K~br~s Tarihi Üzerinde Çal~~malar: I

ORTA ÇA~LARDA
TÜRKIYE KIBRIS MÜNASEBETLERI
Prof. OSMAN TURAN
I. ISLAM - BIZANS DEVRI
K~br~s adas~~co~rafi meykii, askeri ve ticari ehemmiyeti dolay~siyle as~rlarca Islâmlar ile H~ristiyanlar aras~nda bir mücadele mevzuu
olmu~~ve Akdeniz hâkimiyeti el de~i~tirdikçe adan~n sahipleri de de~i~mi~tir. Böylece ada Orta Ça~lar ba~~ndan beri Bizans, Arap, Frans~z
(Haçl~), Italyan (Venedik) ve nihayet Osmanl~~hâkirr~iyetini tan~nu~t~r. ~slâmlar az bir zaman zarf~nda, mucizeyi bir kudretle, Yak~n~ark'~n Sasani ve Bizans Imparatorluklar~n' yere serdikten sonra da
hayrete ~ayan bir süratle denizlere aç~hru~lar ve Akdeniz'e hâkim
olmu~lard~. Gerçekten Hazreti Ömer zaman~nda denize yakla~maktan korkan Araplar Hazreti Osman zaman~nda art~k denizlere aç~lmak ve fetihlere giri~mek kudretini kazand~lar. Halife Osman zaman~nda ~am valisi bulunan Mu'âviye, vücuda getirdi~i bir donanma ile,
M. 650 y~l~nda, K~br~s'a bir sefer yapt~~ve Ada'y~~y~ll~k 7200 dinar
(alt~n) vergi ile Islam devletine ba~lad~. Bizanshlar~n aday~~istirdat
te~ebbüsleri üzerine o 653'de 500 gemi ile tekrar bir sefer yaparak
aday~~fethetrni~ ; ada'ya Suriye'den halk nakletmi~ ; adada camiler
ve hattâ bir rivâyete göre bir ~ehir in~a etmi~tir. Bizansl~larla vukubulan mücadeleler dolay~siyle Emevi Halifesi II. Velid ve Abbasi
Halifesi Harun-er Re~id (786-809) zaman~nda sefer yapmak lüzumu
has~l olmu~ ; K~br~shlar~n bir k~sm~~Suriye'ye naklolunmu~ ; fakat
ada halk~~ art~k itaatini ispat etti~i için bu halk tekrar yurtlar~na
gönderilmi~tir.
Niu'âyiye'nin ilk seferine Ebu Eyyilb al-Ansâri, Ebu Zer, Ebu
Durdâ, Xlikdâd, Ubâde al-~âmid ve daha bir çok sahâbe ve zevceleri
de kat~lm~~t~. Bu kad~nlardan biri Ubâde'nin zevcesi ve Hazreti Peygamberin yak~n~~bulunan Lim Harâm Ada'ya ç~luld~~~~zaman orada
~ehit dü~mü~tür. Bu suretle onun ~ahadetiyle Istanbul'da Eyab,
Belâzuri, Fud~h ul-buldeln, Kahire igot, s. 159-164; Ibn ul-Esir, Târih, Kahire
1303, III, s. 36; Silryani Nlihael, Chronique, fr. tere. Chabot, Paris 1906, II, s. 441,
Bentler: C. XXVIII,

14

210

OSMAN TURAN

Afyon Karahisar havalisinde (Seydi Gazi'de) Battal Gazi'den daha
önce, K~br~s adas~nda, Islam~n mukaddes yerlerinden ve ziyaretgahlar~ndan biri meydana gelmi~tir. Nitekim X. as~rda, henüz
K~br~s Islam hakimiyetinde iken, Belâzuri "Saliha Kad~n~n Kabri"
adiyle ve K. Porphyrogenetos gibi hem Müslüman ve hem H~ristiyan
ça~da~~iki kaynak Umm Haram'~n mezar~n~n Ada'da mevcut oldu~unu kaydetrni~lerdir. Bu mezar~n kudsiyetini ve bir ziyaretgâh haline
gelmesi sebeplerini meydana koyan bu kay~tlar Buhari hadisleri ile
de teyit edilmektedir. Filhakika Enes bin Malik tarafindan rivâyet
edilen hadise göre Umm Haram'~~ s~k s~k ziyaret eden Hazreti Peygamber, bir gün onun evinde, Müslümanlar~n gemilere binip denizde
cihâd yapacaklar~n~~beyan ederken Umm Harâm da bu gazaya i~tiraki arzu etmi~~ve Hazreti Muhammed de bu arzusunun gerçekle~ece~ini müjdelemi~tir. 3 Enes bin Malik'in Umm Sulayrn'in o~lu ve
onun hem~ire zadesi olmas~~ile bu tarihi kay~tlar bu hadisin s~hhatini
kuvvetlendirrni~tir. 4
K~br~s Bizansl~lar eline geçtikten sonra, ii 74'de, ada'y~~ziyaret
eden ve Islam mukaddes yerleri hakk~nda bir eser yazan Herevi
orada Umm Harâm'~n mezar~n~~gördü~ü gibi ~ark kilisesi duvar~nda,
bir ta~~kitabede, Besmele ve Ihlas süresinden sonra: "Buras~~ Hicri
29 y~l~~Ramazamnda (650 May~s) ölen `Urva bin Sabit'in kabridir" 5
ibaresini okudu~unu bildirir, ki bu sayede ba~ka bir sahabenin daha
~ehit dü~tü~ünü veren tek, fakat ~üpheden âzade, yeni bir kayda sahip
oluyoruz. Herevrnin bizzat bu seyahati sayesindedir, ki Emevi Halifesi Hi~am zaman~nda, M. 740 senesinde ~ehit dü~en Battal Gazi'nin
mezar~n~n da, XII. as~rda, Türklerce malüm oldu~unu ve bu
442, 473; Bar Hebraeus, Chronagraphy, ~ngl. terc. W. Budge, London 1932, S. 98;
103.

