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ILKÇA~~
TARIHINDE KIBRIS *
Prof. Dr. AF~F ERZEN
Ilkça~da Küçük Asya ad~n~~ ta~~m~§ olan Anadolu yar~madas~~
co~rafi mevkii bak~m~ndan Asya, Afrika ve Avrupa aras~nda merkezi
bir rol oynad~~~~gibi, Güney Anadolu k~y~lar~ndan 70 km. uzakta,
Do~u Akdeniz'in en büyük adas~~ olan K~br~s (9.251 km2) da M~s~r,
Filistin, Suriye, Anadolu ve Ege bölgesi aras~ndaki deniz yolu üzerinde
yer alm~~~bulunmakla, önemli bir ba~lant~~unsuru olmu~tur 1. Böylece K~br~s da dolay~s~yla Afrika, Önasya ve Avrupa'n~n denizci milletleri aras~ndaki siyasi, ekonomik ve kültürel ili~kilerde oldukça
önemli bir rol oynam~~t~r 2.
K~br~s yeryüzü ~ekilleri itibariyle güney ve kuzeyden da~larla
çevrili ve ortas~~çukur olmas~~itibariyle de üç büyük bölge te~kil ederek,
Anadolu'ya benzetilmi~tir 3 (Res. ). Esasen jeolog ve co~rafyac~lar~n
incelemelerine göre ada, avar~z itibariyle Toros sistemi içinde mütalaa
olunmakta ve üçüncü jeolojik zaman~n genç k~vr~mlar~na ait oldu~u
kabul edilerek, dördüncü zaman ba~lar~nda d~~~Toroslar veya Amanoslar'~n bir devam~~olmakla K~br~s'~n Hatay ilinin da~~ve ovalanyle
ba~l~l~~~~ispatlanmaktad~r 4. Güney Anadolu ile K~br~s adas~~ayn~~iklime sahip olmakla beraber, Adan~n bitki ötrüsü ile Toroslar ve Güney
* Bu yaz~~Türk Tarih Kurumun'da 25 Nisan ~~ 975 tarihinde konferans olarak
verilmi~tir.
Kr~l. C. Görsoy, K~br~s Mü~ahedeleri, D.T.C.F.D., cilt XX, say~~3-4, 1962,
S. 165 ve not ~~i'deki eserler.
2 Eskiça~~
ve Ortaça~daki önemine ilaveten, son zamanlardaki siyasi geli~meler ve Ortado~u'daki yeralt~~kaynaklar~, jeopolitik bak~mdan ba~ka bir hüviyet
kazand~rd~~~~gibi, büyük devletlerin Akdeniz'deki rekabet ve Ortado~u petrolünün,
Avrupa'n~n savunmas~nda ve sanayiindeki yeri, K~br~s'~n de~erini büsbütün artt~rm~~~ve adaya son y~llarda "Do~u Akdeniz'in batmayan uçak gemisi" ad~n~~verdirmi~tir.
3 Bk. C. Gürsoy, ayn. esr., s. 168.
4 Bk. C. Gürsoy, ayn. esr., s. 168 ve not t6'daki eserler; C. A. Alagöz, K~br~s
Tarihine Co~rafi Giri~, Türk Kültürünü Aara~t~rma Enstitüsü Yay~nlar~~36, seri 1-say~~Az,
1971, S. 17; T. Tarhan, K~br~s Aadas~nda Tabii-Be~ed ve Ekonomik Co~rafya Bak~m~ndan
Bir Ara~t~rma, Atatürk üniv. Yay~nlar~~No. 131, 1971, S. 4.
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Anadolu k~y~~bölgesi bitki türleri hemen hemen ayn~d~ r 5. Iskenderun
körfezi ile Antalya körfezi aras~nda 70 km. geni~li~indeki bir deniz kolu
ile güney Anadolu'dan ayr~lm~~~intiba~m veren K~br~s'ta vaktiyle
Anadolu'da ya~am~~~olan "cüce fil"lere ait fosil kemiklerle fosil "cüce
su ayg~r~" kemikleri bulunmu~tur. Ayr~ca Asya k~tas~nda rastlanan
yabani koyun (mouflon), halen Anadolu'da ya~amakta olan yaban
kedisi, yaban domuzu da K~br~s'ta mevcuttur ve bunlar~n, adan~n
kara ile ba~l~l~~~~zaman~ndan kald~~~~jeologlar taraf~ndan kabul
edilmektedir 6 .
ilkça~da henüz pusula icat edilmemi~~oldu~undan, deniz nakliyat~~k~y~lar~~izleyerek yap~l~yordu. Aç~kdeniz trafi~i yoktu. Bu itibarla
K~br~s sahillere yak~n oldu~undan M~s~r, Fenike, Anadolu ve Ege
denizi k~y~lar~~aras~nda deniz seferleri ba~lad~~~~tarihten itibaren
önem kazanm~~~ve bu ülkeler aras~nda çok müsait bir u~rak yeri
te~kil etmi~tir 7. Ayr~ca K~z~ldeniz arac~l~~lyle M~s~r limanlar~, Fenike
~ehirleri, Antakya (Süveydiye) ve ~skenderun'un hinterlandlar~,
Mezopotamya, Iran, Hindistan ve Çin'e kadar uzanmakta ve Ilkça~da
yüzy~llarca bu ülkelerle Akdeniz dünyas~~ve Avrupa aras~nda kervan
nakliyat~~yap~lmakta idi ki, bu durum da K~br~s'~n jeopolitik de~erini
artt~rm~~~olsa gerektir 8. Bundan ba~ka Mezopotamya'dan gelen yollar
muhtelif kollar halinde yukar~~Suriye ve Hatay'da birle~tikten sonra,
Amanoslar ve Toroslar'daki geçitlerden geçmek suretiyle Orta Anadolu'ya ula~arak çe~itli yönlere ayr~l~ rlar. Di~er taraftan Yukar~~
Suriye ve Filistin üzerinden geçen bu yol M~s~r'a gider. Arabistan
yar~madas~~çöl oldu~undan, Eskiça~da M~s~r ile Mezopotamya aras~ndaki kara ba~lant~s~~daha ziyade Filistin - Suriye ve Hatay'dan
geçen yolun F~rat vadisine inmesiyle temin edilmi~tir g. M~s~r ile
Anadolu aras~ndaki ba~lant~~da yine Filistin ve Suriye'ye gelen kara
5 Avusturyal~~ botanik bilgini Theodor Kotschy 1854-56 y~llar~nda bu durumu
ispatlam~~t~r. Bk. T. Tarhan, ayn. esr., s. 10
Bk. C. Gürsoy, ayn. esr., s. 168 ve not 16'daki eserler; C. Alagöz, ayn. esr.,
s. 18; T. Tarhan, ayn. esr., s. 4. ; P. Dikaios, Khirokitia, 1953, S. 431 vdd.
7 Bk. B. Darkot, K~br~s, ~sldm Ansiklopedisi 63, cuz, 1954. s, 672; C. Gürsoy,
ayn. esr., s. 165; A. Erzen, K~br~s Tarihine Bir Bak~~, Türk TOK. Belleteni, K~br~s
özel say~s~, 44/323 Ekim-Aral~k 1974, S. 45.
Bk. A. Tano~lu, Türkiye'nin Co~rafi Mevkii ve bu Mevki ile ilgili baz~~Meseleler, Ed. Fakültesi Co~rafya Enstitüsü Dergisi, cilt 7, say~~13, s. 6o.
8 A. Erzen, ayn. yer.
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ve deniz yollar~n~n Amanoslar ve Toroslar'daki geçitlerden geçmesiyle
meydana gelir. ~u halde Yukar~~Suriye ve Hatay bölgesi Anadolu,
M~s~r ve Mezopotamya yollar~n~n kesi~ti~-'i bir yerdir. M~s~r'~n Mezopotamya ve Asya'n~n di~er bölgeleri ile denizden temas~~da Yukar~~
Suriye ve Iskenderun körfezindeki limanlar arac~l~~~yle olmu~tur.
Yak~n Do~u ülkeleri ile Akdeniz dünyas~~en iyi ~ekilde Iskenderun
körfezi ve Fenike k~y~lar~ndaki limanlar arac~l~~lyle temasa geçebilmi~tir. Bugün bir taraftan Iskenderun - Erzurum yolunun aç~lm~~~
bulunmas~, di~er taraftan Iran'dan gelen ve Do~u Anadolu'dan geçen
Cento yolunun Iskenderun yolu ile birle~mesi, Irak'dan gelecek tabii
gaz ve petrol ile Iran'dan Akdenize ak~t~lmas~~dü~ünülen petrol borular~n~n Iskenderun körfezinde denize ula~mas~~ve nihayet burada
Türkiye'nin ikinci büyük demir - çelik tesislerinin kurulmas~~körfez
bölgesinin ticari ve askeri önemini büsbütün artt~rm~~t~r ".
K~br~s ise Çukurova bölgesi ile Hatay bölgesi aras~nda bir ada
olmasiyle, bu kara parçalanyle birlikte bir co~rafi bütün te~kil etti~i
gibi, Hatay ile Anadolu k~y~lar~= meydana getirdi~i Iskenderun
körfezine hâkim bir mevkide bulundu~undan, bu topraklar~~kontrol
eder bir durumdad~r. I~te jeopolitik durumu itibariyle bölgenin adeta
kilit noktas~nda bulunan K~br~s, Hatay-Iskenderun çevresi, dolay~s~yle Anadolu için son derece önemi haizdir. Zaten tarihi olaylar ilkça~dan beri bunu ispat etmektedir. Vak~a adada bak~r, demir, krom
ve gemi kerestesi gibi stratejik maddelerin bol miktarda bulunmas~ "
ve limanlar~~sayesinde denizcili~in geli~mi~~olmas~, K~br~s'~n tarihte önemli bir yer almas~na sebep olmu~tur. Fakat K~br~s, Hatay ile
Anadolu'nun kö~e te~kil etti~i yerde bulunmas~~dolay~s~yle, M~s~r ve
Yak~n Do~u ile Ege denizi aras~ndaki deniz yolunun üstünde oldu~undan M~s~r, Yak~n Do~u ve Anadolu'ya hâkim kuvvetler bu aday~~
ele geçirmek istemi~lerdir. Tarihte do~u Akdeniz hakirniyeti bak~m~ndan, bu sahalardaki devletler aras~nda K~br~s'~n bir mücadele
konusu olmas~~adan~n stratejik de~erini artt~rm~~t~r 12 .
