, harbe hazırız cevabını verince paşa su 

yollarını kapattı , un değirmenlerini zaptetti (3). Bu çok yerinde bir tedbir

di. ÇünkU kaledeki halk ekmek yapmak için unu her gün değirmenlerden 

tedarik ederlerdi. Bu vaziyet karşısında aç ve susuz kalacaklarını anlayan

lar geceleyin bir yolunu bularak kaleden çıkıyoe ve paşaya iltica ediyor

lardı. Kaçanların adedi her gün fazlalaşıyordu. Elebaşılarının yakalanması 

için pütün i·skelelere zabitler tayin edildi; ve takip. ettirildi. Nihayet bu·n

lar yakalanarak idam ed ildi (4). Boyacıoğlunun idam edilmemesi için uğraşan 

bir Fransız kadınının çok para verrneğe teşebbüsü (5) ecnebilerin ne kadar 

müessir bir surette imparatorluğun bünyesine kundak soktuğunu gösterir . 

.Boyacıoğlu isyanı-nı bastıran, imparatorluğun bir yarasını tedavi eden Cu

hutoğlu Ahmed paşa da mükafatını tezviratın önünde boyun eğmekle öde· 

di (6). Yerine başka birisi gönderiterek idareye devam edildi. Lakin biraz 

eve! Kıbrısın asayişinin ihlal edilmesinde ecnebilerin müessir ol~uğunu 

kaydetmiş olduğum gil>i bu hususta bilhassa durmak i steyişim bütün isyan

larda bunların parmağını gördüğümden dolayıdır. Fakat Avrupalı ve Kıb

rısın Türk olmıyan müverrihleri Türklerin haksız olarak hiristiyan kanı 

dökruklerini yüzleri kızarınadan söylerler ve yazarlar. Söylerler diyorum, 

çünkii bizzat m uhatap olmuşurodur. Bunun , için tetkikatım esnasında bu 

noktaya çok ehemmiyet verdim. Te:sbit etmeğe muvaffak oldu.ın ki : Kıb~ı
sın Osmanlılar eline geçtiği 1571 senesindeuberi yerli hiristiyanJar hariçten 

kendilerine dost aramak istemişler ve memleketi fesade verrneğe çalışı~ıış~ 

I ardı. Fakat · kuvvetli zamanlarda _bunlar seslerini çıkara~amışlar ve. ir adeli 

(1) C.U.T. S. 32 
(2) Raşid C. II. S. 105- ~06 

(3) Raşid » S. 152.- 153 

(4) Raşid >> S. 153 

(S) C.U.T. S. 32 

(6) Tarihi Raşid C. II S. 153, mühimme 100 S. 133 
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ôurendiş beylerbeylerin ellerinde cezalarını görmüşlerdir (1). Fransızlar ve 

Ruslar Kıbrısa misyonerler göndererek halkı ifsad etmeye çok u~raşmış

lardı (2), En nihayet muvaffak olmuşlar ve muhassıl Çi! Osmanı öldürmüş

lerdir. Gariptirki vak'ayı kaydeden kayd eden Luke ki «Cyprus under the 

Turks» ün müellifidir. Şöyle yazıyor: cıl764 de muhassıl Çil Osman ( si

lahtar Osman) a~a Kıbrıs valiliğine tayin olundu. Vermiş oldu~u rüşveti 

fazlasile çıkarmak isteyen Çil Osman reayayı çok sıkıştırdı ve vermedikleri 

takdirde manastırların paralarını a l aca~ını söyledi ... (3) Papaslar mutad 

olduğu üzere daima az vergi vermek, nufusu az göster me, cizyenin fazla

lı~ından şikayet etmek suretile sultana müıacaat ederek bir heyet ve bir 

ariza gönderdiler. Bu suretle Çi! Osmanı tehdit edici bir ferman alma~a 

muvaffak oldular. Ferman çuhadar Mehmed ile gönderilmişti. Bu fermanı 

~ahkemei şer'iyede Çil Osman okuyacak ve halka zulüm etmekten tevekki 

ed ecekti. Çil Osman bu meselenin sonunun iyi gelmiyeceğini anlıyarak 

sarayında döşemenin altınd(l. boş bir oda hazırlattı. Bu odaya peskaposlar 

ve saireyi toplıyarak ne diye şikayet ettiklerini sormağa başladı . Fakat 

tam bu sırada döşeme çökerek herkes çukura yuvarlandı , ve tavan da üzer

lerine yıkıldı. Bir kısmı yaralandı, bir kısmı ise güçhal ile kurtulabildiler. 

Bunu gören halk sara ya hücum ettiler; Lakin kapı kapanmıştı. Kapının 

.zorlandı~ı görülünce silahl_a müdafaa edilmişse de halk aldınş etmiyerek 

kapı ya ateş verdi ve içeri girerek Osmanı ve 18 arkadaşını kati ve mali 

miriyi yağma ettiler (4). Şehir altüst olmuş, zenginler evlerine kapanmı~lar . 

·Kadı herkesin da~ılmasını hükümdar narnma rica ettı ve maklOI müsellim ile 

· arkadaşlarının gömülmesini emretti (5). Geceleyin ülema ve a~alar topla

·narak ınuvakkat b.ir idareci tayinini ve hühümete Kıbrıs halkının tamamile 

asi olmadı~ını bildirmek için düşündüler. Çünkü hükümdar mümessilinin 

.öldürülmesi ve hazinesinin yağma edilerek sarayın yakılması müh.im bir 

: .mesele idi. Bunda ka.tilleri haklı çıkarmak çok mü§küldü. Hükümdar Mustafa 

1) Mühimme 10 S. 203 

2) Mühimme 112 S. 378, mühimme 119 S. 310 

3) C.U.T. S. 39 • 40 

4) Defter 18 S. 73-74; C.u.r: S. 40 - 43 

5) C.U.T. S. 43 
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III Hafız efendiyi murahhas o larak gönderdi (1). Fekat biraz sonra da bir 

müfettiş ve kapıcıbaşı genderdi. Bunlar vaziyeti tahkik ve tetkik .edecekler 

ve milseliimin diyctini alacaklardı. Müfettiş ııarayın yapılması için. paranın 

toplanmasına karar verdiler (2). 

· Bu paranın temini ve ya~ma edilen eşyanın iadesini 4 piskapos teahhüt 

ve . tekeffül ettiler (3). Fakat iş bu kadarla halledilmiş o~m~yordq. Hafız 

efendi saray inşası ve ya~ma edilen eşyanın alınması için lazımgelen parayı 

toplamak mecburiyetinde bulunuyordu . Parayı halka taksim etmek ve o 

sure:tle tahsil etmek yoluna giden Haf ı z efendi bu mebla~ın 2/3.-_nin Rumlar 

ve 1/3 nin Türkler tarafından verilmesini kararlaştırdı. Alaybeyi Musta· 

Kubat o~lu Türkl erin hissesine düşeri paravı toplamakla mükellef bulunu

yor~u. B unun için köylere adamlar göndermişti. Fakat harici. unsurlar yine 

işi karıştırma~a başladılar ve Hafız efendinin lüzumundan fazla para tahsil 

edece~inden babsederek parayı verdirmemekte önayak oldular. Esasen hi

ristiyan ların yaptıkları bir isyanın tazminatının kısmen Türklere yükletilmesi 

de Türkleri kuşkulandırıyordu. Bundan dolayı 1765 te para tahsil eden tah· 

sildarları ölüm!~ tehdit ettiler ve 300 Mesaryalı ve Ma~osalı Türk Kiteryada 

toplandılar. Lefkoşaya un,..sevkeden de~irmenleri tuttular. Bu hareketlerile 

valiye, a~alara vergi vermiyeceklerini göstereceklerdi. 