2 Belazuri, s. 16o : "Fa kabn~ha
Tud'a kabr al-Mar'at al Saliha"; F. W.
Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, Oxford 1929, II, 703.
3 Buhari, Tecrid, VIII, s. 390; ~bn Keslr, el-Bidâye, Kahire 1932, VIII, S. 153.
4 'bn Keslr, V, S. 331.
5 Herevi, Kitâb uz-ziyârât, n~r. J. Saurdel-Thomine, D~m~~k 1953, s. 56. 1bn
Kesir (VIII, s. 153) de zaman~nda, M. 1372 de, Muaviye'nin seferinden ve Umm
Haram'~n ~ehadetinden bahsederken "iyi kad~n~n kabri denil~P halk taraf~ndan tâzun
edildi~ini ve ondan hâcet dilediklerini" söyliyerek mezar~n K~br~s K~rall~~~~zamanda da
bilindi~ini kaydeder. Adada bir ~slam ziyaretgahma mukabil H~ristiyanl~~~n Havarilerinden say~lan Barnaba (Paraklysis)'n~n vatan~~ da K~br~s olup ada her iki din
için ayn~~ehemmiyette kudsiyete sahiptir.
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devirde henüz Selçuk - Bizans hududunda, bir tepe üzerinde ziyaretgâh haline geldi~ini ö~reniyoruz. Halbuki fetihten beri Türklerin
gaza hamlelerine ~evk veren ve menkibeleri ya~ayan Battal Gazi
mezar~n~n Alâeddin Keykubad ( 2 2o- ~~237) taraf~ndan ke~fedildi~i
san~l~yordu.° Türkler ada'y~~fethedince Larnaka civar~nda Tuzla'da
bulunan Umm Haram'~n mezar~~çok büyük bir ehemmiyet kazanm~~ ; güzel bir türbe ve tekke in~a, vak~flar tesis edilmi~~ve ada'n~n
mukaddes bir yeri olarak "Halk aras~ nda ihtiyar kad~n~n mezar~"
adiyle ravzas~~dost ve dü~man ziyaretgahl" haline gelmi~ ; Türk ve
Avrupal~~seyyahlar taraf~ndan türbe ve ziyaretler tasvir edilmi~tir. 7
I~te K~br~s'ta as~ rlarca müstesna bir ziyaretgâh olan ve ada Türklerince "Hala Hatun" veya "Hala Sultan" denilen ziyaretgah~n tarihi
budur. 8
Islâmlar daha Mu'aviye zaman~ nda Bizansl~lara kar~~~Akdeniz
hakimiyetini ele alm~~ lar ve bir kaç deniz zaferinden sonra da, Peygamberin hadislerinden de kuvvet alarak, Istanbul'u bir kaç defa
ku~atm~~ lar ve orada da büyük sahabeden Ebu Eyyüb al-Ansarryi
° Herevi, s. 56. Böylece K~l~ç-Arslan zaman~nda (~ l 55-1'92) bilinen ve ziyaret
edilen Battal Gazi mezar~n~n I. Alâeddin Keykubâd zaman~nda (1217-1220) ke~fedildi~ine dair rivâyet ve tedkiklerin (Hasluck, II, s. 709; ayn~~müell. Bektâ~ilik tedkikleri, ~stanbul 1928, s. 90-94; P. Wittek, Byzantion XI (1935), S. 32) buna göre düzeltilmesi gerekir. Herevi ~stanbuPda ziyaret etti~i Eba Eyyûb'un mezar~~ için de :
"Müslümanlar Rumlara bu Peygamberimizin büyük sahâbesindendir. E~er mezar bir tecâvüze
u~rarsa islam ülkelerinde art~k _can sesi duyulm~yacakt~r" (s. 56) denildi~ini rivayet eder.
Di~er ~slam kaynaklar~~bu tehdidin Emevi Halifesi II. Yezid (M. 720-724) taraf~ndan yap~ld~~~n~, Eyyûb, Battal Gazi ve 652'de Türk-ve Hazarlara kar~~~Balancar'da
(Kafkasya) ölen Abdurrahmân bin Rebi'a'n~n mezarlar~na Rumlar ve Türklerin
de dua için gittiklerini kaydederler (bak. M. Canard, Expeditiow des Arabes contre
Constantinople, JA CCVI I I ( 926), S. 7 ~~-77) .