10 Bk. A. Erzen, ayn. yer.
11 Bak~rdan ba~ka krom, alt~n, gümü~, amyant, boya ta~~, jips, kireç ta~~, kükürt ve manganez gibi metal veya metolaid maddelerin adada bulundu~u tespit
edilmi~tir. Bk. C. Gürsoy, ayn. esr., s. 194 vd.; T. Tarhan, ayn. esr., s. 37 vd.
12 Bk. Oberhummer, Kypros, RE, XII, 1, sp. 59; kr~l, F. G. Maier, Cypern,
1964, S. 13 vdd.
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K~br~s jeoloji ve co~rafya bak~m~ndan Anadolu yar~madas~mn
bir d~~~unsuru, Toroslar'~n d~~~ k~vr~m bölgesini te~kil etmekle kalmamakta, etnik ve kültürel bak~mdan da Eskiça~da Anadolu'ya ba~l~~
görünmektedir.
K~ br~ s'~n ad~ : K~br~s'~n ad~~tarihi kaynaklar ve tarihi olaylarla
yak~ndan ilgili oldu~u için üzerinde durulmas~~gereklidir. Homeros'tan itibaren Grekler'de ve di~er kültür milletlerinde ada Kypros ad~n~~
ta~~m~~t~r. Grekçe ad Kûrcpo; ~eklinde ilk defa Homeros'un ilias
destan~nda (Il. XI, 2 ~ ) Kinyros efsanesi ile ilgili olarak geçmektedir.
Daha sonra (Odyss. IV, 83, VIII, 362; XVII, 442 vd., 448) zikr
edilmi~tir. Kimplç ayn~~zamanda Afrodit'in unvan~d~ r (Il. V, 330).
Kitabelerde isime ilk defa M. Ö. 459'da rastlanm~~t~r (CIG 165=
CIA433). Yerli alfabe ile sikke yaz~s~~ olarak Ku ~eklinde görülür.
Pek çok ~ah~s adlar~nda biti~ik olarak kullan~lm~~t~ r. Mesela 'Ap.o-vbxurcpoç. Bundan ad~n yerliler taraf~ndan kullan~lm~~~oldu~u da anla~~l~yor; ismin manâs~~yorumlanmak istenmi~se de muvaffak olunamam~~t~r. Bu ad~n kökü ne indo-Avrupa ne de Sami dillerden gelmektedir 12. Adada bol miktarda bak~r bulundu~undan ve ilkça~da
M.Ö. 3. binden itibaren bak~r elde edildi~inden K~br~s ad~~ bak~rla
münasebete sokulmu~ tur KUnpLoçx.dcXxoç. Cyprius, Cuprinus "bak~r"dan Cyprum meydana gelmi~ tir. Grekçe Kypros'tan latince cuprum, italyanca cipro, ingilizce copper, almanca kupfer ç~km~~~olsa gerektir. Yani bak~r, K~br~s isminden ç~km~~t~r. Zira K~br~s ad~n~n da
yerli dilden geldi~i anla~~lmaktad~r ".
K~br~s'~n en eski ad~~ Asy yahut Alafia olarak Yak~n~ark vesikakalannda M. Ö. 18.yy. dan beri geçer ve K~br~s ile ayniyeti kabul
edilmi~tir 14. Ala§~a ülkesi ve k~rall~~~~M. Ö. ~ 5.yy. dan beri M~s~ r,
14. yy.dan beri Hitit belgelerinde geçmektedir (bk. not ~ 4'teki eserler)
ve muhtemelen "Bak~r ülkesi" manas~ na gelmekteydi (Bk. W, Bran13 Bk. Oberhummer, ayn. yer; C. Gürsoy, ayn. esr., s. ~~ o5, not ii ve orada zikredilen eserler.; W. Brandenstein, Kyprische Sprache, RE, Suppl. VI (1935), sp.
212'de Kypros'un Onasya dillerinden gelen bir ad oldu~unu ve içinde bak~r manâs~~
bulunabilece~ini yazmaktad~r.
14 W. Brandenstein, ayn. yer.; P. Dikaios, A Guide to the Cyprus Museum, Third.
Ed. 1961, S. 29, 41, 116 vd.; V. Karageorghis, Cyprus, Archaeologia Mundi, 1968,
s. 63 vd., 73, 145.; F. Schachermeyr, Zum âltesten Namen von Kypros, Klio, XVII
(1921), s. 230-239.; ayn~~yazar, Hethiter und Achder, 1935, S. 122-123.; S. Casson,
Ancient Cyprus, London 1937, s. IlO vdd.
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denstein, ayn.yer). Tell el Amarna kil tabletlerinde Alaia k~ral~mn
M~s~ r k~ral~na muhtemelen Amenofis IV (M. Ö. 1375-1358)e yazm~~~
Oldu~u 8 mektup vard~r ki, bütün bu belgeler Akadca yaz~lm~~t~r.
Ala~la ad~~ilk defa M. Müller taraf~ndan K~br~s olarak yorulmanm~~~
ve Tamassos'ta bulunan 'An6X(X)ov 'AXacrLdyrocç bilingue ile teyit
edilmi~tir 15. Bu tarihten itibaren isim Alaia olarak M~s~r ve Hitit
kaynaklar~nda da ispatlanm~~t~r. Bundan ba~ka eski ~ark kaynaklar~nda Sargon II'den Assurbanipal'e kadar (M. Ö. 721-625) olan
Assur anallar~nda (Yamna, Atnana, Yatnana) olarak geçmektedir
Nihayet ~ brani metinlerinde Kittim=K~br~s ayniyeti Fenikelilerce
kabul edilmi~se de bu ancak Kittion ~ehri ile ilgili olmal~d~r (Oberhummer, ayn. yer).
K~br~s'~n Prehistorik Devirleri
A-Neolitik ve Kalkolitik Devirler:
K~br~s'ta ~imdiye kadar yap~lm~~~olan arkeolojik ara~t~rmalara
göre adan~n Neolitik devirden itibaren iskân edildi~i görülmektedir.
K~br~sl~~arkeolog Vassos Karageorghis "Archaeologischer Anzeiger
1963"te yay~mlad~~~~bir makalede platodaki bir iskân bölgesi ile
Karpas yar~madas~n~n do~usunda bulunan Aphrodite Akrai (BCH.
86, 1962, 372 vd.) yak~n~ndaki bir tepenin güney yamaçlar~ndaki sat~h buluntular~~aras~nda ta~~baltalar~n, gri andesitten çanak parçalar~n
ve çakmak ta~~~aletlerinin ele geçti~ini ve hiç bir çömlek parças~na
rastlanmad~~~n~~ yazmaktad~ r. Bundan sonra Karageorghis bu bölgenin Neolitik kültürünün çömlekçilikten önceki ilk devresine, yani
M. Ö. 6. bine ait oldu~unu ve buluntular~n adan~n Anadolu'ya en
yak~n bölgesinde bulunmu~~olmas~~ve Anadolu'da kuvvetli bir Neolitik
kültürün mevcudiyeti dolay~siyle ilk ada halk~n~n buradan geldiklerini gösterdi~ini yazmakta ve Mellaart taraf~ndan Anadolu'nun Neolitik
devrini ayd~nlatan Hac~lar ve Çatalhöyük kaz~lar~n~~zikretmektedir 17 .
Son y~llarda uygulanan C 14 ölçülerine göre, K~br~s'~n en eski iskân~~
M. Ö. 6. bine tarihlendirilmekte ve böylece Filistin, Anadolu ve
Bk. Oberhummer, ayn. _yer.; not ~ 4'teki eserler.
Oberhummer, ayn. yer.; W. Brandenstein, ayn. yer.
17 V. Karageorghis. Ten Years of Archaeology in Cyprus, 1953-1962, Archaeologischer Anzeiger, 1963, s. 504.; ayn. müellif, XIII. Congr. Inter. Sciences Hist. Rapports IV, s. 77.
15

16

&tidos C. XL, 7
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Yunanistan ile ayn~~hizaya getirilmektedir 18. Yeni tarihlemelere göre,
ba~ta Khirokitia olmak üzere, Neolitik devir K~br~s'ta iki büyük devreye ayr~l~r ki, bunlardan birisi Neolitik I (M. Ö. ca. 5800-4950)
ikincisi ise, Neolitik II (M.Ö. ca. 3500-3000) y~llar~na konulmaktad~r;
arada 2000 y~ll~ k ve henüz izah edilemiyen bir bo~luk vard~r 19 .
Neolitik devrin en önemli iskân yerlerinin ba~~nda gelen Khirokitia ve Sotira'da elde edilen buluntular, iskân kal~nt~lar~~Anadolu ve
Önasya ile K~br~s aras~ndaki yak~n ili~kilere i~aret etmektedir. Bunlar
aras~nda obsidien aletler Anadolu, tolos (daire) planl~~evler Kuzey
Mezopotamya'daki Arpaciya ile olan ticari ve kültürel ba~lant~lar~~
aç~kl~yacak mahiyettedir
(Res. 2, 3, 4). Son ara~t~rmalara göre
Neolitik devir K~br~s halk~~antropolojik bak~mdan Brakycephal Akdeniz ~rk~na mensuptur. Hattâ baz~~antropologlar Akdeniz Brakycephal ~rk~n Kilikya grubu men~einden geldi~ini ileri sürmektedirler 21.
Kalkolitik Devir
K~br~s'~n yine güney sahil bölgesinde Erimi'de Neolitik devir ile
Erken Bronz devri aras~nda bir geçi~~safhas~~olan ve tahminen M. Ö.
3000-2300 aras~na tarihlenen Kalkolitik ça~a ait önemli buluntular
ele geçirilmi~tir. Keramik ~ekilleri ve süslemeler, idoller, mimari
kal~nt~lar Neolitik devrin sonunda yeni bir kültür hareketinin ba~lad~~~na i~aret etmektedir. Yeni elemanlar~n Önasya'dan özellikle
Filistin'den ve Yukar~~Suriye'den geldi~i anla~~lmaktad~ r. Son y~llardaki buluntularla gittikçe say~lar~~artan ç~plak kad~n heykelcikleri
18 Bk. Karageorghis, ayn. esr., s. 502.; H. G. Buchholz-V. Karageorghis,
Altakais und Altkypros, 1971, S. 123, 138.