Şehir halkı bu vaziyetten korktular ve üzerlerine sipahiler ile Yeniçe

riler sevked ildi de bunların parayı vermiyecekleri anlaşıldı. Hükumet bun

lara birşey yapmadı ve zaaf gösterdi . Bununla beraber Hafız efendinin pa

rayı toplaması lazımdı; Çünkü borç para verenler artık paralarının iadesini 

istiyor ve di~er taraftan da hükOmete kendisini ve halkın tabiiyelini ~ös

termek mecburiyetinde bulunuyordu (4) Halbuki kalk arasında dedikodular 

artmıştı . O suretle ki asiler Hafız efendinin aleyhlerinde oldu~unu zannet

tiler ve ne olursa olsun her ihtimale karşı bir kale elde etme~e karar ver

diler. 27 temmuzda Girne kazasında Mirtuda olan S . Pantelemon panayı

rında asiler müstahkem bir kalenin dizdan olan Halili buldular ve kendi

sini müsellim tayin ettireceklerini söyleyerek ikna ettiler. Halil bunların 

1) C.U.T. S. 44 

2) " s. 45 -46 
3) Defter 18 S. 74 
4) C.U.T. S. 47 
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sözüne inanarak d erhal isyan etti ve arkasına birçok kimseler topladı. 

Ası lerin 2000 den fazla oldug-u anlaşılıyor (1). Halil bunların bazısınıkahya 

ku~andan ve saire tayin ederek bir nevi hükOmet kurdu ve köylere haber· 

ler göndererek h er kim olursa o lsun kendis ne itaat e tmezse e vler ini ya· 

kacağını ve emlakini yağma edeceğin i bildirdi (2). 

Muhasara için lazım gelen barut ve zahireyi almak için istenilen parayı 

toplamak için bulükoaşıları ve bayraktarları köylere göndermişti (3). Para· 

ları vermiyen bazı köyler yakılmışlardı. Maiyetine topla~ıg-ı askerlere gü

vent.n asi dizdar Lelkoşaya haber göndererek fenalıkların müsebbibi olan 

4 ağayı istedi. Bu ndan mada 4 tane de başpapas iste mişti. Bunlar dan ala

cağı tavsiyelerle müsell im olacag-ını zannediyordu. Hali lin bu cesareti Lef· 

koşalıları ve müsellimi korkutmuştu. Isyan yayıl mış, Lefkoşalılar açlıg-a 

düşmüş le. di. Açlık köylüleri de itaatsizliğe sevketmeg-e başladı. Başpapas· 

lar bükarnetin gizli emirlerile adayı terketrneğe mecbur kalmışlardı. Baş

papas Paisios 18 ağustosta Bııf s ahillerinden kaçarak lstanbula gitti. Baf 

başpapası Chrysanthos ile Girne başpapası Chrysanthos beraberlerdi . Halil 

toplarile çe büyük b ir kuvvet ile Dikarnoya kadar geldi (4). Şayet ağalar 

teslim edilmezse Lefkoşayı tahrip edeceğini bilciirdi Korkiık şehirliler iç 

kaleye çekildiler. Yapılan bir anla~ma ile isyan geriye döndü (5). Şehirti

le rin kendisinden korktug-unu gören Halil II ci kanunda şehre yurüdü. As 

ker ve topçularile Lefkoşantn 10 dakika lık mesafesinde bulunan Ayparas· 

kevi tepelerind~ mevki alarak şehre rnermi yağdırmag-a başladı. Şehri o 

suretle muhasara etmiş t i ki dışarıya çıkmak ve içer iye girmek imkansızdı. 

Şehirde un bitmiş ve yiyecek birşey kalmamıştı. 

İstanbul hükumeti isyanı haber almışsa da yeriiierin bunu bastırabile

ceg-ini zannederek ehemmiyet vermemiş ve asker gönderiQemişti. Vaktaki 

kaçan b·aşpapaslar işin vehametini anlatmışlar. Hükümdar firkate kaptanı 

İbrahim beyi 2 karavel ve teçhizatile, bahri kalyonlar kaptanı Maliki, Hacı 

1) Defter 19 S. 11 C.U. f . S. 49 da bu mikdar 5000 ve tarihi vasıf S. 276 da da 

2000 kayıtlıdır. 
2) C·U.T. S. 48 

3) Defter 19 S. ll. 

4) Defter 19 S. ll ; C. U. T. S. 50 ; 1 numaralı fotograf 
5) C.U.T. S. 49- SO 
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Mehmed kaptanı (1) memur etti. Ihrahim bey Umasola çıktı~ı zaman isya

nın va~imleştig-ini gördü ve bunu kurnazlıkla bastırma~a çalıştı. Süleyman 

efendinin Kıbrısa muhassıl tayın olundug-u saklanarak (2) Hafız efendinin 

vaziyetini tetkik etmeg-e geldig-ini ve neticede Halili vali tayin edeceg-ini 

bildirdiler. Başpapaslar da Halile hediyeler fal an göndererek ,kandırdılar. 

Bunun üzerine Hal il salimen Lefkoşaya dönebileceklerini bildirdi. Birkaç 

gün sonra Süleyman efendi Girneye vasıl oldu ve Halile Hafız Efendinin 

Türklerden niçin ve nasıl para istedig-ini tahkike geldiğini, neticede ken

disini vali yapacağını söyledi . Bu suretle asileri kandırarak Lefkoşaya ka

dar g eldi. Orada İbrahim bey yerlilerle konuştuktan sonra isyanın yalnız 

başına bastırılmasının güç oldug-unu anlayınça derbal İstanbul bükOmeline 

bildirdi (3). H ükOmet d erhal Teke sancag-ı mutasarrıfı Ahmed paşaya (4) 

Sil ıfgeli Güllüog-lu Mustafa, Antakya alaybeyi Cafer paşaya · maiyetleri ve 

tam teçhizatile Kıbrısa geçerek isyanı basl ırmağa yardım etmeleri emir 

edildi tS). Bunlar oraya vasıl olmadan Hafız efendi aziedilmiş ve Sü ley-

. man efendi vali ilan olunmuştu. 

Bunu g ören asi kandırıldığından dolayı kızarak 1 haziranda tekrar ha

rekete geçti ve Mandiyada bir ordugah kurdu. Bu tuzaktan dolayı şehri 

yakınayı ve sekeneyi tamamile katietmeyi kararlaştırdı. Süleyman bu vazi

yet karşısında titremeg-e başladı ve hiristiyanlarla Türklerden mürekkep 

bir muhafız kıt'asının iç kale etrafında beklemelerini emretti. Hayatının 

tehlikeye girmesinde başpapasların bir parmag-ı olduğunu daha evvelki tec

rübelerinden bilen Süleyman efendi papasların sarayda yatmalarını emretti 

ve böyle hareket edildi (6). Hal il gece gündüz saraya ateş etti. Şehirliler 

mukabele etmişlerse de bi~ şey çıkmadı. 10- 12 gün sonra 2000 kişilik 
kuvvetle Ahmed paşa vasıl oldu. Halil derhal muhasarayı kaldırdı, Değir

menliğe çekildi ; fakat burada da tutunamıyarak, 3 topunu hırakank, 60 tan 

1) Defter 19 S. ll ; 1 numaralı fotograf ; Ç. U.T. S. 50 

2) Defter 19 S. 5, 6, ll, 12, 13 .... 