7 Kâtip Çelebi, Cihân-numâ. ~stanbul 1145, s. 612; Karaçelebi-zade de Umm
Hara~n'~n Tuzla (Larnaka) da medfün olup "halk aras~nda ihtiyar kad~n~n ~nezârt
adile ravzas~~dost ve dü~man zyiaretgâh~d~r" (Ravzat ul-ebrâr, Istanbul 1248, s. 451)
kayd~n~~verir. Bu gün Hala Sultan Tekkesi adan~n güzel Türk eserlerinden birini
te~kil eder.
8 Hala Sultan veya Hala Hatun adlar~n~n men~ei belli olmay~p Hz. Peygamber
halas~~olmakla ilgili bulundu~u dü~üile münasebeti veya bizzat Enes b.
nülebilir. Mezar~n as~rlar boyunca unutulmaz bir hat~ra ile ya~amas~~onun tarihi
hüviyeti üzerinde oldu~undan ziyade mevkiine kar~~~gösterilen ~üphelerin bile yersizli~ini gösterir. Avrupal~~seyyahlar~n Umm Harâm hakk~ndaki kay~tlar~~da 1683
de Le Bruyn ile ba~lar (Hasluck, II, 704).
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~ehit vermi~lerdir. Böylece Hazreti Isâ'mn Havvarileri tarafindan
ziyaret edilmemi~~ve buna mukabil Hazreti Muhammed'in en büyük
sahabelerinden birinin ~ehit oldu~u bir belde olarak Istanbul, H~ristiyanl~~~ n aksine de, Islam~n mukaddes bir yeri haline gelmi~tir. 14
as~rdan fazla K~br~s'a sahip olan Islâmlar zaman~ nda ada ticaret
sayesinde çok ilerledi 9 , Burada ipek, hububat istihsali ve ticareti artt~.
Ibn Haldun'un manal~~bir ~ekilde ifade etti~i üzere bu devirde H~ristiyanlar Akdeniz'de bir "gemi parças~" bile yüzdürerniyorlard~. Sicilya ve Girit ekseriyetle Müslüman oldu~u halde K~br~s'ta aksine
Müslüman ço~almam~~ ; Mu'aviye taraf~ndan verilen ahidnâmeye
göre Ada Müslüman Emir ve hakimler idaresinde kalm~~t~r." Nikeforus Phokas'~n Islâmlara kazand~~~~büyük zaferler s~ras~nda K~br~s
da, 965 senesinde, tekrar Bizansl~ lar eline geçti. Takriben bir buçuk
as~r sonra, ~~o6'da, K~br~s'~~ziyaret eden Daniel ada'run çok mamur ve
zengin oldu~unu ve kilise te~kilât~m kaydeder. 1 I. Haçl~~seferi esnas~ nda ada Bizans ve Lâtin donarunalan sayesinde Suriye'de m.ü~kül
durumda kalan Haçl~lar~~beslemek için çok mühim bir rol oynad~.
Bununla beraber daha ilk Haçl~~seferinde Bizansl~lar ile Lâtinler aras~nda husumet ve mücadele ba~lad~ ; Pizali'lerin aday~~daha ~~o99'da
i~gal te~ebbüsleri bir netice vermedi. 12 Fakat ~~157 senesinde, Antakya
Prensi Renaud de Chatillon ve Kilikya Ermeni prensi Thoros K~br~s'a bir sefer yaparak ada'y~~kolayl~kla i~gal ettiler; ~ehir ve köylerini
tahrip, halk~n~~imha ve esir ederek görülmemi~~zulümler yapt~lar;
Adan~n bütün servetlerini ald~lar. Halk~n~~deniz kenar~na götürüp
sürgün ederken fidye mukabilinde halk~ n bundan kurtulmas~~üzerine
fidyeyi al~ncaya kadar K~br~s'~ n ileri gelenlerini ve papazlanm esir
ederek Antakya'ya götürdüler. Bu ~ekilde Haçl~lar ve Ermenilerde
9 A. R. Lewis, Naval power and trade in the Mediterranean A. D. 500-1 oo, Princeton m~ , s. 186, 189, 200, 203.
10 Ibn Havkal, n~ r. Kramers (B G A) 1938, S. 203-204, Istahri (B G A), s.
70-71; K~br~s kilisesi daha Ephese Konsilinden (430 beri muhtar bir kilise olmak
iddias~nda idi ve ada H~ristiyanlar~na ait i~ler için Ba~dad'a gidiliyordu (S. Runciman, Crusades II, London 1954, s. 128, 130).
itineraire russe en Orient I (S. de l'Orient latin), fr. terc. Kh~trowo, Genve
1889, s. 9. K~br~s'~n Bizansl~lar ve Islâmlar zaman~nda muhtar bir idareye sahip
oldu~u, hattâ kaynaklar~n müphem ifadelerine göre mü~terek bir idarenin tatbik
edildi~i anla~~l~yor. Buna mukabil Girid ve Sicilya adalar~~tamamiyle Islam idaresine geçmi~, Müslüman nüfusu hakim olmu~~ve bu adalar~n halk~~cihada devam
etmi~tir.