19 Bk. V. Karageorghis, Arch. Anzeiger, 1963, S. 503.; Kr~l. F. G. Maier, ayn.
esr. S. 21.
20 Bk. P. Dikaios, A Guide to the Cyprus Museum 1961, s. 2 vd.; V. Karageorghis,
Cyprus, 1968, s. 37.; Buchholz-Karageorghis, Altiigaeis und Altkypros, 1971, S. 125 vd.
Ufuk Esin, ~lk üretimcili~e geçi~~evresinde Anadolu ve Güneydo~u Avrupa (G.
O. 10500-7500), cilt II, Kültür sorunu, s. 143 vdd., 156, ~~6o vd. (Bas~lm.aktad~r).
Tolos'lar~n ta~~k~s~mlar~n~n üstü kerpiçle örülmekte ve ar~~kovan~~ manzaras~~ vermekte idi. Buna benzer köy evleri bugün de Güneydo~u Anadolu'da vard~r.
21 Bk. P. Dikaikos, ayn. esr., S. 3.; R. P. Charles, Le Peuplement de Chypre dans
l'antiquite, Etudes Chypriotes II, Paris 1962, s. 59 vdd.; V. Karageorghis, Cyprus,
1968, S. 36.; Kr~l. P. Boev, Die Rassentypen der Balkanhalbinsel und der Ostaegaeischen Inselwelt und deren Bedeutung für die Herkunft Ihrer Bevölkerung,
Sofia, 1972 (Bulg. Akad. Wissenschaft) s. 78 vdd.; C. Alagöz, ayn. esr., S. 20.
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(Ana Tanr~ça) bu hususu teyid etse gerektir 22 . Kalkolitik devirde
Erimi kaz~s~nda üst katlarda bak~r aletlere rastlanmas~~gerçekten
burada ta~-bak~r ça~~n~n mevcut oldu~unu göstermi~tir 23. Etnik
bak~mdan Dolichokephal ~rk~n artmas~~görülmü~se de, genellikle
büyük bir de~i~me henüz olmam~~t~r 24 .
Erken Bronz "Erken K~br~s" Devri (M. Ö. 2300-2000):
Erken Bronz Devrinde (M. Ö. 2300-2000) K~br~s s~k bir iskâna
sahne oldu~u gibi, tabii kaynaklar~n zenginli~i ve co~rafi durumundan
dolay~~iktisaden de geli~mi~~ve bu itibarla kom~u ülkelerle s~k~~ ili~kiler kurmu~tur 25 . Ancak adada yap~lan arkeolojik kaz~lar sonunda
pek az iskân yerine rastlanm~~, buna kar~~l~k o zamanlar iskân sahas~~
d~~~nda bulunan mezarl~ klar ke~fedilmi~tir. Bu mezarlar~n ço~u oda
mezarlar olup, zengin bronz e~ya ve keramik ihtiva etmektedirler.
Ara~t~r~c~lar~n ifadelerine göre, ba~lang~çta K~br~s çömlekçileri, Anadolu Erken Bronz Devrinin ikinci safhas~nda vukua gelen felaket dolay~s~yle, güneybat~~Anadolu'dan K~br~s'a gelen. yeni göçmenlerin sanat~ndan esinlenmi~lerdir. Bununla beraber, K~br~sl~~ustalar~n, süratle
yabanc~~elemanlar~~kendi öz üslüplar~~ile kayna~t~rmaya, teknik
maharet kazanmaya ve mükemmel dekor ve ~ekil duygusu elde
etmeye muvaffak olduklar~~ileri sürülmektedir 26 . K~br~s'~n kuzey
k~y~~bölgesinde bu devre ait büyük Vounous nekropolündeki mezar
larda en çok ve en de~erli buluntular ele geçmi~tir (Res. 5, 6, 7, 8,
9,10,
). Gerek mezar ~ekilleri gerekse keramik buluntular~, özellikle parlak k~rm~z~~boyal~, gagal~~ ve di~er keramik türleri Bat~~ve
Orta Anadolu Erken Bronz Devri kültürü ile de yak~n münasebeti
gösteriyor 27 (Res. 12, 13, 14, 15, 16, t7). Arkeolojik belgelerin aç~k22 Bk. P. Dikaios, ayn. esr., s. 4 vd.; V. Karageorghis, Arch. Anzeiger, S. 505.;
ayn~~ yazar, Cyprus, S. 37.; Buchholz-Karageorghis. Alkiegais und Altkypros, S. 124 vd.
23 Bk. P. Dikaios, ayn. esr., S. 4.; V. Karageorghis, Cyprus, s. 37.; BuchholzKarageorghis, ayn. esr., S. 125.
24 Bk. P. Dikaios, ayn. esr., S. 5.; Kr~l. P. Boev, ayv. esr., s. 83.
25 Bk. P. Dikaios, ayn. esr., s. 14 vd.; s. 17, ~~16.; Karageorghis, Cyprus, S. 38 vd.;
Buchholz-Karageorghis, Altaegais und Altkypros, S. 132.
28 Bk. P. Dikaios, ayn~~ esr S. 13, 15, 17,; Karageorghis Cyprus, s. 38 vd.;
Bulchholz-Karageorghis, Altaegdis und Altkypros, S. 132.
27 Karageorghis, Cyprus, res. 35, 36, 38, 39, 42-46, 49, s. ~~~~ o.; BuchholzKarageorghis, ayn. esr., res. S. 403-415.; Kr~l. H. Z. Ko~ay, Alaca Höyük Kaz~s~, 193739, lev. CLXXVI, CLXXIX; ayn~~yazar, Alaca Höyük 1940-48„ lev. 13 ve 14.; T. ve
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lad~~~~bu durumu filolojik deliller de desteklemektedir. Alman
filologlar~ndan Paul Kretschmer'in ~ 896'da yay~nlad~~~~ünlü eseri
(Einleitung in die Geschichte der Griechischen Sprache) "Grek Dil
Tarihine Giri~" ile müellif M. Ö. 3. bindeki eski Anadolu diline
ait olan -nd ve -ss son ekli yer adlar~n~n Ege denizi üzerinden Bat~ya
yay~ld~~~n~~ispatlam~~t~r. Böylece M. Ö. 3. bindeki Anadolulular Ege
adalar~n~, Girit'i ve Yunanistan'~~i~gal ve iskân etmi~ler ve bu yerleri
kendi dillerindeki adlarla adland~rm~~lard~r 28. Son y~llardaki incelemeler bütün Anadolu'nun ve K~br~s'~n da bu eski Anadolu dil sahas~na dahil oldu~unu göstermi~tir. K~br~s'taki Amamassos, Arabanda,
Melanthos, Paphos, Tamassos, Tegessos, Arsos, Nemesos, Melandra, Leukara,
Asine, Pergamon, idalion, Lymbeia, Alampria gibi yer adlar~~eski Anadolu
diline aittir. Bu yer adlar~n~n paralellerine yahut yak~n benzerlerine
Karla bölgesinde ve Güney Anadolu'daki yer adlar~nda rastlanmaktad~r 29. Bu bize M. Ö. 3. binde, arkeolojik belgelerin de (mezarlar) aç~klad~~~~üzere, Erken Bronz devri iskân yerlerinde oturmu~~
ve bu devir kültürünü. meydana getirmi~~olan halk~n Anadolulular
oldu~unu aç~kça göstermektedir". Ayr~ca men~ei 3. bine kadar
gidebilen ve eski Anadolu dillerinden biri oldu~u anla~~lan K~br~s'~n
bir yerli dili vard~r ki, eski K~br~s dili (Eteokypros) denilen bu dil
Ö. 3. yüzy~la, hattâ Romal~lar devrine kadar yaz~lm~~~ve konu~ulmu~tur 31. M. ö. 3. binde K~br~s'ta ne Fenikeliler ve ne de Mikenliler mevcuttur. Bu devirde M~s~r, Suriye ve Filistin'le K~br~s'~n
kar~~l~kl~~temaslar~~ve etkileri oldu~u ~üphesizdir. Fakat bu, kültür
ve etnik bak~mdan büyük bir de~i~iklik getirmemi~tir.
Orta Bronz "Orta K~br~s" Devri (M. Ö. 2000-1600).
Orta Bronz devrinde K~br~s Geç Bronz devrine bir geçi~~te~kil
etmekle beraber, kültürel ve iktisadi hayat bak~m~ndan geli~me ve
C~zgüç, Kültepe Kaz~s~~1948, lev.; XXXVII; ayn~~yazarlar, Kültepe Kaz~s~~1949,
lev. XXIII.
28 Bk. P. Kretschmer, Einleitung, s. 505.; F. Schachermeyr, A.lteste Kulturen
Grieclzenlads, 1955. s, 228 vd., 257 vdd.
29 Kr~l. W. Brandenstein, Kyprische Sprache, RE, Suppl. VI (1935), st. 213.;
F. Schachermeyr, Actes d. XII. Congrs International de Sciences Historiques, Wien 1965,
s. 591 vdd.
30 Bk. F. Schachermeyr, ayn. esr., s. 591 vd.
31 Kr~l. W. Brandenstein, RE, Suppl. VI, st. 214 ~~4.; Deroy'a göre (bk. Minos
4, 1956, S. 90 vdd.) K~br~s dili Yukar~~ Mezapotamya'daki Hurri dili ile akrabad~r.
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zenginli~e eri~mi~tir. Gerek keramik, gerekse madeni e~ya bak~m~ndan
yüksek sanat seviyesi göstermekte ve yak~n ~ark ve M~s~ r ile s~k~~bir
ticari münasebette bulundu~u anla~~lmaktad~ r (Res. 18). Ancak bu
devirde M~s~r'a yap~ lan Hiksos istilâsmdan K~br~s'ta oldukça etkilenmi~ tir. Hiksos istilâs~~etnik olmaktan ziyade politik ve askeri bir manâ ifade etmi~ tir. Nitekim M. Ö. 17. yüzy~lda Hiksos ak~nlar~na kar~~~
koyabilmek gayesiyle adan~ n ortas~ nda Hagios Sozomenos'da, kuzeyde Kirini'de ve do~uda Karpas yar~madas~ nda Nitovikla'da ihti~aml~~
kaleler in~a edilmi~ tir. Nitovikla kalesi Anadolu mimari unsurlalar~n~~göstermekte ve Bo~azköy'deki tahkimata benzemektedir. Ajos
Yakovos ve Milia'da bulunan mezarlar Hiksoslar'a atfedilmektedir.