3) Tarihi Vasıf s. 276; defter 19 s. 5; C.U.T s. 51 

4) Dahiliye 8476 

5) Defter 19 s. 5 tarihi Vasıf s. 277; D.U.T. s. 51; dahiliye 8476 

6) C.U. T. s. 52 
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fazia maiyetiİe muhkem Cirne kalesine çekildi (1). Ahmed paşa Leikoşaya 
vasıl oldu . Mustafa ve Cafer beylerle birlikte Girneye hareket etti. Ihra

him bey de denizden Girneye gelmiş ve muharebe etmeğe başlamıştı. Bu 

.müddet zarfında Girne !imanına hiçbir ecnebi gemisinin girmesine müsaade 

edilmişken, Fransız konsolasunun bir Fransız gemisinin Girne !imanına 

girmesine israr etmesin.deki maksad dizdara yardım etmekti ve bu sebep

tendir ki isyan bu kadar uzun sürmüştu (2). 

Halil 42 gün muhasara edildi. Kalede açlık başladı. Herkes kaçınağa 

başlayınca bir kısmı denizde boğuldu: bir kısmı da yakalandı. Bu meyanda 

dizd~r Halil de yakalanark idam edildi ve kafası da lstanbula gönderildi (3) 

Kaçanların yakalanınıyanlarını tutup teslim etmek ve bir daha isyan etme

mek şartile birbirine kefil olmayı kabul ettiler (4). 

Dizdar Halilin kardeşinin de Kıbrıstan ihraç edilmesine dair hüküm

dardan emir sadır oldu. Halkın birbirine kefil olmasile de daha eve! dikilen 

bir muahede taşın tekrar dikildi (5). Dikilen bu taşın çürümeğe yüz tutan 

bir arslan heykelinin altına konan balçık bir ayaktan · başka bırşey değildi. 

Ancak zaaf sembolü idi. Imparatorluk artık çök~eğe yüz tutmuş, vicdanlar 

bozulmuş ve kanunlar oyuncak olmuştu Tabiidir ki bu hal çok süremezrii. 

Imparatorluğun her tarafında bulunan hİristiyanları Ruslar, F ransızi ar ve 

sair Avrupa devletleri nasıl ayaktandırmak istiyorlar, istiklallerini temine 

sevkediyorlarsa Kıbrısta da aynı cemiyetin [Megali E.tniği Eder iya ) faaliyeti 

bütün şiddetile devam edegelmekte idi. Kıbrısta misyonerierin XVIII nci 

asır bidayetindenberi dolaştıklarını ve halkı isyana teşvik ettiklerini gör

Il}ek ~rgeç bir hadisenin patlak vereceğine kanaat getirrneğe kafi idi. (6) . 

. Lakın bunların hararetli faaliyetleri zamaında Kıbrısta müteyekkiz bir 

muhassıl olan Mehmedin [Küçük Mehmedin} bunları yakalaması ve başta 

bizzat başpiskoposu Gibriyano bulunduğu halde Baf, Tuzla ve Girne met-

1) Defter 19 s. ll ; fotograff 1. 

2) Defter 19 s. 6 

3) 1 numaralı fotografi; C.U.T. s. 52. 

4) Defter 19 s. 13 

5) Defter 19 s. 13 

6) Mübimme 112 s. 378, mühimme 119 s. 310 
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röpolitlerinin de iştirakile isyana teşviklerinin sabit olması üzerine bükum

clara arzettirilerek katlettirilmeleri (1) 1821 Avrupada bir top gibi patlamış 

ve efkerı umumiyeyi Osmanlılar aleyhine çevirmişti. Daha düne kada inti

kamlarını almak ümidile başpapasın asıldıg-ı yerde bir ip parçası muh afaza 

eden yerli hiristiyanlar aynı zamanda Lidra caddesi arkasındaki Fanero

men kilisesine yüzü örtülü bir büst koymayı 'ihmal etmemişle r ve [Küçük 

Mehmed zamanı geçti] gibi darbı meselleri dillerinden düşürmemişlerdi. 

Esasında i~yan için katledilen başpeskaposun katlinin sebeplerini hiristiyan 

ve Avrupalı sair müellifler başka görüşle tetkik ederler ve derler ki: 

Muhas~ıl Mehmed başpeskoposun malını müsadere etmek için hükümdara 

isyana sebep olacaktır diye ihbar ederek katlettirmiştir . » 

Ön sözde ismini zikrettig-im Miriantobulos da başpeskaposun malının 
müsaderesi için katiedildiği kanaatindedir. Yine aynı zat Osmanlıların Kıb

rısa Vf'rdiği imtiyazatın . hayranı olmaktan kendini alamaz. Bugün despot· 

hane binası Osmanlıların işgalinden evvel; Venediklilerin idaresinde iken, 

Venedikliler despothane binasını hiristiyan Rumların ellerinden almışlar 've 

despotlarını köylere nefyetmişlerdi. Vaktaki Kara Mustafa paşa Lefkoşayı 

zaı:-tetti; despotu sordu, despotun menfada olduğunu oanlayınca derhal 

getirterek despotluk mevkiine oturttu. Mali miri olan despgthaneyi ker{di

lerine vakfetti. 

Kendilerine despothane ve kilise veren b ir hükümdarıo sebebsiz olarak 

despotu yalnız para için katlettirdiğine inanmak ve bunu ileri sürmek ka

dar gülünç birşey olamaz. Zaten bazı hiristiyan Rum ev ve kiliselerinde 

yapılan araştırmalarda cephane ve silah bulunmuştur (2). Böyle birşey ola

cağını keşfeden hükümdar kale dahilinde bulunan hiristiyanlara muhkem 

evlerinden çıkarılarak sanat sahiplerinden roadasının kale .haricinde ikamet

lerini emretmiştir. (3; Fakat kale hııricinde oturacaklaaın da ev ve sairelerini 

isted~kleri gibi satabiirnek hakkını tanımıştır. Bu hadiseden sonra buna 

daha çok ehemmiyet verilmiş ve hiristiyanların sıkı bir kontrol altında 

bulundurulmasını emretmiştir (4). 

1) Mühimme 239 s. 158 
2) Mühimme 239 s. 159 

3) Mühimme 18 s. 128 

4) Mühimme 239 s. 159 
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Çünkü böyle oimıyacak olursa hiristiyanlar herhang-i bir isyan vukunda 

kale kadar muhkem evlı: rine kapanarak m•.:vcu' "'WihL rla .1 -kerlı-ri ııı;.hve

debilirlerdi. Bndan da istitlal edilebilir ki muhassıl Mebmed papasları as

ma_mış olsaydı, bu müthiş hazırlıktan sonra kendisi asılmış ve memleket 

altüst olmuş olacaktı. Çil Osman meselesi buna güzel bir misal olamaz mı? 

SANA Yİ ve İLTİZAM 

Sanayi dedi~im zaman Kıbrısta bu günkü büyük sanayi gibi bir sana

yiin bulunmıyaca~ı tabii görülebilir. Buradaki sanayi ancak yerli ihtiyaç

ların bir kısmına tekabül edecek mahiyettedir. Bir kısmı ise daha ziyade 

.askeri bakımdan mühim olanlardır. Bunlar meyanında ki.iherçele sanayiini 

zikredebiliriz (1). Mütebaki sanayiden en mühiınmi şeker istibsalidir. Şeker 

istih.sali şeker kamış1nda~ yapılırdı (2). Şekerhaneler: Baf, Limasol (3), 

Koloş, Peskopu, Kukla ve Hırısofu (4) da idiler. Şekerhanelerin bir nazırı 

vardı (5). Şekerbanede çalışacak kimseleri temin etmek için muayyen yer· 

lerdeki reayayı bu h izmetle mükellef kılmışlardır. 