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husule gelen derin nefretin intikarn~ m insafs~zca ald~lar. Bu tahribattan sonra ada art~ k eski mamuriyetini kaybetti. Arkadan da
bir M~s~r donanmas~~ada'ya ak~n yaparak esirlerle döndü. Bu hadise
üzerine Imparator Manuel Kilikya seferini yapt~. 12
Haçl~lar böylece K~br~s'a göz dikmi~~oluyorlar ve kolayl~kla
zaptedilece~ine kanaat getirmi~~bulunuyorlard~. Nihayet III. Haçl~~
seferi esnas~nda Ingiliz k~ral~~Arslan Yürekli Richard, gemileriyle,
Lirnasol liman~na ç~km~~ ; ~~~ g~~'de Lefko~e (Nikosia)'y~~ald~ktan sonra
ada'y~~kolayl~kla ele geçirmi~~ve ada'da müstakil olarak hüküm süren
~sak Komnenos'un hakimiyetine son vermi~tir. 13 ~ngiliz k~ral~~1192
senesinde K~br~s'~~ ~ oo,000 alt~n (besants) kar~~l~~~nda sat~nca adada,
Selâhaddin Eyyubrnin fetihleriyle tahts~z kalan, Kudüs K~ral' Guy
de Lusignan yerle~mi~~ve burada yeni bir Haçl~~(Frans~z) devleti
kurulmu~ tur. Selahaddin Eyyubrnin Kudüs ve Suriye'den att~~~~
bütün Haçl~lar K~br~s'a gelip K~ral etrafinda adan~n idareci s~mfuu
ve asilzadeleri te~kil etmi~ler ve yerli Rumlar~~topra~a ba~l~~esir (serf)
durumuna dü~ürrnü~lerdir. Böylece adada hakim Lâtinler ile mahküm
Rumlar olmak üzere iki s~n~ f meydana geldi. Haçl~lar~n ~arktaki
hareketlerine bir üs, ~ark-Garp ticaretinde bir konak ve anbar vazifesini gören K~br~s'a bu tarihten sonra da pek çok Italyan ve Frans~z
aileleri geldi; ticaret kolonileri te~ ekkül etti. Bunlar yan~nda da, bu
ticaret dolay~siyle, Arap, Türk, Ermeni, Süryani ve Yahudi tüccarlar~~
da adada yerle~erek etnik durum çok de~i~ ti ve Rumlar ekseriyeti
kaybettiler. Adada katolik kilisesi de kurularak ortodoks ba~piskoposAnne Comnene, Alexiade, fr. trc. B. Leib, Paris 1945, III, s. 44, 148-152.
Süryani Mihael, III, s. 315; Guillaume de Tyr, n~r. M. Paulin, Paris 1880,
II, s. 208; Sempad, R. H. Cr. Documents armeniens I, s. 62 . Ke~i~~Gregorie, Chronique
de Mathien d'Edesse, fr. tere. E. Dulaurier, Paris 1858, s. 333-354; Bar Hebraeus, s.
284; Ibn Muyesser, n~ r. H. Masse, s. 473; Sempad, R. H. Cr. Doc. armameniens II, s.
621. Bu müthi~~zulümde eski husumet yan~ nda Y. Konnenos (Kaloyan) daha önce,
136'da Kilikya seferini yaparken K~br~s adas~na (Cezire Antakya) u~ram~~ ; Lefko~e (NilOyye)'yi zaptetmi~~ve onlar ile muharebe yapt~ ktan sonra Adana, Masisa,
Anazarba ve Tel-Hamdün'u zapt ve Ermeni Prensi Hetum'un o~lunu ma~lûp
etmi~ ; Tel-Hamdûn halk~n~~ K~br~s'a sürmü~ tü (Ibn Kalanisi, Beyrut 1908, s. 268;
Ibn ül-Esir, IX, s. 20). H. A. R. Gibb bu yer ve isimleri yanl~~~anlam~~t~r (Damascus
Chronicle of the Crusades, London 1932, s. 240-241). Imparator Manuel daha sonra
Andronikos'u Kilikya seferine memur edince "K~br~s adas~~vergilerini" ona tahsis
eylemi~ ti (N. Khoniates, fr. tere. Cousin (Hist. de Constantinople), Paris 1673,
V, s. 133).
12
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lu~u ilga edildi. Rum papazlar~~cebren Lâtin kilisesine ba~land~.
Ba~ta Lefko~e'de Ayasofya kilisesi olmak üzere k~rall~ k, yeni in~aatiyle,
gotik sanat~n' da adaya getirmi~tir. Bu inki~af sebebiyle de Frans~zca
ve Italyanca adada hakim olmu~~ve Rurr~ca itibar~n~~kaybetmi~tir.