Hiksoslar'a dahil olan bir kavmin K~br~s'a geldi~i ve bir müddet
burada kald~klar~~baz~~bilginler tarafindan kabul edilmektedir 32 .
K~br~s'taki Hiksos istilâsm~n M~s~r'~ n askeri müdahelesi ile geç K~br~s I devrinin ba~~nda ortadan kalkt~~~~ileri sürülmektedir 33. M~s~r
do~rudan do~ruya askeri kuvvet göndermemi~se de, istilâc~lar~n tamamiyle ma~lüp edilmesinde filosu ile yard~ mda bulunmu~tur (bk.
E. Sjögvist, ayn. esr., S. 190).
Geç Bronz "Geç K~br~s" Devri (M. Ö. 1600-1050):
Geç Bronz devrinde K~br~s'~ n esas tarihi ça~a girmi~~oldu~u
yaz~l~~kaynaklardan ve siyasi belgelerden aç~kça görülmektedir.
M. Ö. 16. yüzy~l~n sonlar~ nda, tahminen 1500 y~llar~ nda Girit'in Ugarit ile çok s~k~~ili~kide bulundu~u s~rada K~br~s'ta, K~br~s-Minos denilen ve Linear A yaz~s~ ndan ç~km~~~bir yaz~~ile kar~~la~~lmaktad~r ki, bunun K~br~ shlar taraf~ ndan bir ticaret merkezi olan Ugarit'teki Giritliler'den iktibas edilmi~~olmas~~mümkündür. M. Ö. 1500
y~llar~na tarihlenen bu hece yaz~s~~ile yaz~lm~~~kil tabletler henüz okunmu~~de~ildir. Bu yaz~~sözü edilen devirde kullan~ lm~~~oldu~undan,
K~br~s'~n ilk yerli yaz~l~~kaynaklar~~olarak gözönünde tutulabilir
(Res. 28) 34.
32 Nitovikla gibi kuvvetli bir kalenin zapt ve tahrip edilmesine bu delil sayllmaktadn:. Bk. E. Sjögvist, Problems of the Late Cypriote Bronze Age, Stockholm 1940,
s. 189.
33 Bk. E. Sjögvist, ayn. esr., S. 189 vd.; Buchholz-Karageorghis, ayn. esr., s. 133,
res. 54, 55.; Kr~l. F. G. Maier, Cypern, 1964, S. 23 vd.
34 Kr~l. W. Brandenstein, RE, Suppl. VI (1935), st. 2 13 § 3.; V. Karageorhis,
The Mycenean Origins of the Cypriote Cultur, XXL Congr. Int. d. Scien. Hist., 1965,
Rapp. IV, s. 77.; Buchholz-Karageorghis, Altaegdis und Altkypros, s, 134.
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M~s~rl~lar taraf~ndan Hiksoslar'~n memleketten ç~kar~lmalar~ndan
ve K~br~s'ta ma~lûp edilmelerinden sonra K~br~s'~n M~s~r'~n yüksek
hâkimiyeti alt~na girdi~i anla~~l~yor. M. Ö. 1504-1450 aras~nda hükümdarl~k yapm~~~olan Thutmosis III devrine ait Karnak tap~na~~ndaki zafer listesinde kral~n muhtelif harp seferleri sonunda ma~lüp
etti~i ülkeler aras~nda "Ala'fia -=-K~br~s"~n ad~~da geçmektedir 35.
Thutmosis'ten itibaren M~s~rl~lar'~n 15. yüzy~lda temin ettikleri Fax
Aegyptiaca sayesinde Geç Bronz devrinde do~u Akdeniz bar~~~devresine girmi~~ve bu arada K~br~s'ta kültürel ve iktisadi sahada büyük
geli~me olmu~tur 36. M. O. 14. yüzy~l~n birinci yar~s~na tarihlenen
El-Amarna tabletlerinde AlaMa, yani K~br~s kral~~ M~s~r kral~na 8
mektup yazm~~t~r ki, bunlar yay~mlanm~~t~r 37. Bu mektuplar~n üçünden ald~~~m~z parçalar K~br~s'la M~s~r aras~ndaki ili~kileri aç~klamaya
yarayacakt~r.
Mektupta Alafia kral~~ ~öyle demektedir:
"M~s~r kral~na, karde~ime, Alaia kral~~ ~öyle diyordu; senin
karde~in ben iyiyim. Sende iyi olas~n. Evine, e~ine, çocu~una, at~na,
arabana ve senin ülkenin ortas~nda en yüksek derecede selamet
(dilerim).
Sonra ~öyle haber ald~m ki, baban~n evinin taht~na oturmu~sun
bar~~~içinde. Ve ben karde~imin selâm~ndan haberdar oldum
ve sana hediye olarak zoo talent bak~r getirece~im. ~imdi son gön~~ talent bak~r ve önüne tepsiyi koyan habercimi
derdi~im
(ula~~m~) çabucak gönder ve bana yaz! ve seninle konu~an adam~m~~
karde~im lütfen al~koym~yas~n! Onu çabucak geri gönder! ve her y~l
benim habercim senin huzuruna gelsin ve sana gelince, senin habercin
gelecekte, her y~l benim huzuruma gelsin".
Mektupta ise selam ve yine iyi dileklerden sonra ~öyle diyor:
"Bak, benim karde~im, sen bana yazd~nsa "niçin senin habercini benim huzuruma göndermedin?" ~öyle bil ki, senin kurban bayram~na
ba~lad~~~ndan haberdar olmad~m. Böylece yüre~ine bu hususta her
hangi bir üzüntü dü~mesin. Zira, ~imdi i~itti~imden, bak, habercimi
Bk. Dikaios, ayn. esr., S. 29
Bk. E. Sjögvist, ayn. esr., S. 189.; Buchholz-K.arageorghis, ayn. esr., s. 134 vd.
37 Bu mektuplar M. 0. 2. bine ait tercüme edilebilen yegane tarih vesikalarldir.
Bk. tercüme V. Y. Knudtzon, 1915, S. 278 vdd.; H. Th. Bossert, Altkreta, s. 63 vdd.
35
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senin huzuruna gönderiyorum ve hattâ sana ula~~m vas~tas~yle ~ oo
talent bak~r gönderiyorum. Ayr~ca ~imdi ula~~m (sana) e~ya getiriyor,
u~u a~ac~ ndan bir karyola, alt~nla kaplanm~~~ ve bir araba . . .
Aram~zda iyi olan her ~ey olmal~d~ r ve benim habercim
senin huzuruna ve senin ula~~ n benim huzuruma gelsin".
III. Mektupta kar~~l~kl~~selâm ve iyi dileklerden sonra K~br~s
kral~~ ~öyle demektedir :
"Karde~im, bak, kendi habercimi senin habercinle birlikte M~s~r'a
gönderdim. Sana 500 talent bak~ r gönderiyorum, karde~im bunu ben
sana hediye olarak gönderiyorum. Karde~im bak~r~n az olmas~ndan
dolay~~kalbine üzüntü dü~ mesin. Zira ülkemde, efendim Nergal'in
eli memleketimin bütün insanlar~n~~öldürdü ve böylece bak~n haz~rlayacak kimse yok
Sen benim karde~imsin! Karde~im bana çok
miktarda gümü~~gönderecek her halde. Bana tanr~lar gümü~ü ver,
böylece ben de karde~ime, sen ne istiyorsan hepsini gönderece~im.

Ve daima olan sözleri karde~ im hepsini yerine getirecek ve senin bana
söyledi~in bütün sözleri yerine getirece~im. Chatti (Hitit) kral~~ve
~amhar kral~~ile irtibata girme . . . . Senin habercin olan bir o~ul gibi
geldi ve benim habercim sana bir o~ul gibi geldi".
Ve nihayet VI. Mektupta ~u k~s~m ilgi çekicidir:
"Karde~ im niçin bana bu sözü söylüyorsun, onu (o i~i) benim
karde~im bilmezmiydi?" Lukki (Lykia) ülkesi adamlar~~sene be sene
memleketimden bir küçük ~ehir al~ rlarken, ben böyle her hangi bir~ey yapamad~m.
Karde~ im, bana diyorsun ki, "Senin ülkenin adamlar~~onlarla
beraber". Fakat karde~im, onlar~n (benim memleketimin) onlarla
birlik olduklar~n~~bilmiyorum. E~er benim ülkemin adamlar~~onlarla
beraberse, bana yaz ve ben onlara istedi~ini yapaca~~m. Sen benim
ülkemin insanlar~n~~tan~mazs~n. Ben böyle bir~ey yapmad~m. Fakat
benim ülkemin adamlar~~buna ra~men yaptilarsa, sen arzu etti~ini
yap
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Görüldü~ü üzere, Alaia (K~br~s) kral~~M~s~r kral~na bu mektuplarda "karde~im" diye hitabetti~i gibi kar~~l~kl~~olarak haberci veya
elçi gönderdi~ini, büyük miktarda bak~r ve çe~itli hammade ve e~ya
göndermekte oldu~unu ve kar~~l~k olarak da gümü~~vs. istedi~ini ifade
etmektedir. Baz~~diplomatik ifadelerle e~itlik havas~~ yarat~lmak
isteniyorsa da, her sene gönderilen hediyeler, tebriklerde gösterilen
ihmallerden özür dileme tarz~, bir k~s~m K~br~sl~larla Lykial~lar'~n M~s~r'a kar~~~yapt~klar~~dü~manca hareketlerden dolay~~ M~s~r kral~n~n
istedi~ini yapmakta serbest oldu~unun bildirilmesi K~br~s'~n M. Ö.
14. yüzy~l~n ilk yar~s~nda M~s~r'~n bir yasal krall~~~~durumunda
oldu~unu gösteriyor.
Di~er taraftan Bo~azköy'de bulunmu~~olan Hitit metinlerinde
ilk defa M. Ö. 1400 tarihlerinde Ala~la (K~br~s) geçmektedir 3°.