Reaya lazım "oldu~u zaman bu yerlerdeki halkın şekerhaneye getiril

mesi için bir iki kişi gönderilir ve halk toplanarak getirilirdi. Hizmetleri 

bittikten sonra ellerine tezkere vererek gönderilirlerdi . Fakat ":lualıharan ·bu 

intizam bozulmuş ve reaya getirmek için gidenler, rüşvetle muafiyet 

kağıdı verme~e başladılar. Bu defa istihsalat azalmış, ha!ka zulüm başlamış

tı, (6). lstihsal edilen şeker'in bir kısmı hükümdarın mutfağına gönderilir-

1) Osmanlılar devrinde Türkiye madenieri (Ahmed Refik) s. 12 ; mühimme 12 s, 

537. mübimme 23 a. 176 

2) Mühimme 31 s. 99 

3) Mübimme 31 s. 99 

4) defter 1 s. 114 

S) Mühimme 79 s. 65 

6) Mühimme 79 s. 65 
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di (1). Şeker sanayii kadar ve belki de daha mühim olarak memiebadan tuz 

çıkarılması vardır. Tuzda şeker istihsalinde tatbik edilen metotla yani mu· 

ayyen. köyterin reayasını bu işle muvazzaf kılmakla yapılırdı. Tuz çıkarma 

zamanı gelince tuzhane mültezimi bu işle meşgul olacak kimseleri getirtir 

ve tuzu çıkarttım (2). Şekerde olduğu gibi tuzun da bir kısmı hükümdarıo 

mutfağına tahsıs edilirdi (3). Kıbrısın diğer mühim sanayiinden birisi de 

şarab sanayiidir. Ihracatın büyük bir kısmı da şarap ve kumandaryadır (4) : 

Şeker ve tuzdan sonra gelen kısımlar daha ziyade mahalli ihtiyaçlara teka

bül eden iltizamlardır. Bunlar da sabunhane, l>oyahane, debağhane, mumha

ne, ve sairedir. Bu sanayiin her birinin muayyen geliri bir kimseye iltizama 

verilir. Yani hühfimet bu parayı toptan bir kimseden alır ve kendisine o 

sanayiden gelecek olan iradı toplamak salahiyet ve · ueratını verir (5). 
. . 

' Ilk zamanlarda iyi idare edilen bu iltizam usulü idarenin bozulmasile 

halkın ezilmesini intaç etmişti. Sanayi için bu .şekilde iltizamlar yapıldığı 
gibi tütün ziraati için de aynen yapılırdı. Tüti.inün ekilmiş olduğu arazi 

mahkeme tarafından ölçülür ve resmi dönüm denilen bir vergi alınırdı. 

Saniyen tütün yetiştikten sonra üç k.sma ayrılır: Ala, evsat, edna. 

Bunların ala cinsinden 60 akçe 

Evsat « 40 >> 

Edna « 20 » 

resmi gümrük alınırdı (6). 

Ihracattan bu şekilde resmi gümrük alındığı gibi ithalatan da alınırdı, 
. . 

ezcümle kahvenin kilesinden 5 para alındığı gibi (7). ~yrıca b,ir de ihti-

sablık denilen belediye teşk ilatı vardı. Bu teşkilat ise şehirlere girecek 

1) Mühimme 53 s. 96 

2) Defter ı s. 114 

3) Defter 1 s. ıoı 

4) Iktisad notları 

5) Defter 4 s. ı39, defter ı s. ll, 134, 136, 304, defter 2 s. 943' ··· 

6) Defter 6 s. 175 

7) Defter 15 s. ı43, defter 10 s. 132 
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eşyadan kale kapısından girerken bazı vergiler alırdı ki buna o hacı ebvabl) 

denilirdi. Bu da iltizam idi (1). 

Alıcı ile satıcı arasında emniyet temini için eşyaya narh konulurdu (2). 

iM A R V f' KÜL TÜ R 

Os~anlı imparatorluğu fethettiği memleketlerde her zaman ve her 

yerde im~r faaliyeti göstermiş ve buraları kale, cami, mescit, tekke, ima

ret, sebil, çeşme, hastane, hapisane ve medrese gibi sosyal ve kültürel 

binalada tezyin etmiştir. 

Ticarete ehemmiyet verdiği için han, kervansaray ve saireyi de ihmal 

etmemiştir. Ayni faaliyeti Kıbrısta da görmek kabildir. Hemen her mahal

lede görülen kitabeli çeşmeler, hanlar, hamamlar, cami ve mescitler bunun 

canlı misalleri ·değil midir 7 Bu gün de kendi isimlerini taşıyan cami, mes

cit ve surlardan daha kuvvetli delil aramak lazım mıdır 7 

Lefkoşa sularının isimleri Arap Ahmed paşa ve Silahtar, Larnakaanın 

Ebubekir paşa değil midir 7 Larnaka suyu 1747 de getirtilmiştir (3). 

1572 de Magosa kalesinin tamirini (4) ve 1573 de Baf kalesinin inşasını 

görüyoruz (5). 

Cami, mescit, han, hamam ve buna mürnasil içtimai müesseselerin 

maalesef kitabeleri bulunmamakiadır. Tekke, cami ve sairenin vakıfları 

vardı . Kıbrıstaki medreselerin dereceler i musılayı sahn idi (6). Lefkoşada 

Ayasofya civarında büyük ve küçük ·medreseler diye maruf olan iki med

rese ile Arap Ahmed paşa camii yanındaki diğer bir medrese vardı. Diğer 

1) Defter 1 s. 136, defter 4 s. 245 

2) Defter 1 s. 240, defter 4 s. 142- 143 

3) C.U.T. s. 69 

4) Mühimme 16 ş. 18 

5) Mühimme 23 s. 176. 

6) Defter 16 s. 106 
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kazalarda da roadreseler vardı. Ezcümle Larnakada 8 hücreli ve 1 dersha

neli medrese vardı (1). Medreselerde okuyan talebeye ve mütetebbilere 

lazım ~!en kitapları el altında bulundurmak için Sultan Mahmud II Aya· 

sofya karşısında; eski büyük medrese ittisalinde olmak üzere bug ün de 

ismile anılan kütüphaneyi inşa ve tesis ettirdi (2). Kıbrısta bir tane mev· 

levi hane mevcuttur ki o da LeEkoşadadır {3). 

lmar faaliyetini yalnız yol yapmakla zanneden Avrupalı ve yerli mü· 

verrihler Osmanlıların Kıbrısta hiç bir şey yapmıyarak yalnız ağır vergi· 

lerle halkı ezerek zevku sefaya daldıklarını yazarlar. Hiç bir şuretle imar· 

dan bahsetmezler. Acaba bu müverrihler adayı gezerken Türklerin bırak· 

tıkları cami, medrese, çeşme, han ve saireyi görmemek için gözlerini ka· 

pıyoı:lar mı? O zaman da bu günkü şosalar ve asfalat yolların l:lulunamı

yacağını kabul etmek bitaraf bir tarihçi için lazım değil mi? 

Kıbrıstaasan atika takarrisi için Amerikan konsolosuna 1847 de müsa· 

ade verilmiş ve bu konsolos Newyork müzesi namına hafriyat yapmıştır·. 