K~rall~~~ n dört asra yak~n hayat~~ ( ~~~~92- ~~571) esnas~nda Ceneviz ve
Venediklilerin tesiri gittikçe kuvvetlenrni~~ve nihayet ada Venediklilerin eline geçmi~~ve onlardan Türklere intikal etmi~tir. K~br~s
k~rall~~~~hayat~~boyunca M~s~r, Suriye ve Anadolu'ya kar~~~Haçl~lar~n
bir üssü olmu~ ; ~arktaki Haçl~ larla, Kilikya Ermenileriyle çok defa
birlik yapm~~ ; Avrupa'da haz~rlanan Haçl~~hareketleriyle, Italyan
ve Frans~zlar~n deniz kuvvetleriyle birlikte bu sava~lara kat~lrru~t~r. 14
II. SELÇUKLULAR VE KIBRIS
K~br~s Haçl~~k~rall~~~n~ n kurulmasiyle Türklerin Akdeniz sahillerine ini~leri hemen ayr~l zamana rastlar. Filhakika, I. Haçl~~seferi
dolay~siyle, sahil bölgelerini kaybederek Orta - Anadolu'ya çekilen
Selçuklular, II. K~l~ ç Arslan zamarundan itibaren, tekrar geni~leme~e
ve sahillere ç~km.a~a ba~lad~lar. K~l~ç Arslan, ~~182'de, Antalya'y~~ ku~att~~ ise de, ba~ka me~guliyetleri dolay~siyle, ~ehir fethedilernedi.
IV. Haçl~~seferi ile, ~ 2o4.'de, Istanbul'da bir Lâtin Imparatorlu~u
kurulur ve Bizans Imparatorlu~u parçalarurken Antalya havalisinde de
Aldobrandini adl~~bir Italyan hakim, oldu. Bu de~i~iklik ile Antalya yolu Türkiye M~s~r ve Avrupa aras~nda ilerlemi~~bulunan ticari faaliyetler
de sars~ld~. K~br~s k~ral~m metbû tan~yan bu Italyan serkerdesinin
bir Türk kervan= ya~rnalamas~, Selçuklular ile K~br~sl~lar aras~nda,
bir çat~~ maya sebep olarak, ilk nliinasebet vukubulur. Ileri görü~lü
bir ticari siyaset takip eden G~ yaseddin Keyhusrev Bizanshlar~~bozguna u~ratarak Sinop kervan yolunu açt~ ktan ve bir çok ülkelerden
gelip Sivas'ta y~~~ lan ticaret kervanlar~ m harekete geçirdikten sonra,
ayn~~maksatla, derhal Antalya üzerine yürüdü. K~br~s larah yaln~z
metbû bir hükümdar s~ fatiyle de~il, daha ziyade ada'n~n g~da madde'erini tedarik ettikleri Anadolu sahillerinde yerle~mek maksadiyle de,
14 Suriye sahillerinden ve Akkâ'dan at~ lan Franklar o kadar kalabal~k geldiler
ki "çok zengin ve her türlü serveti bol, güzel ~ehirleri olan" K~br~s'ta derhal ~iddetli
bir k~tl~k ve s~k~nt~~ ba~lad~~~n~~ ve "y~ll~k kiras~~50 altun (besants) olan evler too
altuna" ç~kt~~~n~~ bir K~br~s kroni~i yazar (Geste des Chiprois, n~r. G. Raynaud, Genev
1887, S. Orient Latin), s. 258.

TÜRKIYE KIBRIS MeNASEBETLERI

215

Antalya müdafaas~ na asker gönderdi. Bununla beraber K~br~sl~lar
ma~lüp edilerek Antalya 1207y~l~nda fethedildi ve Türkiye'ye Akdeniz'de bir kap~~aç~ld~ ; idhalât ve ihracat emniyet alt~na al~nd~. ~ehirde
yerle~ tirilen tüccar ve sermayedarlarla ticari faaliyetler de düzenlendi. Antalya liman~~ayn~~zamanda te~ekküle ba~layan Türk donanmas~na da üs oldu."
Selçuklular Antalya fethi ile, Akdeniz ticaretine faal bir ~ekilde
i~tirak etmek ve kervanlar~~Türkiye'ye çekebilmek maksadiyle, derhal
K~br~sl~lar ve Venediklilerle ticaret muahedeleri akdedip iktisadi
gayeleri ilk planda tuttuklar~n~~göstermi~ ; ~ark - Garp ticaretini te~vik
ve himayede çe~itli tedbirlere ba~vurmu~lard~ r. Izzeddin Keykâvus
K~br~s k~ral~~Hugo'ya bir elçi göndermi~~ve k~raldan ald~~~~1214 II.