Hernekadar Hattu~ili~~III zaman~na ait metinlerde Ala§ia siyasi
suçlular~n sürgün edildi~i bir yer olarak zikredilmekte ise de, adan~n
M. Ö. 4.yy. da devletler hukuku bak~m~ndan haiz oldu~u mevki
aç~k de~ildir 39 . En yeni Hitit vesikalar~n~n ispatland~~~na göre,
ancak Tudhaliya IV ada üzerinde hâkimiyet kurmu~~ve bu itibarla da
Hitit devletinin geç devrinde Ala~la ile bir muahede yap~lm~~t~r
(Bk. H. Otten, ayn. yer). Zira Madduwatta metninde Aliya'n~n
Hitit devletine ait oldu~u ve Alagiya'hlar~n haraç verdikleri kaydedilmektedir (H. Otten, ayn. esr., s. ~ o vd.). Ba~ka metinler ise (KBO
XII, 39) Alaiya-K~br~s'~n genellikle siyasi mültecilerin ve sürgünlerin
ikamet ettikleri bir yer ve muahede maddelerinde yasal bir krall~k
oldu~unu gösteriyor (H. Otten, ayn. esr., s. ~~~vd.).
Tuthaliya'n~n halefi Arnuvanda (1220-1 ~~ 9o) veya uppiluliuma II'ye (H9o-~~~ 8o) ait olan (548/t =KBO XII, 38) di~er bir
vesikada ~u ~ekilde Ala~iya'n~n zapt~ndan ve haraca ba~lanmasmdan
bahsedilmektedir 40.
Sonra zevcelerini, o~ullar~m 41 ,
[hizmetkârlar~n~] yakalad~m. Bütün mallar~,
[gümü~, al]t~n, bak~r ve bütün insana ait ganimetleri
38 A. Götze, Kleinasien 2 , S. I0 ~ , Anm. 6.; Klainasiat. Forsch. I, s. 167.; H. Otten,
Neue Qullen zum Ausklang des Hethitischen Reiches, MDOG, Nr. 94, 1963, S. ~~o.
39 H. Otten, ayn. esr., s. ~~ o.; Bk. F. G. Maier, ayn. esr., s. 26.
40 H. Otten, ayn. esr., s. 13 vdd.
41 H. Otten'~n almanca tercümesinden taraf~mdan, türkçe'ye çevrilmi~tir.
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bir araya toplatt~m; onlar~~ Hattu~a'ya sevk ettim. Ala~lya
ülkesini fakat oldu~u yerde tab'a ve vergi mükellefi yapt~m;
vergi olarak fakat ona yükledim.
] AlaAiya ülkesi kral~na ve Pidduri'ye Arinna, güne~~
tanr~ças~~ve Tabarna-Büyük kral, Arinna, güne~~tanr~ças~~
rahibi için bu vergi devaml~~olacakt~r.
] alt~n, bir talent bak~r, üç
] Arinna'n~n güne~~tanr~ças~~için
E
] Alt~n, bir talent bak~r, üç
E
] Zippalanda firt~na tanr~s~~için
E
H. Otten'~n belirtti~i gibi (ayn. esr., s. 4) K~br~s krall~k saray
mensuplar~n~n yakalanmas~, sivil halk~n esir olarak sürülmesi Hitit
ordusunun Alagiya-K~br~s adas~na ç~km~~~olmas~n~~gerektirir. Bu,
nominal olarak, Hitit devletinin yüksek hâkimiyetini tan~m~~~ ve
vergiye ba~lanm~~~olmaktan daha ileri bir durumdur. Öyle anla~~l~yor ki, Hititler Aliya'y~~fiilen hâkimiyet alt~na alm~~lar, Hitit tannlarma a~~r vergi ödemeye mecbur tutmu~lar, fakat yine de Aliya
kral~n~~vergi vermekle yükümlü olarak yerinde b~ rakm~~lard~r 42 .
Bo~azköy ar~ivinden Prof. Otten'~n yay~nlad~~~~Hitit devletinin
sonlar~na ait yeni kaynaklardan di~er bir vesikada (KBO XII, 38,
Rs.III) ise ~öyle denmektedir 43:
"(Orduyu) seferber ettim
ve denize çabuk ula~t~m
ben, guppiluliuma, Büyük kral.
Ve Alagiya gemileri bana kar~~~durdular,
denizin ortas~nda üç defa sava~a.
Denizin ortas~nda onlar~~yakalad~m
ve gemileri ate~e vermek suretiyle
onlar~~imha ettim.
Fakat sonra ben nas~l ki
ula~t~m,
Ala'~iya'dan dü~manlar bana geldi.
Sava~~için sürü halinde (bana) kar~~.
onun için ben in~a ettim.
42
43

H. Otten, ayn. esr., s. 15.
H. Otten, ayn. esr., s. 20 vdd.
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uppiluliuma, büyük kral, bu daimi kaya tap~na~~n~".
Burada aç~ k bir ~ekilde görüldü~ü üzere, son Hitit kral~~ uppiluliuma ( ~~~~go- ~~180) AlaSiya-K~br~ s'a kar~~~üç deniz sava~~~vermi~~ve
dü~ man gemilerini imha etmek suretiyle K~br~shlar'~~denizde ma~lup
etmi~tir. Deniz sava~~ndan sonra ula~t~~~~bir yerde tekrar kitleler
halinde Alafiya'dan gelen dü~ manlarla kar~~la~t~~~ na göre, bu deniz
sava~~ ndan sonra karaya, yani adaya ç~kan Hitit ordusu Ala~lyaK~br~s ordusu ile kar~~la~m~~~olmal~d~ r. Metnin bunu takip eden
k~sm~ndan Hitit kral~ mn galip geldi~i anla~~lmaktad~ r.
Ala'Siya-K~br~s kral~~El Amarna mektuplar~ nda M~s~ r kral~na,
Hitit kraliyle münasebetler kurmamas~m tavsiye ediyordu 44. Bundan
ba~ ka yine Amarna mektuplar~ ndan Lukka'larla Aliyahlar'~n
M~s~ r'a tecavüzde bulunduklar~~ anla~~lmaktad~ r 45. Daha sonra
M~s~r'a kar~~~ak~ n eden deniz kavimleri aras~ nda da Aliya- K~br~shlar görülmektedir 46 .
Bütün bunlara göre, ~ uppiluliuma I (1375-1335) zaman~ndan
itibaren büyük geli~ me güsteren Hitit devletinin nüfuz sahas~na dahil
olan K~br~s, Hattu~ili III (1275 1250) devrinde yasal bir devlet
olmu~~ve Tudhaliya IV (1250-1220) taraf~ ndan zaptolunarak kesin
~ekilde hâkimiyet alt~na al~nm~~t~ r. Muhtemelen bu kral~ n ölümü
üzerine Alagiya-K~ br~s kral~~isyan etmi~~ve uppiluliuma II Hitit
hâkimiyetini yeniden kurmak için bir sefer tertip ederek, gerek
denizde ve gerekse karada K~br~s ordusunu ma~lüp etmi~tir. Bu durum bize M. Ö. 14. yy.~n ba~lar~ ndan Hitit devletinin sonuna
kadar K~br~s'~ n Hitit devletine ba~l~~kald~~~n~~gösterir. En ilgi
çekici taraf~~ ise, Hitit kral~n~ n devletin en zay~ f ve kritik zaman~nda
K~br~ s'a büyük bir sefer yapm~~~olmas~d~ r ki, bu bize K~br~s'~n Hitit
devleti için ne kadar hayati bir rol oynam~~~oldu~unu ispat eder 47.
M~s~r'~ n M. Ö. 2. binin ortalar~na do~ru Do~u Akdeniz'de sa~lad~~~~bar~~~sayesinde K~br~s'da gerek iktisadi ve gerekse kültürel
Bk. Yuk. s. ~~o3.
Bk. Yuk. S. 103. K~br~s'~ n bir taraftan M~s~r'a di~er taraftan Hititler'e tabi
olmas~, iki büyük kuvvet aras~ndaki mevkii hakk~ nda tam bir fikir edinmeyi güçle~tiriyor. ~ htimaldir ki, Hititler daha çok K~br~s'~ n kuzey bölgelerine sahip olmu~lard~r.
46 Bk. S. ~~ co3 ve not 53.
47 Kr~l. H. Otten, ayn. esr., S. 2 1 vdd.; H. G. Guterbock,
The Hitite Conguest
of Cyprus reconsidered, JNES, 26/2 (1967), s. 73 vdd.
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sahada büyük geli~ meler göstererek kom~ u memleketlerle geni~~çapta
ili~kiler kurmu~tur 48. Fakat M. Ö. 1400 y~llar~nda Knossos'un tahribinden sonra Do~u Akdeniz'de yeni bir faktör olarak Mikenliler
meydana ç~km~~t~ r ki, bunlar Giritliler'in yerlerine geçmi~ler ve Do~u
Mikenliler'in Do~u
Akdeniz ticaretini ellerine geçirmi~lerdir
Akdeniz'deki ili~ kilerinde özellikle Kilikya ve Yukar~~Suriye-Ugarit
ile olan ticari münasebetlerinde K~br~s'~n bir arac~~rol oynad~~~~görülüyor. Bu devir M~s~ r'da 19. sülaleye rastlar. Haremheb ve ondan
sonra gelen Seti I (1313-1292) devirlerinde M~s~r, Filistin ve Suriye'yi
tekrar ilhak etmi~tir. Hititler de bu devirde çok kuvvetlenmi~lerdir
(Muvatalli zaman~ ). Bu devre ait baz~~Ahhiyava metinlerinden Mikenler ile Hititler aras~nda birtak~m anla~mazl~ klar ve muahedelerden
bahsedilmektedir. Bu devirde K~br~s'~n durumu de~i~memi~ tir. Ak~ll~~
politikac~lar devrin bu iki kuvvetli rakibi aras~nda bir denge kurabilmi~ler ve özellikle adadaki Miken menfaati bu hususta rol oynam~~t~r.