Bu haffriyatta ele geçen asım alikanın nısfı Osmanlı hükOmı:tine ve nısfı. 

da Newyork müzesine ait olacaktı {4). Bugün lstanbu asan at ika müzesinde 

« Kıbrıs salonundakiı> eserlerin kısmı mühimmi bu hafriyatın neticesidir {5). 

KİLİS E TEŞKiLA Tl ve İMTİY AZA Tl 

Osmanlılar Kıbrısı işgal ettik leri zaman ortodoks birisliyan başkeka

posunun Venedikli ler tarafından bir köye sürülmüş olarak bulunduğunu 

biaz eve! kay detmiş ve Lala Kara Mustafa paşanın menfadan getirterek 

1) Maarif 6732 

2) Maarif 2190 

3) Defter 2 s. 62 

4) Mühimme 263 s. 33. Evkaf 521 

5) Asarı atika müzesi yar direktörü ve doçent Arif Müfid. 
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d.~sp::>thaneyi kendisine vererek başbeskopos ilan ettiğini yazmıştıın. Ös

manlılar zamanında başpes'<apos yalnız ru hani reis olarak kalmıyor, aynı 

zamanda hiristiyan ortodoksiarın en büyük mümessili bulunuyordu (1). Baş 

peskaposların hükümdarıo beratına malik olmaları lazımdı (2). Başpeska

poslar validen sonra g-elen en nufuzlu bir kimse idi. Hatta bir aralık nu

fuzları o kadar arttı ki bundan istifade ederek · Osmanlı idaresinden kurtul

mak sevdası na kapıldılar ve Charles Emanu el, F erdinand I ile anlaşarak 

temini istiklal için uğraşmışlarsa da bir fayda temin edememişierdi {3). 

anlaşmaların tecellisi XVII ve XVIII nci asırlara kadar ' korsanlık şeklinde 

oldu (4). Bütün bunlar kilisenin Osmanlı imp ııratorluğu aleyhine çevirdiği 

entrikalardan başka birşey değildi. Kilise hükumet içi ırde hükOmet ve hü

kümetten daha zeng-in idi. Berat bahşişi nden başka hiç b ir verg-i ile mü

kellef olmıyan kisise malik olduğu g-eniş arazınin lıasdat ve iradile fevkal

ade zenğinlemiş idi (5). Bug-ün hala o zeng-inlik devam edeg-elmektedir. 

Başpiskapos kırmızı mürekkeple Türkçe imza atmak, asa taşımak hatta 

icab ederse silah taşımak hak ve salahiyetine sahiptir (6). Vezjri azarnın 

huzuruna çıkarak müracaat ve ricada bulunabilirdi. Bu sebept endir ki bir 

çok başpiskaposlar lstanbula seyahatler yapmışlardır. 

Bir aralık Kıbrısa g-önderilen müsellimler başpiskapos ve muavinlerinin 

muvafakati olmaksızın en küçük b ir işi yapamazlardı (7}. Bu kadar nufuz 

sahibi olan piskaposların sayesinde hiristiyan halk ta Türklere kafa tutmağa 

başladılar; bundan dolayı hasıl olan münazaala bazan isyanlara müncer 

oluyordu·. 

Peskaposlar herkesten ziyade servet temini cilıhetine g-itmekten kendi· 

lerini alamadılar. Kıbrısta İng-iliz konsolosu bulunan Drumond: «hayatın 

pek ucuz olduğu ve oruçların p ek fazla hüküm s iirdüğü bir yerde b aşpes-

1) Kıbrıs başpiskaposluk hazinei evrakındakı hicri 1239, 1250, 1269, ve 1287 tar ihli 

taribii 5 ferman, C.U.T. s . 17 

2) Ferman, C.U.T. s. 76 - 77 

3) C.U.T. s. 17 
4) » s. 18 

5) Kıbrıs başpiskaposluk hazin~i eerakındaki 5 ferman. 

6) C.U.T. S. 77. 

7) C.U.T. S. 79. 
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kapos ve peskaposİarın zengin oimak hevesine dü5erek, para topiamak için 

yerden y~re seyahat etmeleri şa y am hayret deg-il midir ... 7 ı> (1 ). 

Biı."zat Avrupalı bir hiristiyan olan Drumond'un bu cümlesi .. bize çok 

iyi bir vesika teşkil eder. Buna istinaden diyebiliriz ki: Kıbr staki reayayı 

insafsız vergiler altında ezen T ürkler deg-il, din perdesi altında zengin 

olmak hırsile çarpan en yüksek rütbeli bu adamlarıdır . Yine bu peskapos· 

lardı.r ki hemcinslerinin fenalıklarını, fesada teşebbiislerini Istanbul .hükfi

metine bildirerek onları katlettirmişler ve kend ilerini masum, Türkleri zalim 

olarak tanıtmıtmışlardır (2). 

Başpeskapos lahkın inhası ve hükümdarıo te~sibi ile tayin o lunurdu (3). 

Başpeskapos diğer bütün papasların reisiydi. Onların tayin ve terfilerinde 

hükümdara arzuhal gönderirdi. Tecziyeleri ise hususi şekilde y.:ıpılırdı. 

Kiliseye vasiyet edilen emlak ve paraya hiç kimse müdahale edemezdi. 

Papaslar silah taşımak salah iyetine de sahip idiler (4). Isyanlardaki rolleri 

yukarıda görüldüğünden burada ayrıca yazmıyacağım. 

KAPiTÜLASYONLAR 

Kapitülasyonlar ismini gördükten sonra hiç te izaha lüzum .yoktur ki 

Osmanlı imparatorlug-unun her tarafında ticar i, adli, dini v .s. ayni suretle 

halledilirdi. Buudan dolayı Kıbrısta da bu şekilde hareketleri görmek ga· 

yet tabiidir (S). 

Kapitülasyonlara .sahip olan Cineviz, Fransız ve Ingiliz konsolos ve 

maiyetleri her türlü vergilerden muaf, hapsedilmek ve evleri taharri edil

mek endişesinden azade idiler. Cineviz, Fransız ve Ingilizler arasında her 

1) C.U.T. s. 81 
2) Kıbrıs başpeskaposluk. S fermandan 1236 tarihli ferman. 

3) " 1239 .. " 
4) • ,. ferman. 

S) Defter S s. 74, 77 defter 8 s. 37; defter 9 s. 6. Mühim~elerin ço~u . . 
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hangi bir mesele zuhurunda şer'i mahkemede değ'il kendi konsolos

larının hakemliğ'i ile hallediiirdi {1 ). Bu ecnebi tebalarından birisinin rea

yaya 4000 akçeden fazla bo rcu olursa bunların muhakemesi Kıbrısta değ'il 

Divanı hümayunda görülürdü (2). Ecnebi tebadan birisinin vefatında men

sup olduğ'u konsolosluk vazı'yed edecekti (3). Konsolosların tercemanları 

da aynı imt iyazata sahip idiler. Hiç vergi vermezlerdi. Ancak berat parası 

vererek hükümdan berat alırlardı (4). Bu şekilde imtiyazlada başlıyan 

hiri~tiyanların bu faaliyeti ve uyanışı hiç şüphesizdir ki imparatorluğ'un 
sukutunu hazırlamakta devam etmişler ve nihayet malı1~ neticeye varmış
lardır. O kadar ki 1831 de Kıbrıstaki birisliyan tebaaya Yunan tabiiyetine 

girmek hakkı tanındı (5). 