Kânun tarihli cevapta : "Sultanl~ k devletinin emir ve arzusunu yerine
getirdik. Aram~zda alt~~ y~ldan (yani ~ 2o7'de Antalya fethinden)
beri yeminle teyit edilmi~~bir dostluk bulundu~unu ve vesikalar~n
alt~n mühürle tasdikli oldu~unu ö~reneceksiniz. Sultan~n müsaadeleriyle bütün ülkelerden tüccar ve gemiciler engelsiz ve tereddütsüz
olarak ve kolayl~ kla benim mernleketime gelecekler; ayr~l ~ekilde bizimkiler de Sultan~ n ülkelerine girip ç~kacaklard~r" 16 ifadesiyle iktisadi zaruretlerin nas~l a~~r basarak Antalya sava~~~ve fethi sonunda
Selçuklu ve K~br~sl~lar~n derhal anla~t~klar~n~~meydana koyar.
Iktisadi zaruretlere ve dostluk anla~malar~na ra~men firsat
geldikçe, daha büyük menfaatler saikiyle, sava~ lar eksik olmuyordu.
Izzeddin Keykâvus babas~n~n ölümünden (121 ~~) sonra karde~i Alaeddin Keykubad ile taht mücadelesine giri~ti~i ve ~~2 ~~4'de de Sinop'un
fethi ile u~ra~t~~~~zaman K~br~sl~ lar tekrar Anadolu sahillerine yerle~mek maksadiyle Antalya'y~~ i~ gal edip Türkleri öldürdüler. Selçuk
sultan', ordusunu haz~rl~yarak K~br~s k~ral naibi Gautier de Monbeliart ve di~er Haçl~lara kar~~~Antalya üzerine yürüdü. ~ehir uzun ve
çetin bir muhasaradan sonra 1216 y~l~~ ba~~ nda (612 Ramazan bayram~ nda) ikinci defa fethedilerek, Türklere yapt~klar~na bir misil olmak
üzere, K~br~sl~ lar öldürüldü ve onlara kat~ lan yerli Rumlar da ceza15 Ibn Bib, n~ r. Tarih Kurumu 1956, s. 95-99, Niketas Khoniates, fr. terc.
Cousin (Hostoire de Constantinople), Paris 1673, V, s. 664-665, Osman Turan, I.
Keyhusrev, 1A, VII, s. 617.
16 Osman Turan, Türkiye Selçuklular~~hakk~nda resmi vesikalar, Ankara 1958, s.
1. Bu vesikalar ~imdiye kadar henüz kullamlmam~~t~.
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land~r~ld~. 17 Bu dü~manca hareketlere ra~men K~br~shlar Türkiye
ile ticaret yapmak ve bilhassa g~da maddelerini Anadolu sahillerinden
temin etmek mecburiyetinde olduklar~~ve Selçuklular da Avrupal~larla ticari mübadelede K~br~s'~n ehemmiyetini kavrad~klar~~için
bu sava~tan alt~~ay sonra, 19 Temmuz 1219 tarihinde, yeni bir anla~ma yapm.a~a mecbur kalm~~lard~. K~ral, ~zzettin Keykâvus'a gönderdi~i elçi ile mektup (ahidnâme) da: "Benim k~rall~k devletimden ve
beldelerinden, al~~~veri~~maksadiyle, tüccarlar, karada ve denizde,
serbestçe" gidip geleceklerini beyanla ticaret ~artlar~n~~ve maddelerini belirtmekte; Selçuk Sultan~~da Eylül 1216 tarihli cevabi mektubunda bu ahidnâmeyi kabül ve tasdik edip "K~ral~n bütün tüccar ve
tebaas~na saltanat~m~z alt~nda bulunan ülkelerde girip ç~kmak" hakk~m bah~etti~ini, gümrük resmi d~~~nda bir talepte bulunulrnuyaca~nm,
korsanlar~n tecavüzlerine kar~~~harekete geçilece~ini, kara sular~nda
hasara u~rayan gemilerin ait bulunduklar~~memleketlere iade edilece~ini ve "Suba~-Ilik devleti ile K~br~s adas~~yüksek k~ral~n~n" bu
anla~maya kar~~l~kl~~ olarak sad~k kalacaklar~n~~teyit etmektedir. 18
Sultan Alâeddin'in tahta ç~kt~~~~sene, 8 Mart ~~220'da, Venediklilerle yapt~~~~ticaret anla~mas~~di~er Lâtinleri de ~ümülüne al~rken
"merhurn babas~, karde~i ve kendi ferrnam hükm.üne göre" ibaresiyle
Antalya fethini müteakip K~br~sl~larla oldu~u gibi di~er Lâtinlerle de
devaml~~anla~malar~n yap~ld~~~n~~meydana koymu~tur." Selçuk Sultanlar~~bu ticarete o kadar ehemmiyet vermi~lerdir, ki korsan ve e~kiya tecavüzleriyle zarar gören tüccar~n mallar~~hazineden tazmin
edilmek suretiyle bir nevi devlet sigortas~~meydana gelmi~ ; kervan
yollar~n~n emniyeti ve yolcular~n istirahati için pek çok tedbirler al~nm~~~ve tesisler kurulm.u~tur. Kervan yollar~~üzerinde s~ralanan ve hâlâ
görenleri hayran b~rakan muhte~em kervansaraylar~n vakfiyeleri
"zengin-fakir, hür-köle, müslüman-kâfir" bütün yolculara Inüsavi
muamele yap~laca~~na, hayvanlariyle birlikte m.eccanen bak~laca~~na
ve tarifeye göre yemek verilece~ine dair kay~tlar hay~r duygusunun ne
17 Resmi vesikalar, s. 101-1056; Keykâvus, 1A, VII, 636. Gestes des Chiorois, n~r.
G. Raynaud (S. Orient Latin), Geneve 1887, s. ~~ 8'de K~br~shlann Antalya i~gallerini 1212 y~l~nda göstermekle ~imdiye kadar meçhul kalan bu tarih de belirmi~~olur.