M~s~ r-Hitit münasebetleri M. Ö. 1288'de Kade~~sava~~~ile altüst
olmu~sa da, Kade~~muahedesinden sonraki elli y~l Do~u Akdeniz
ülkeleri için bir alt~ n devri olmu~ tur. "üç büyük kuvvet olan Aka,
Hitit ve M~s~r aras~nda bir denge sa~lanm~~~ve aralar~ndaki ili~kiler
s~kla~m~~t~ r. Bu devirde kültürel ve ticari ah~veri~in çok artt~~~~görülmektedir. Co~rafi mevkii bak~m~ ndan bu üç kuvvetli devletin aras~nda
bulunan K~br~s'~ n durumundan fazlasiyle faydaland~~~~ ~üphesizdir.
Nitekim bu devre ait Enkomi mezarlar~~AlaSiya'nm zenginli~i hakk~ nda yeterli fikir vermektedir (Res. ~~9). Hititlerin bu devirdeki
kuvvetli etkileri metinlerde görülmekte ise de, arkeolojik buluntular
bunu fazla desteklememektedir. Enkomi'deki buluntular Hitit tesirini
göstermiyor. Bundan Hititler'in belki daha çok K~br~s'~n kuzey ve bat~~
bölgelerinde tesirli olduklar~ n~~ anl~ yoruz. Ancak, isveçliler'in Ajos
Yakovos ve Enkomi'de yapt~ klar~~kaz~ larda ele geçen ve profesör C. M.
Fürst taraf~ndan yay~nlanm~~~olan Geç K~br~s I ve II'ye ait antropolojik malzeme çok önemli sonuçlar vermi~tir 50. Ajos Yakovos ve
Enkomi'de Orta K~br~s IIIc'den Geç K~br~s IIc'ye kadarki devre ait
48 Bk. E. Sjögvist, Problems of the Late Cypriote Bronze Age, 1940, S. 189.; V.;
Karageorghis, The Mycenaean Origins of the Cypriote Cultur, s. 77.
48 E. Sjögvist, ayn. esr., s. 201.; V. Karageorghis, ayn. esr., s. 77 vd.
5° C. M. Fürst, Zur Kenntnis der Anthropologie der praehistorischen Bevölkerung der Insel Cypern, Lunds Univ. Arsskrift Lund, 1933.
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bütün kafataslar~ ndan 40 tanesi brakisefal, ~~~~i mezosefal ve 3 de
dolikosefald~ r. Bu durum bize her iki yerde homojen ve birbirine benzeyen insanlar~ n M. Ö. 17. yy.dan beri buralarda oturmu~~olduklar~n~~
gösterir. Eski Anadolu halk~n~n da dahil oldu~u ~rk grubunun ço~unlukta oldu~u görülmektedir. Fürst'e göre bu kafataslar~n~n Asine ve
Miken'de Orta ve Geç Hellas mezarlar~ nda bulunan mezosefal ve
dolikosefal kafataslar~~ile hiç bir ilgisi yoktur. Buna göre, K~br~s'ta
Orta Bronz devrinden Geç K~br~s II'c ye kadar ~rk bak~m~ndan bir
de~i~iklik olmam~~~ve adan~n ortas~ ndaki Ajos Yakovos ile Enkomi'de
ayni insanlar ya~am~~t~ r. Bunlar brakisefal tipinde olup, ayni devirdeki
Yunanistan Aka halk~ na benzememektedir. Lapithos'ta bulunan Erken
Bronz devrine ait kafatas~~parçalar~ ndan brakisefal tipin çok eskiden
beri mevcut oldu~u anla~~lmaktad~r 51.
Bu ara~t~ rma sonucu çok önemlidir; zira bu durum K~br~s adas~n~n Geç K~br~s II devrinde Mikenliler tarafindan kolonize edilmedi~ine dair mevcut arkeolojik delilleri kuvvetlendirmektedir. Böyle
bir kolonizasyon mevcut olsayd~, Enkomi gibi en çok Miken etkisinde
kald~~~~ileri sürülen bir ~ ehirde Aka-Miken halk~ ndan baz~~antropolojik
kal~nt~lar~ n bulunmu~~olmas~~laz~ m gelirdi. Enkomi ve Kition'daki
emporionlar K~ br~s'~ n bir Aka kolonizasyonuna hedef oldu~unu
ispat etmez. Bu iskân kültürel, ticari ve belki de bir dereceye kadar
siyasi idi; fakat hiç bir ~ ekilde etnik mahiyette bir kolonizasyon olmam~~t~r. Ba~lang~ çta ithal mal~~Miken kerami~inden sonra bir Levant-Helladic keramik türü meydana ç~km~~t~ r ki, bu keramik ya
bölgede yerle~mi~~Miken'li ustalar taraf~ ndan, yahut ta Miken kerami~inin yerli ustalar taraf~ ndan taklit edilmi~~olmas~yla meydana
getirilmi~tir 52 . Gerek Güney Anadolu'ya, gerekse Yukar~~Suriye'ye
ihraç edilen bu kerami~in imalat merkezinin K~br~s adas~nda olmas~~
da ihtimal dahilindedir (Res. 20). Di~er taraftan Enkomi gibi en çok
Miken etkisinin oldu~u ileri sürülen bir ~ ehirde Miken surlar~~yahut
ta tipik Miken kubbeli mezarlar~~bulunmam~~t~ r (Res. 2 1-22). Bu durum da etnik mahiyette bir Miken kolonizasyonu'nun K~br~s'ta kaE. Sjögvist, ayn. esr., S. 205.
Kr~l. V. Karageorghis, The Mycen. Orig. Cyp. Cultur, XII Congr. Int.
Scien. Hit. 1965, s. 77 vd. Bu tebli~e kar~~~kongrede ilmi müdahalede bulunmu~tum.
Bk. F. Schachermeyr, XII Congr. Int. Scien. Hist. 1965, V/Actes, S. 59 ~~ vd.; Kr~l.
F. G. Maier, ayn. esr., S. 25, 27.
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bulüne engel te~kil etmekte ve daha ziyade ticari mahiyette Miken
emporyonlann~n mevcudiyetini aç~klamaktad~r 52 a.
Yine Isveç'lilerin Enkomi ve Idalion'da yapt~klar~~kaz~larda
K~br~s-Girit hece yaz~s~~ile yaz~lm~~~kitabeleri Prof. A. W. Persson
incelemi~~ve özellikle mezar vazolar~~üzerindeki isimlerin bir k~sm~n~~
Anadolu, bilhassa Frigya ve Kana men~eine ba~lam~~t~r. Böyle bir
yorum Fürst'ün antropolojik neticelerini teyit etmektedir (Res. 29,
30, 31, 32).
M. 0. 1225-15 y~llar~nda Libyal~lar'la birlikte Akaiva~a, Turu~a,
Lukka ve ~ardanalar gemileriyle Nil deltas~nda görünmü~ler ve karaya ç~kmak istemi~lerse de muvaffak olamam~~lard~r. Lukkalar ile
birlikte Ala§iyal~lar'~n da bu harekete kat~lmalar~~ muhtemeldir
(Bk. yuk. s. 03). Zaten bu Deniz Kavimleri ak~nlar~nda "Denizdeki
adalar halk~"mn araba, gemi ve bütün varl~klanyla göç ettiklerinden
söz edilmektedir. Bir müddet sonra ise, ba~ka bir ittifak ~eklinde
ikinci bir taarruzla Ege Göçleri ba~lam~~~ve M~s~r'a kadar gitmi~tir
ki, bunu Ramses III (1198-1167) Medinet Habu'daki tap~na~~n~n
duvarlar~ndaki kitabede ~u ~ekilde bildirmektedir:

"Hatti'den itibaren hiç bir ülke onlar~n önünde duramad~.
Kode, Karkamik Arzava, Ala§iya tahrip edilmi~lerdi."
I~te deniz kavimlerinin bu hareketi 1200 y~l~na kadar kesintisiz
geli~en K~br~s kültürü ve tarihi için bir dönüm noktas~~olmu~tur.
Esasen ayn~~büyük hareketin tesiri ile vukua gelen ayaklanmalar yahut ta Trak kavimlerinin ayn~~tarihlerde Anadolu'ya göç etmeleriyle
yerli Anadolu kavimleriyle birlikte yapt~klar~~hücumlarla Hitit
imparatorlu~u imha edilmi~tir. Akalar'~n, Truv'a'ya kar~~~ yapt~klar~~sefer ve oradaki VIIA kat~n~n tahribi de ayn~~olaylarla ilgili
olsa gerektir 53. M. Ö. 12. yy.~n ba~~ndan itibaren K~br~s'~n bat~~
ile olan ili~kisinde yeni bir durum meydana ç~km~~t~r. Bu devre
kadar aday~~ticari geli~melerin bir üssü olarak kullanan Mikenliler
art~k kuvvetli bir Hitit devleti olmad~~~ndan kolonize etmek imkan~n~~bulmu~lard~r". Akalar'~n do~uya ve adaya yerle~meleri Truva
harplerinin son bulmas~~ve Truva kahramanlar~n~n Güney Anadolu'Ha Krsl. Buchholz-Karageorghis, Altaegdis und Altkypros, s. 138.

K. Bittel, Grundzüge Vor-und Frühgeschichte Kleinasiens, s. 74 vd.
Bk. V. Karageorghis, The Mycen. Orig. Cyp. Cultur. s, 78.; Buchholz-Karageorghis; Altaegdis und Altkypros, S. 1354 Kr~l. E. Sjögvist, ayn. esr., s. 208.
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ya gelerek burada ~ehirler kurduktan sonra (Tevkros'un Kilikia'da ve
K~br~s'taki Soloi gibi) K~br~s'ta da ~ehirler kurmalar~~daha do~rusu eski
kurulu~lar~~kolonize etmeleri ~eklinde olmu~tur. Fakat bunlar ~üphesiz
saf Akalar de~ildi. Nitekim tahkimat, mezar tipleri ve dinleri Anadolu'ya i~aret etmektedir (Res. 23-24). Frig devri Ali~ar'~~ile Idalion
aras~ndaki benzerlikler, ölü gömme âdetleri, bo~a üzerindeki f~rt~na
tanr~m Anadolu panteonunun en önemli unsurudur 55. Homeros'un
Temese, yani Tamassos'da bak~r ç~karan insanlar~n yabanc~~bir dil
konu~tuklar~n~~yazmas~~da henüz o devirde halk~n yunanca konu~mad~klar~m ispatlar (Res. 25). Zaten yerli K~br~s dilinin adada Roma devrine kadar yaz~l~p konu~uldu~u anla~~lmaktad~r 56. K~br~s'~n iskan tarihi
bak~m~ndan yaz~l~~kaynaklar bizi do~rudan do~ruya Ege bölgesine götürmektedir. Evans demir ça~~n~n ba~lamas~~ile M. Ö. ~~yy.da yeni
bir göç dalgas~n~n Ege'den K~br~s üzerine vaki oldu~unu belirtmi~tir.