BERLİN MUAHEDESİ, KIBRISIN İNGİLTEREYE TER Kİ 
SEBEBLERİ VE TERK MUAHEDESİ 

1571 den 1878 e kadar imparatorloğ'un elinde bulunan Kıbrıs nihayet 

· Ruslarla yapılan ve vahim bir netice ile biten seferin Ayastefanos muahe

d esine müncer olmasile, imparatorluk başı , kolları , ayakları kesilmiş bir 

insan göğ'desi ~aline ifrağ' ed il mişti. Şarkta Kars Erdhan vs. işgal edilmiş; 

garpte Romanya, Sırbistan, Karadağ' ayrılmış ve Bulgaris tan prenslik 

olmuştu . 

Rusyanın bu derece boğ'azlara yaklaşması Akdenizdeki menfaatleri • tehdit etmiş olduğ'undan başta Ingiltere olmak üzere Avrupa devletleri 

A yastefanos muahedesini tadil etmeğ'i düşünmüşler ve Beriinde bir kongre 

akdine muvaffak olmuşlardı . Bu kongre bir taraftan tadilat yaparken diger 

1) • s ş. 74 

2) " s s. 77 

3) " 8 s. 38 

4) " 9 •• 6. 
S) C. U. T. S. 166 
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taraftan da Kıbrısı Ingiltereye terki hazırladı . Kı brısın Ingiltereye t erki 

için bar iz sebebler ve en }'ak ınları Rusyanın Anadoluda ilerlemesine mani 

olmaktı-r. E.~er Rusya An adoluda harp yapacak olursa Ingiltere Kıbrıs 

üssülharekesinden kuvvet sevkedere buna karşı gelecekti . Ve şayet Rusya 

Batum, Kars, ve E.rdehanı Osmanlı imparatorlu~una terk ed erse Ingiltere 

de Kıbrısı iad e edecekti. 

'Bu muahedenin metni Istanbul Başve kalet hazinei evrakında Namei 

hümaynn defterlerınin 14 üncü numaral ıs ı ndadır, matbu kısmı ise Muahe

dat mecmuası cilt V S. 166 dadır. 

Madde 1) Rusya devleti Batum ve Erdahan ve Karsı ve yahut me

vakii me zkfireden birini yed' i zaptırıda tutup ta ileride her ne vakit olursa 

olsun muahedeyi katiyeyi sulhiye ile tayin olunan Asya memaliki şahane

sind~n bir kısmını daha zapt ve istilaya tesaddi edecek olursa olhalde 

Ingiltere devleti memaliki mczkureyi silah ile muh afaza ve miidafaa etmek 

üzere saltanatı seniye ile birl eşmeyi teaahhüt eder ve buna mukabil zatı 

padişahi d ahi memaliki malırusada bulunan tebeayi hiristiyaniye ve sairenin 

hüsnü idere ve himayelerine nıütea l ıik ile r ide devl eteyin beyninde karar

laştırılacak ol~n ıslahatı lazimeyi icra edece~in i Ingiltere devletine vadile 

beraber devleti m iişarünileyhayı t eahhüd at ı vakıasının icrası için kendisine 

lazım gelen vesaiti t e m in edebilec ek bir hale koymak için kend isine Kıbris 

ceziresini tahsis ve asker ik amesile cezirey i idare etmesine muvafakat eyler . , 

Madde 11 ) _Işbu mukavelename tasdik olunacak ve tasdıknameleri 

dahi bir ay zarfında mümkün oldu~u halde daha evvelce teati edilecektir . 

Tasdiken lilmahal tarafeyn ınurahhasları işbu mukavelenarneyi imza ve 

temhir etmişlerdir (1). 

• 

Ha tim e 

İşbu mukavelename tarafı şahanemizden tasdik kılınmış oldu~unu mü

beyyin devleti müşarüaileyha tarafına işbu tasdiknamei hümayunum ita 

1) Namei hümayun No, 14 S. 5-6, 57-58. 
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olundu. Tahriren fi elyevmi sadis mın şehri recebülaziz sene hamse ve 

tisin ve mateyin ve elf. 

Görülüyor ki bu muahede ancak bir ittifak muahedesidir. Bir harhe 

nihayet vermiş değildir. Netice olarak denilebilir ki: 

1571 den 1878 e kadar 307 sene kadar uzun bir zaman imparatorlukta 

kalan ve çok güçlükle ilhak edilen bu ada nihayet dejenere olmuş Os· 

manlı hükümdarlan elinden tek bir kurşun atılmaksızın çıktı. Lakin bu 

muhakkaktırki adanın elden çıkmasile imparatorluğun tacından kıymeti 

pırlantalarından biri elden gitmiş oldu. Bu gibi hadiseler ancak zevku 

safaya dalmış şuursuz hükümdarların elinden çıkar. Kıbrıs Şarki Akdenizin 

en mühim bir mevkiini teşkil eder. 

Bugün de askeri bakımdan Maltanın düşmesile Ingilizierin Kıbrısı tah

kime karar vermeleri ve başlamaları herkesçe malumdur. Binaenaleyh kıy

ınet ve ehemmiyeti kendiliğ i nden tebarüz eder. 

Şayanı şükrandır ki Kıbrısın Türk halkı Ingiliz idaresinde bulunmakla 

hiç b ir zaman Türklüğünü unutmamış ve Türk inkılabını adım adım takip 

etmeyi azınederek bi_r an geri kalmamıştır. Adada bulunan 66000 Türkün 

kıblesi Ankara ve ilham menbaları ULU ÖNDER ATA TÜRKÜ N vceize

leridir. Imparatorluğun hatalarını tashibe azıneden Türkiye Cumhuri} eti 

Hatayları kurtaracaktır. 

SON 
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BiBLİYOGRAFYA 

İstanbul Başvekalet hazinei evraaı: Mühimme defterleri 
(mühimme defterleri divanı humayunda müzakere edilen me
seleler hakkında verilen kararları ihtiva eden defterler-dir). 

Müllimme No. Ay 

)) 10 evaili Muharrem 
)) ll evai Cemaziyel ev el 
)) 12 )) )) 

)) 13 ev ah. Şe vv al 
)) 14 evai. Şevval 
)) 15 evas. Muharrem 
)) 16 evas. Rebiülevvel 
)) 17 evai. Safer 
)) 18 ·eva b. Ramazan 
)) 19 evai. Muharrem 
)) 20 Yoktur. 
» 21 evai. Ramazan 
)) 22 evas. Muharrem 

Işaretler: evai = evail. 

evas = evasıt. 

evah = evabır. 
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Z. Hicce = Zilhicce. 