18 Resmi vesikalar, s. I 12•114, 139-40. Bu devre ait garip bir hukuki kaideye
göre bir memleketin kara sular~nda batan ecnebi gemilerin o memleket hükümdar~na
ait olmas~~bu maddenin ehemmiyetini gösterir.
19 Resmi vesikalar, s.
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derece yüksek oldu~unu ve ticari siyasetle nas~ l birlikte geli~ti~ini
dikkate ~ayan bir ~ekilde meydana koymu~tur. 2° Selçuk Sultanlar~n~n askeri hareketleri iktisadi ve ticari gayelere göre devam etmi~tir.
Alâeddin Keykubâd ticaret kafilelerinin denizde ve karada tecavüze
u~ramas~~ve yollar~n emniyeti bozulmas~~dolay~siyle, 1225 senesinde
bir yandan Karadeniz donanmasiyle muvaffakiyetle neticelenen
Su~dak (K~r~m) seferine giri~irken cenup yollar~nda kervanlara bask~n yapan Kilikya Ermeni k~rall~~~na ve K~br~sl~lara kar~~~da Suriye,
Toroslar ve Antalya sahillerinden ordular sevketmi~tir. Antalya Suba~~~(vali-kumandan)s~~Mübarizeddin Er-toku~~sahilde ilerlerken bu
bölgede K~br~sl~larla sava~~yordu. K~br~sl~~ "Frenkler her ne kadar
mukavemet gösterdi ve muharebe yapt~larsa da Selçuk k~l~çlarma
dayanamad~lar; bozguna u~rad~lar; kale ve hisarlar~~bo~altarak gemilerine binip uzakla~t~lar". Er-toku~'un Anarnur ve sair sahil kalelerini ald~ktan sonra K~br~s adas~~(Cezire-i Frengân) üzerine sefer yapmak ve "oras~m kâfirlerden kurtarmak" için Sultandan müsaade istedi~i rivâyet ediliyorsa da böyle bir te~ebbüs vukubulmam~~t~r. Zira Karadeniz donanmas~~K~r~m seferinde bulundu~u, ~stanbul Lâtinler elinde
oldu~u ve esasen Haçhlar da Akdeniz hâkimiyetini elde tuttuklar~~
için böyle bir te~ebbüs muvaffakiyet sa~l~yamazd~. 21 Bununla beraber bu Sultan eski Kandelor (Kalanoros) kalesini fethedip nam~na
nrisbetle Aliye ~ehrini ve kalesini yeniden in~a ederken burada tesis
etti~i tersane ile (bu eser hâlâ mevcuttur) Akdeniz donanmas~~kuvvetleruni~ti. Fakat Haçl~ lar Akdeniz'e, Suriye ve Kilikya sahillerine hâkim
bulunuyor ve K~br~s~~ticari ve askeri bir üs olarak kullan~yorlar&
1228'de Konya'ya gelen Filippo Giuliano isminde bir elçi ile Selçuk
ve Haçl~~münasebetlerinin tekrar düzeldi~i ve ticari muahedelerin
yenilendi~i anla~~l~yor. 22 Nitekim K~br~s loral~~Henri'nin Marsilyal~lara ve di~er tüccarlara verdi~i 1236 tarihli bir imtiyaz vesikas~nda
"Konya Sultanuun memleketinden" getirecekleri ~ab, yün ipek,
ipekli kuma~~ve sair emtiaya ait gümrük miktar~n~~tayin ederken
Türkiye -K~br~s adas~~ticaretine dair de mühim kay~tlar verir. 23
20 Osman Turan, Selçuk Kervansaraylar~, Belleten XXXIX (1946), S. 471-496.
/bn Bibi, S. 337, 339, 343; Osman Turan, Keyâkubâd, 1A, VII, s. 649.