Kurulu~~efsaneleri aras~nda Arkadyahlar'~n göçleri hakk~ndakiler
birinci mevkii almaktad~r. önemli olan ve belki de do~ru olan kay~tlar K~br~s'~n kuzey k~y~s~ndaki Teukros'un karaya ç~k~~~yeri olan
'Axocv.T.~ v dcwri) (Aka k~y~lar~) d~r. Buradan Aka göçlerinin kuzey
k~y~s~~boyunca devam etti~i ve Attikal~~heros'un ad~yle münasebete
sokulan Akamas burnunda son buldu~u anla~~l~yor. Bat~~sahili boyunca Arkadyal~~Agapenor Paphos'a gitmi~tir. Herodot ve Strabon'daki kay~tlar da Peloponez'den vaki olan kolonizasyonu do~rularlar 57 .
Kaynaklar Grekler'in K~br~s'a göçünü Truva harplerinden sonraya
koymakta ve yeni ara~t~rmalar ise M. Ö. I. binin ba~~na tarihlemektedirler. Bu hususta en önemli neticeyi lehçe ara~t~rmalar~~vermektedir. K~br~s'ta bulunmu~~ve hece yaz~s~yle yaz~lm~~~kitabeler hiç bir
~üphe götürmeyecek ~ekilde Arkadya lehçesiyle büyük benzerlik
göstermektedir. Su halde vaktiyle bütün Peleponnes yar~madasnu iskan
etmi~~olan Akalar, Dorlar taraf~ndan yurtlar~ndan at~lm~~lar ve do~uya
göç ederek K~br~s'a gelmi~lerdir. Zira Peloponnes'in ortas~nda da~l~k
bölgeyi te~kil eden Arkadya, Dorlar taraf~ndan i~gal edilmemi~~ve burada Aka lehçesi saf ve kanks~z korunmu~tur. Ayr~ca yerli hece yaz~s~~
ile bu kitabeler yaz~lm~~~oldu~undan, Fenike alfabesinin Grekler taraBk. E. Sjögvist, ayn. esr., ayn yer.; Kr~l. F. G. Maier, ayn. esr., s. 28 vd.
Bk. Yuk. s. too.; E. Sjögvist, ayn. esr., ayn. yer.; V. Karageorghis, The Mycen.
Orig. Cyp. Cultur, s. 78.
57 Busolt, Gr. Gesch. P, s. 318 vdd.; Ed. Meyer, Gesch. des Altertu~ns 11, S. 219228.; Meister, Gr. Dialekt. Il, s. 126 vdd.
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findan kabulünden önce bu göç vaki olmu~~olmal~d~r 58. Dorlar taraf~ndan Girit M. Ö. 12. yy. dan önce, iskân edilemeyece~inden, çok
daha do~uda bulunan K~br~s daha önce kolonize edilmi~~olamaz. Tarihi olaylar~n ~~~~~~ alt~nda K~br~s'~n M. Ö. '000 y~llar~nda kolonize
edildi~i kabul edilmektedir 59 . Yerli K~br~s kültürünün kuvvetini korudu~u ve etnik bak~mdan büyük de~i~iklik olmad~~~n~~yerli dil ve yaz~n~n devam etmesi ve. arkeolojik belgeler ispatlamaktad~r 6°. ~üphesiz
zamanla yerli halkla Grekler aras~nda kar~~~p kayna~malar olmu~tur.
Tahminen ayn~~tarihlerde vukua gelen bir deprem sonunda K~br~s'~n
Geç Bronz devri ~ehirlerinin ço~u harap olmu~~ve baz~~ ~ehirler çeyrek
yy. iskân edilmemi~tir. (Bk. Res. 26-27).
K~ br~ s ve Fenikeliler:
Bir zamanlar Fenikeliler K~br~s'~n en eski sakinleri olarak kabul
edilmi~ti. Zira o zamanlar K~br~s'~n en eski halk~~hakk~nda hiç bir ~ey
bilinmedi~i gibi, Fenike etkisinin ve kültürünün önemine oldu~undan
fazla de~er verilmekteydi. Daha sonra arkeoloji ara~t~rmalar~~ba~ka
sonuçlar vermi~tir. Fenikeliler'in K~br~s'~~kolonize etmeleri muhtemelen Asurlular'~n bask~s~~ alt~nda kalmalar~~sebebiyle olmu~tur. Fenike'nin K~br~s üzerindeki etkisinin ancak Demir ça~~nda M. Ö. '000
y~llar~nda ba~lam~~~oldu~u ispat edilmi~tir. Ohnefalsch-Richter ilk
önce Fenikeliler'den önceki kültürü Grek-Fenike kültüründen kesinlikle ay~rm~~lard~r. Bununla beraber Fenikeliler'in Miken devrinde
K~br~s'a gelmi~~olduklar~~kabul edilebilir (Ed. Meyer, Geschicte des
Altertums II, 22 ~~vd.). K~br~s'taki en önemli Fenike ~ehri olan Kition,
Miken devrine gitmektedir (RE.XI, 536). Bu ~ehrin kurulu~u
hakk~nda aç~k bir bilgi yoktur. Isim Sami dilden gelebilir. Öyle anla~~l~yor ki, buras~~Fenikeliler'in ilk müstahkem üssü idi. Tarihi devirlerde Fenikeliler'in en kuvvetli dayanak noktas~~olmu~tur. Fenike
dilinin K~br~s'ta yay~l~~~~hakk~nda kitabeler delil te~kil etmektedir.
Fenike kitabelerinin ço~u M. Ö. 4. yy.'a ait olup Kition, Idalion,
Tamassos, Lapithos ve Galgai'de bulunmu~tur. M. Ö. 5. ve 4. yy.da
58 Meister, an. esr., s. 126.; O. Hoffmann, Griech. Dial. I, 1891.; Bechtel,
Die Griech. Dialekten, Berlin 1921, S. 394-454.; A. Erzen, Das Besiedlungsproblem
Pamphyliens im Altertum, Arch. Anzeiger, 3 (1973), S. 397 vd. ve orada verilen
literatür.
59 Bk. A. Erzen, an. esr., s. 398.
60 Bk. E. Sjögvist, ayn. esr., S. 208 vd.
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Grek ve Fenikeliler aras~ndaki kuvvetli gerginlikten mücadele olmu~~
tur. Her iki kavmin yay~lma sahalar~n~n birbirleriyle çau~t~~~ru daha
do~rusu burada her iki kavrnin dil ve kültürünün birbiriyle çat~~t~~~n~~görmekteyiz. Zira burada yaln~z diller aras~nda de~il, kültürler aras~nda da tezad~n mevcut oldu~unu görüyoruz. Fenike dilinin
ne kadar müddetle konu~ulan dil olarak K~br~s'~n bir k~sm~nda devam etti~ini bilemiyoruz. Helenistik devirde Ptolemayos II zamamna kadar devam etti~i anla~~l~yor.
Fenikeliler'in do~u kültürünü arac~l~k etmek suretiyle bat~ya
tan~tarak büyük etki yapt~~~~ileri sürülmü~tür. Buna kar~~~reaksiyon olarak Fenike sanat~n~n ba~~ms~z bir sanat oldu~u ve özellikle
K~br~s'ta Amatus, ~dalion, Kurion ve Salamis'te ele geçen ve M. Ö. 8.
ve 7. yy.a tarihlenen M~s~r ve Asur üsliibu etkisi gösteren eserler
Fenikeliler'e mal edilmi~tir. Fenikeliler bir k~s~m ön Asya sanat ~ekillerini nakletmi~lerdir. K~br~s'~n kendine özgü plastik eserlerinin
üslübunda bunu görmek ve K~br~s'~ n arkaik devirde arac~~bir rol
oynad~~~n~~mü~ahede etmek mümkündür (Bk. Res. 33_34) 61.
K~ br~ s'ta Assur Hâkimiyeti:
M. Ö. I. binde K~br~s tarihinde tespit edilen ilk olay adan~n Asur
kral~~Sargon II iaraf~ndan M. Ö. 715 y~l~nda zaptedilmi~~olmas~d~r.
K~br~s'~n yedi ~ehir kral~mn M. Ö. 7o7'de Sargon'a ba~l~l~klar~n~~
arzetmeleri hakk~ ndaki vesikalar sabittir. Sargon Kition'da stelini
diktirmi~tir ki, bu an~ t Berlin Müzesindedir. Asur metinlerinde ~u ~ehirler geçmektedir: Kurion, Soloi, Paphos, Salamis, Chytrai, ~dalion,
Tamassos, Kition, Ledrai. Bu devirde K~br~s'~ n ~arkkâri (orientalisan) üslüpta arac~~bir rol oynad~~~~anla~~l~yor. Di~er taraftan K~br~s
kültürünün de do~u-bat~~kültürünün bir kar~~~m~~oldu~u tanr~~adlarmda da görülmektedir. Zira Grek tanr~lar~~K~br~s'ta çift isimlidir. ZeusBaal, Herakles-Melkart, Apollo-Re~ ef'tir. Özellikle Aphrodit-AstarteI~tar ismini ta~~r ki, tanr~çan~ n Paphosta'ki esas kutsal yeri, mabedi
Akalar'dan önceki zamana gider 62 .
M. Ö. 612'de Asur devletinin y~k~lmas~ndan sonra K~br~s'~n M~s~r ile olan ili~kisi yeniden ön safa geçmi~tir. Amasis taraf~ndan (569526) K~br~s'~n zaptedildi~i anla~~l~yor (Herodot, II 182; Diodor,
I, 68. 6).
61
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Bk. F. G. Maier, Cypern, s. 39 vd.
Bk. F. G. Maier, ayn. esr., S. 29 vd., 32 vd., 34 vd.