Z. Ka'de = Zilka'de. 

R. Evel = Rebiülevvel. 

R. Ahır= Rebiülıihır. 

C. Evel = Cemaziyelevel. 

C. Ahır = Cemaziyelahır. 

» 

Sene Ay Sene 

978 evahırı Muharrem ·· 979 

978 evahırı Cemaziyelahır 978 

978 evas. Zilhicce . 979 

978 evab. ~afer 979 

978 evah. Zilhicce ·978 

979 evab. Şaban 979 

979 evas. Receb 979 

979 evas Safer 979 

979 evah. Şevval 979 

980 evah. Rebiülevvel 980 

980 evai. Muharrem 981 

981 evas. C. evel 981 



Mühimme No. Ay Sene Ay Sene 

» 23 evah. C. Evvel 981 evas. Z. Kade 981 
)) 24 evas. Z. Kade 981 evab. Safer 982 
)) 25 evai. Şaban 981 evai. Ramazan 982 
1) 26 evas. Safer 982 evas. Şaban 982 
)} 27 ev'ai. Receb 983 evas. Z. Hicce 983 
» 28 evas C. Evvel 984 evas. Ramazan 984 
)) 29 eva i. Ramazan 984 evab. Z. Hicce 984 
)) 30 ev as. Muharrem 985 ev~b. Muharrem 985 
)) 31 evah. R. Ahir 985 evai. Şaban 985 
)) 32 eva b. Şaban 985 evas. R. Ahir 986 
)) 33 e vas. Şaban 985 evai. Muharrem 986 
)) 34 eva i. Muharrem 986 evas. R. Ahir -986 
ll 35 evas. R. Alıir 986 evah. Şaban -986 
)) 36 evah. Şaban 986 evai. C . Evvel ·987 
)) 37 evai. Z. Hicce 986 evai. C. Evvel .987 
)) 38 eva h. Muharrem 987 evai . Z. Hicce 987 .. 
)) 39 evai. Şevval 987 evai. R. Evvel 988 
)) 40 ·evai. Şaban 987 evah·. Z. Kade 987 
» 41 evai. Şaban 987 evah. Z. Hicce 987 

~ 

)) 42 evai.. Şaban 987 evai. C. Evvel 989 
.,., 51 evah. Receb 991' evai. Ramazan . ; 

999 
)) 52 evai. Ramazan 991 evab. Ramazan 992 

, ' . 
)) 53 evai. C. Evvel 992 ev.ah. Receb. 993 
)) 54 eva i. Re ce b 992 evai. Ramazan 992 

ı .... ' 

» 73 evah. Z. Hicce 1003 ev~h. Muh~rrem 1004 
)) ' 74 evah. Z. Kade 1004 . evas. Şaban . 1()05 

•)) 75 evai. Z. Hicce · 1011 . evai. Şaban ıo13 

.,/ 76 evah. Z . Kade . 10~3 ·evas. Şaban. · 1016 
)) 77 -evas. Z. ;Kade 1013 ~vai,. Şevval ... 1014 

» 78 eva i. J~. Evvel 1018 . e~ab. z:·· Hicce 1018 
)'j 19 evas. Muharrem 1019 evah. Z. Hicce 1:020 
)) 80 evai. Muharrem 1022 evas. Safer 1023 

» 81 evas. R. Ahir 1024 evah. Muharr em 1025 
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Mühimme No. Ay S ene Ay Sene 

)) 82 evas. Şevval 1026 .e vah. Z. Kade 1027 
)) 83 evah. Ramazan 1036 evas. Z. H icce 1037 
)) 84 evai. Ramazan 1039. evah .. C. Evvel 1040 
» 85 evah. R. Evvel 1040 evas. Re ce b 1042 
» 86 evas. Muharrem 1046 evas. Ramazan 1046 
)) 90 evas. Muharrem 1056 evah. Z . Hicce 1056 
)) 91 evai. Muharrem 10~6 eves . Z. Hicce 1056 
)) 92 evah. Şaban 1067 evas. Safer 1069 
)) 93 evas. Ramazan 1069 eva i. S afer 1071 
)) 94 evas. Şaban 1073 evah. R. Evvel 1076 
» 95 evai . Muharrem 1075 evah. R. Evvel 1076 
)) 100 evas. Şaban 110l evai. C. Evvel 1102 
)) 101 evai. C. Ahir 1102 evas. Muharrem 1103 
.. 102 evas. Şaban 1102 evas. Şaban 1103 

•> 103 evas. Ramazan 1102 evas. R. Ahir 1107 
10 104 evas. Şaban 1103 evai. Z. Kade 1104 
.. 105 evas. Rebeb 1105 evas. Receb 1106 
10 106 evas. Receb 1105 evas. Receb 1106 
)ll 107 evai. Z K ade 1106 evas. R. Evvel 1107 

• ı08 evas. C. Evvel ı ı07 ev as. R. Ahir 1108 

• ıo9 evah. Z. Kade 1108 evai. R. Ahir 1109 

• 110 evai. Z. Kade 1108 evas. Z. Kade 11ıo 

• 114 evai. Şevval ı114 evah. R. Evvel 11ı5 

• ı ı5 e vas. Muharrem ı 118 ev ah. Şevval 1120 

• ı 16 eva h. Şevval 1120 evah. C. Evvel 1123 

• ll 7 eva i. Muharrem 1122 evai. C. Evvel 1125 

• 118 evai. Safer 1123 evai. R. Evvel 1124 

• 119 evas. Şevval 1123 evah . C. Evvel 1125 

• 120 evai. Receb 1125 evas. Muharrem 1126 

• 122 evas. R. Ahir 1126 evas. Şevval 1126 

• 123 evas. R. Ahir 1 ı27 e vas. Şe vv al 1127 

• . 124 evah. R. Ahir .•:_, 1128 evah. Z. Kade 1130 

• ı25 evas. Receb 1128 .evai R. Evvel 1129 
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Mühimme No. Ay Sene Ay Sene 

' )) 126 evas. R. Ahir 1131 evai. Safer 1133 

)) 127 evah. R. Evvel 1130 evai. Şevval 1130 
)) 128 evai. Receb ~130 evai. Şevval 1130 
)) 129 evah. C. Ahir 1131 evai. Safer 1133 
)) 153 evai. R. evvel 1160 evah. Safer 1162 
)) ı54 evah. Safer 1162 evah. R. evvel 1164 
)) 155 evai. R. Ahir 1 ı64 ev as. Z. Kade 1166 

)} ı56 evai. Z. Hicce . 1 ı66 evah. · R. Ahir 1168 
)} . 157 evah. R. Ahir ı 168 e vas. C. evvel 1169 

)} 185 evai. C. evvel 1102 evas. R. evvel 1203 

)) 186 evah. C. Ahir 1202 evas. R. Ahir 1207 

)) 187 evah. Şaban 1202 evah. Muharrem 1206 

)) 188 evai. R. evvel 1203 evah. Ramazan ı204 

)) 189 tvah. R. evvel ı203 evah. Z. Kade ı2o3 

)) ı90 evai. Receb 1203 evalı. Muharrem 1204 

)) 191 evas. C. Ahir 1204 evah. R . Ahir 1206 

l) ı92 evai . C . Ahir 1204 evah. Z. Hicce 1204 

)) 193 evai. Şaban 1204 evas. Z. Kade 1205 

)) 194 evai. Z. Hicce 1204 evah. Receb 1205 

- )} ı95 evas. Şaban 1205 evas. Receb 1228 

» 196 evas. Ramazan ı205 evai. C. evvel 1206 

)) 197 evas. Z. Hicce 1205 evah. Receb 1207 

)) 198 evai. C. Evvel 1206 evas. Z. Hicce 1215 

l) 199 evas. R. Ahir · 1207 evai . R. Ahir 1208 

)) 200 evah. R. Evvel 1208 evai. Safer 1209 

'11 201 evai. Safer 1209 evai. Z. H icce 1209 

)) 202 evas. Z. Hicce ı 209 e vas. Z. K ade 1210 

)) 203 evai. Safer 1211 evas. Ramazan 1212 

)) 204 evas. Ramazan l212 evah. R. Ahir 1213 

)) 206 evas. Receb 1212 evai . R. Evvel 12ı4 

)) 207 evai. Safer 12ı2 evas. C. Ahir 1213 

)) 208 ev ah. R. · Evvel ı213 evas, Receb 12ı5 

)) 209 evai. C. Evvel 1213 evah. Şaban 1214 
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Mühimme No. Ay Sene Ay Sene 

)1 210 evah. Şaban 1214 evah. R. Evvel 1215 
)) 211 evai. Z. Kade 1214 eva lı. Şevval 1215 
)) 212 evai. Safer 1215 evai. Z. Kade 1215 
1) 213 evah. Ramazan 1215 evah. R. Evvel 1213 
» 214 evah. Z. Kade 1215 evas. Şaban 1216 
)) 215 evai. Z. Hicc.e 1215 evai. Şevval 1217 
)) 216 evah. Şevval 1215 evas. Muharrem 1216 
)) 217 evai. Re c eb 1216 evah. Şaban 1217 
» 218 evas. R. evvel 1218 evah . C. evvel 1218 
)) 219 evai. Receb 1218 evas. Muharrem 1219 
1) 220 evai. Şevval 1217 evah. Safer 1218 
J/ 221 evas. Muharrem 1219 evas. Şaban 1219 
)) 222 evai. Şevval 1219 evai. Receb 1220 
)) 223 evai. Receb 1220 evas. R. ahir ·1221 
ll 224 evas. R. ahir 1221 evah. Ramazan 1222 
)) 225 e valı. Muharr em 1222 ev11h. C. ahir 1222 
ll 226 e vas . Receb 1222 evııh. C. Evvel 1223 
» 227 ev;; h Şaban 122"2 evah . Şaban 1224 
ll 228 evas. Şcvval 1223 evai . Z. Kade 1224 
ll 229 evalı. C. evvel 1224 evai. R ev vel 1226 
)) 230 evah. Receb 1224 evah. Z. H icce 1228 
1) 231 evai. Şaban 1224 evai . Şevval 1225 
)) 232 evas. Safer ı225 evah. Z. H icce 1225 
)) 233 evai. R. evvel 1226 evah. C . evvel 1227 
» 234 evab. C. ahir 1227 evah. Z. K ade 1228 
)) 235 evab. Z. Kade 1228 evai. C. evvel 1230 
)) 236 ev ai. R. ahir 1230 e vas. Z. Kade 1231 
)) 237 evai. Şevval 1231 evas. C. Ahir 1234 
fı 238 evas. C. Ahir 1234 evas. Şevval 1236 
ll 239 evas. C. Evvel 1236 evah. R. Ahir 1237 
)) 240 eva i. Şevval 1236 evai. Z . Hicce 1238 
)l 241 evas. Z. Hicce 1238 eva i. Muharrem 1241 
)) 242 evai. Muharrem 1241 evah. Şaban 1243 
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Mühimme No. Ay Sene Ay Sene 

)) 243 evai. Şaban 1243 evah. Se vv al 1244 
)) 244 eva i. Saf er 1244 evai. Z. Kade 1244 
)) 245 evai . Z. Kade 1244 evah. Şevval 1245 
)) 246 evah. Z. Hicce 1254 evas. Ramazan 1246 
J) 247 evai. Z. Kade 1245 evas. Muharrem 1247 
)) 248 evai. Z. Hicce 1246 evah. C. Ahir 1248 
)) 249 evas. Z. Kade 1247 evai. R. Evvel 1249 
)) 250 evai. C. Ahir 1248 evai. Şevval 1249 
)) 251 evai. Şevval 1249 evah. Şaban !252 
)) 252 evai. Şaban 1252 evah. C. Ahir 1254 
)) 253 evai. C. Ahir 1254. evah. Safer 1256 
)) 254 evah. Safer 1256 evas. R. Ahir 1258 
)) 255 evai. C. Abir 1258 evas. Z. Kade 1260 
)) 256 evas. Z. Kade 1260 evai. Receb 1263 
1) 257 evai. Re ce b 1263 evah. Z. Hicce 1266 
)) 258 evai. Muharrem 1267 evas. Ramazan 1270 
)) 259 evai. Şevval 1270 evas. C. Evvel 1274 
)) 260 evai. C. Ahir 1274 evas S afer 1277 
)) 261 evai. R. Evvel 1277 evas. Safer 1280 
)) 262 evah. R. Evvel 1280 C. Ahir 1286 
)) 263 Gurrei C. Ahir 1286 R. Evvel 1311 

Kalebend defteri No. 36 evai . z. Kade 1234 evai. C. Ahir 1238 

Meklum mühimme Esas. Şaban 1230 evas. Z. Kade 1246 

Namei hümayun No. 14 

Başvekalet Hazinei evrakında tasnif edilen vesaika: 

'Ticaret ve iktisad defteri 1-1971 'vesika 1664-1296 seneleri arası 
Hariciye defterleri (3 defter) 1-7930 )) 1120·1297 )) 

Dahiliye )) )) 1-14050 )) ı ıt6-1280 )) 

Bahriye defteri 1-10175 )) 1109-1303 )) 

Maarif )) 1-7793 )) ı ı 09-1278 )) 

:E.vkaf )) .1-26949 )) 1086-1279 )) 

.Sıhhi ye )) 1-1229 )) 1181-1306 )) 
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Nafia Defteri 1-2229 vesika ll 01-127 4 seneleri arasr. 
Adiiye )) 1-5307 )) 1102-1288 )) 

Kıbrıs evkaf dairesi hazinei evrakı (Bu defterler Kıbrıs mahkemefs 
ş~r'iyesinin muamelatını kaydeden sicil . defterleridir) defterleri: 

Defter No. Sene 
>) ı 988-1003 
)) 2 1016-1018 
)) 3 1018-1019 
)) 4 10<13-1046 
)) 5 1087·1089 
)) 6 1110-1111 
)) 7 1120-1121 
)) 8 1125·1126 
» 9 1129-1130 
)) 10 1132-1133 
)) ll 1133-1137 
)) 12 ı 136-1139 
)) 13 1139-1147 
)) 14 1144-1148 
)) 15 1148-1156 
)) 16 1158-1161 
» 17 1157·1160 
)) 18 1170-1198 
)) 19 1180-1183 

Kıbrıs başpeskaposluk hazinei evrakı: 
1236, 1239, 1250, 1269 ve 1287 tarihli 5 ferman 

Abdürrezzakzadelerin hususi kütüphanelerindeki anonim el yazma 
)) )) » Babıaliye takdim olunanı 

m az bala ve arizalar. 
)) » muhtelif ferman ve tevcihat beratlan. 

Muahedat m~cmuası cilt V 
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967- 1200 Osmanlı devrinde Türkiye madenleri, Ahmed Refik 

1931 devlet matbaası Istanbul. 

Türk tarihi encümeni mecmuası, yeni seri cilt 1, sayı V Haziran 1930 

"Mayıs 1931 Ahmed Refik 1931 Devlet matbaası Istanbul. 

Tarihi Ali Fatih kütphanesi No 4225 elyazma. 

Tarihi Selaniki Mustafa efendi Millet kütüphanesi No 331 

Tarihi Reşid 

Tarihi Vasıf Millet kütüphanesi No 605. 

Peçevi tarihi 

lzzi, Millet kütüphanesi No 413. 

·Tarihi Cevdet 

Tarihi Aziz, Ragıp paşa kütüphanesi No. 993 el yazma. 

·Tarihi siyasi Şarl Senyebos terceme eden Ali Reşad ve Ali Kemal 

Derseadet 1324 

·Cyprus Under The Türks 

H. Charles Luke 

Oxford university press 1921 

<Cambride moder history volume XII. 
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