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Pers Hakimiyetinde K~ br~ s:
Amasis'in ölümünden sonra Persler Kambyses'in idaresi alt~nda
M~s~r üzerine yürüyünce K~br~s prensleri kendiliklerinden yeni devlete
tabi oldular (M. Ö. 525) ve sonraki devirde Fenike ile K~br~s limanlar~~
da Pers'lerin ba~l~ca filo üslerini te~kil etti. Iç i~lerinde ve ~ehirlerin
otonomilerinde önemli bir de~i~iklik olmad~. Ptolemaios I zamamna
kadar (312) otonom sikkeler bas~lm~~t~r.
Pers hâkimiyeti zaman~nda Grekler a~~r bast~~~~için tezat halinde bulunan Sami elemanlara Persler imtiyazlar tarum~~t~r. Bu
durum da muhtelif defalar aç~k mücadele ~eklinde kendini göstermi~tir.
M. Ö. 500 y~l~ nda Pers imparatorlu~una kar~~~ yap~lan Ionia
isyamna ba~ta Salamis olmak üzere K~br~s'~n Grek ~ehirleri derhal
kat~ld~lar. K~br~s (499-498)'e kadar bir y~l için ba~~ms~z kald~~63. Ionia
isyan~~Marmara (Bo~azlar) bölgesinde süratle yay~lm~~t~. Marmara
bölgesi ve K~br~s yöresi Pers imparatorlu~unun hassas bölgeleri ve
jeopolitik bak~mdan vazgeçilmez sahalar~~idi. Bundan dolay~~Pers
idaresi isyan~n as~l kayna~~~Milet'ten önce, derhal bu iki bölgeye K~br~s ve Marmara bölgesine askeri kuvvetler göndererek, buralar~~tekrar
hâkimiyet alt~na alm~~t~r (498-497). Ayn~~zamanda, böylece Milet
üzerine yap~lacak deniz seferine K~br~s, Persler'e ba~l~~olarak kat~lmak
zorunda kald~. Xerxes'in (M. Ö. 480) Yunanistan seferine K~br~s ~~5o
gemi vermi~tir 64. Kimon'un M. Ö. 466'da yapt~~~~Eurymedon sava~~~ s~ras~nda K~br~s Pers filosunun üssüdür. M Ö 459-458'de bir
Atina filosu K~br~s'~~tekrar harekat üssü olarak emniyet alt~na almak
istemi~tir. Fakat filo M~s~r'da Persler'e kar~~~ç~kan isyan~~desteklemek
üzere, buradan ayr~l~nca K~br~s derhal Persler'in eline geçti ve M~s~r
harekat~~için üs olarak kullan~ld~~66. Yine M~s~r'a kar~~~tasarlanan
büyük bir harekat~n bir k~sm~~olarak M. Ö. 450'de me~hur Kimon'un
komutas~ndaki Atina filosu K~br~s'~~ve buradaki Kition ve Salamis'i
zaptetmeye çal~~m~~t~r. Harekat esnas~nda Kimon ölmü~, askeri
ba~ar~ya ra~men harekat~n devam~ndan vazgeçilmi~tir. Atina'n~n
63 Bk. H. Berve, Griechische Geschichte, 1931, Bd. I, s. 222.; H. Bengston,
Griechen und Perser, Die Mittelmeer~velt im Altertum I, 1964, S. 44.; F. G. Maier,
Cypern, 1964, s. 36 vd.
64 Kr~l. H. Bengston, ayn. ~sr., S. 52.; F. G. Maier, ayn. esr. S. 38 vd.
65 Bk. Bengston, ayn. esr., S. 92.; F. G. Maier, a_yn. esr. s. 39.
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Sparta ile olan anla~mazl~~~~dolars~yle Kimon'un ölümünden sonra,
Kallias bar~~~~ile M. Ö. 448'de Perslerle sulh yap~lm~~~ve K~br~s Persler'e b~rak~lm~~t~r 66. Bu bar~~da Perikles Ege denizinin egemenli~ini
ve Bo~azlar~n Atina'n~n kontroluna geçmesini yeterli görmü~~ve Do~u
Akdeniz'de Persler'in üstünlü~ünü kabul ederek, Antalya körfezinin
bat~~ucundaki Be~~adalar deniz s~n~r~~olarak tespit edilmi~tir.
M. Ö. 411-374 aras~nda ya~am~~~olan Salamis kral~~Evagoras
Kilikia'da toplad~~~~ücretli askerlerle ve bu s~radaki siyasi durumdan
yararlanarak K~br~s'ta baz~~ba~ar~lar elde etmi~~ve aday~~tam bir
ba~~ms~z devlet haline getirmek istemi~se de, neticede Salamis Persler
taraf~ndan ku~at~lm~~~ve kendisi 7 y~ll~k bir idareden sonra M. Ö.
374-373'te katledilmi~tir. Böylece Evagoras'~n k~sa süren hâkimiyeti
siyasi bir macera olmaktan ba~ka bir netice vermemi~, K~br~s ne
gerçek bir ba~~ms~zl~~a ne de bir sosyal refaha kavu~mu~tur 67. M.
Ö. 333 y~l~ndaki ~sos sava~~ndan sonra K~br~s ~skender hâkimiyeti
alt~na girmi~~ve 332'de Tyros ~ehrinin ku~at~lmas~~s~ras~nda K~br~s
gemileri Iskender'e k~ymetli yard~mlarda bulunmu~lar ve böylece
~ehirler iç otonornilerini korumu~lard~r. Büyük Iskender'in ölümünden sonra ada daha az hareketli devirler geçirmi~tir. imparatorlu~un
taksimi s~ras~nda K~br~s zenginli~inden ziyade, co~rafi ve stratejik mevkiinden dolay~~M~s~r'la kom~ular~~aras~nda bir mücadele konusu olmu~tur. K~br~s M. Ö. 58 y~l~nda Cato taraf~ndan Roma devletine ilhak
edilmi~~ve ilk önce Kilikia eyaletine kat~lm~~t~r. Roma imparatorlu~unun 395'te ikiye bölünmesiyle K~br~s Do~u Roma imparatorlu~u
sahas~nda kalm~~t~r.
Görüldü~ü üzere, ilk ça~da K~br~s —pek k~sa ve geçici süreler
hariç— ba~~ms~z bir devlet olamam~~, buna co~rafi durumu, büyük
devletlere ve kültür çevrelerine yak~nl~~~~engel te~kil etmi~tir. Esasen
K~br~s izole bir ada olmay~p, Güney Anadolu Hatay ve Suriye ile bir
co~rafi ünite te~kil ediyordu. Bu bölge M. Ö. 2. binin ikinci yar~s~nda
M~s~r, Mezopotamya, Anadolu ve Ege dünyas~~aras~nda yalmz muhtelif kültürlerin, iktisadi menfaatlerin birbirleriyle kar~~la~t~~~~ve kesi~ti~i bir yer de~il, ay~n zamanda askeri ve siyasi bak~mdan da
bir mihrak nokta olmu~tur. Enkomi'deki yap~lar~n ve buluntular~n
Bk. H. Bengston, ayn. esr., s. 94.; E. G. Maier, ayn. esr., 40 vd.
Bk. H. Berve, Gr. Gesch., Bd. II, s. 68, 98, 125 vd.; F. G. Maier, ayn. esr.,
S. 41 vdd.
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gösterdi~i üzere, Suriye ve Anadolu'dan gelen etki çok daha kuvvetlidir. Muhtemelen bu iktisadi ve siyasi ba~lant~dan ileri gelmektedir. Nitekim Hitit krallar~, uppiluima I (1375-1335)'den itibaren
bu bölgede bir geni~leme politikas~~gütmü~ler, Kade~'e kadar ilerlemi~ler ve bu arada K~br~s'~~da nüfuz sahas~na katm~~lard~r. Bunda
siyasi bir zorunluk vard~. Ayn~~tarihi zorunluklar dolay~siyle Atatürk,
hayat~n~n son y~llar~nda Hatay ve Iskenderun bölgesini Türkiye'ye
kazand~rm~~t~r. Bunun ne kadar isabetli ve uzak görü~lü bir politikan~n eseri oldu~unu Ikinci Dünya sava~~~ve son y~llardaki olaylar
ispatlam~~t~r.
Son Hitit kral~~uppiluliuma II'nin imparatorlu~un çökü~ünden
çok k~sa bir zaman önce, en kritik bir zamanda K~br~s'a askeri sefer
yapm~~~olmas~, adan~n Hitit devleti için ne kedar hayati bir rol oynad~~~n~~ aç~kça göstermektedir.
Buna kar~~l~k 50 y~ll~k bir mücadeleden sonra, Atina M. Ö.
44.9'da K~br~s'ta bir zafer kazand~~~~ve elinde Attik-Delos deniz birli~inin muazzam filosu bulundu~u ve kudretinin zirvesine ula~m~~~
oldu~u halde, M. Ö. 448 Kallias bar~~~~ile K~br~s'~~Persler'e b~rakm~~t~r. Panhellenizm siyasetinin babas~~olan Perikles, Atina'n~n en parlak
devrinde Ege denizi üzerindeki hâkimiyet ve Bo~azlar'~n kontrolü
ile yetinerek, realist ve uzak görü~lü bir devlet adam~~oldu~unu
göstermi~~ve K~br~s'~~yine Anadolu'ya hâkim bir devlete b~rakmak
suretiyle, Do~u Akdeniz'de bar~~~~Atina'n~n yüksek menfaati için daha
uygun bulmu~tur. Eskiça~~n yeti~tirdi~i en büyük devlet adamlar~ndan
biri olan Perikles'in eski Yunanistan'~n menfaat~n~~her ~eyden üstün
tutmu~~olmas~ndan ~üphe edilemez.
Son Hitit imparatoru uppiluliuma II ile Perikles'in siyasi tutum
ve davran~~~~ K~br~s'~n ilkça~daki tarihi mevkiini aç~ klamaya yeterlidir. K~br~s ilkça~da hiç bir zaman Yunanistan'a ba~lanmam~~,
fakat ada ço~unlukla Anadolu'ya sahip kuvvetlerin hâkimiyetinde
kalm~~t~r.
Roma devlet adamlar~ ndan ve hatiplerinden Cicero'nun bir
cümlesini burada tekrarlamak yerinde olacakt~r:
"Historia Vitae magistra est."
"Tarih hayat~n ö~retmenidir."