22 W. Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moye (âge- -âge Liber plegiorum; p. 160), I, s. 302.
23 Louis Wry, Histoire de la Commune de Marseille, Marseille 1841, I, s. 420-421.
21
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K~bnsl~lar, Venedikliler, Cenevizliler, Marsilyal~~ ve Pizal~lar
Türkiye'den Antalya liman~~vas~tasiyle, bu emtiadan ba~ka, pamuk,
hah, Ankara tifti~i, deri, sabun, boyac~l~~a ait çe~itli:maddeler, ~arktan
gelen baharat ve sair mallar~~ al~yor; Avrupa erntias~m da K~br~s
yoluyla veya do~rudan do~ruya bu memlekete idhal ediyorlard~. 23
Buna mukabil Türk tüccar gemileri ancak K~br~s'a ve Iskenderiye'ye
kadar gidip Avrupa limanlar~na varam~yorlard~. 24 Bu zamanda
bizzat K~br~s da baz~~ yün kuma~lar, keten imal ediyor; göz-ta~~~
(Zâc-~~ K~br~s), zarnk ve ~arap ihracat~~ yap~yor ve bunlardan bir
k~sm~n~~Türkiye ve Suriye'ye gönderiyordu. 25 Milletleraras~~ticari
mübadele ve hareketlerin çok ilerlemesi sayesinde büyük kervan yollar~~
üzerinde bulunan Antalya, Konya, Kayseri, Sivas, Samsun, Erzincan, Erzurum ve Malatya gibi ~ehirler çok büyümü~, buralarda Italyan, Frans~z, Iranl~~Suriyeli ve Yahudi mahalleleri te~ekkül etmi~ti.
Türkler de Magosa (Famagosta)'da, Suriye ve K~r~m ~ehirlerinde
yerle~mi~lerdi. 26 XIII. as~r ortas~nda Konya'da oturan Venedikli
bir Molendino ile Cenevizli bir Nicola Selçuk devletinden bütün
Türkiye ~ab madenleri inhisar~n~~elde etmi~lerdi. 27 Avrupa'da geli~me~e ba~layan dokuma sanayii bu ~ablarla i~liyor ve kuma~lar da
boyat~hyordu. III. G~yaseddin Keyhusrev'in ~~264'de cülûsunu tebrik için gelen elçilerden biri de K~br~s k~ral~~namina gönderilmi~~bir
tâcir idi. 28
Selçuklular Mo~ol tabiiyetine girdikten sonra, kudretlerini kaybettikleri için, ticaret kervanlar~~zaman zaman bask~n ve soygunlara
u~ruyordu. Karaman'da= isyaru s~ras~nda, 1276'da, "Uc Türkmen24 Mas Latrie, L'ile de Chypre, Paris 1879, S. 210-21 ; B. Pegolotti, La Pratica
deha mercatura, n~r. A. Evans, Cambridge, Mass. 1936, s. 34, 43, 2 93, 369, 376. Ankara
tiftiklerinin Fransa ve Ingiltere'ye götürülüp ~apka ve kuma~~yap~ld~~~n~~ XIII.
as~r müellifi Vincent de Beauvais (Miroire Historial, n~r. de Vigny, Paris 1495, V,
kitap. XXXI; bahis 143) söyler. Haz~rlad~~~m~z "Ortaça~~Türkiye iktisadi tarihi"
adl~~eserimizde bu hususlara dair tafsilât vard~r.
25 Re~ideddin;
Câmi'ut-tavdrih, British museum, Add. 7628, s. 265 b; ayn~~
müellif, Mülcâtebât-i Re~idt, n~r. M. Shafi, Lahore 1948, s. 321; Zekeriya Kazvini,
Asar-ul-bilâd, Beyrut 1960-, S. 240.
26 Bu hususta çok kay~d olup burada tafsilât ve kaynak gösterme~e imkân
yoktur.
27 The journey of W. Rubruck, n~r. W. Rockhill, London ~ goo, s. 277; W. Heyd,
I, 302.
26
/bn Bibi, S. 650.
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leri bir Frenk kervannu vurdular; çok miktarda mal ve para ald~lar".
Kilikya'dan Türkiye'ye gelen ve Ere~li civar~nda bas~lan bir kervana
mensup 8o zengin H~ristiyan tacir öldürüldü ve yaln~z bir ki~iden
120,000 dinar (alt~n) para ya~ma edildi; koca kervandan ancak dört
Arap devesi kurtuldu. Muineddin Süleyman Pervâne'nin day~s~~ve
"Sahil Emin" bulunan Hoca Yunus "Frenklerin mallar~n~~kurtarmak için" giri~ti~i askeri hareket de muvaffakiyetsizlikle neticelendi. 29
Konya tüccar~ ndan Hoca Mecdeddin'in 50.000 dirhemlik (takriben
700.000 liral~k) kuma~~yükleri de Antalya yolunda Türkmenler tarafindan ya~ma edildi. Bu s~rada Konya'ya gelen Türkmen emini
Mehmed Bey Pervâne'nin tavassutiyle bu mallar~~iade ettirdi. 30
Türk Memlük Sultan~~Baybars Haçhlar~~Suriye sahillerinden atarken
Akkâ muhasaras~nda onlar~n yard~m~na gelen K~br~s k~ral~na kar~~~
ada'ya 1270 y~l~nda, on alt~~harp gemisi gönderdi. Fakat bu donanma
Li~nasol (al-Namasün) aç~klar~nda ~iddetli bir firt~naya u~rayarak
gemiler parçaland~ ; onbir gemi batt~~ve mürettebattan, asker ve teknisyen olarak, 1800 ki~i K~br~sl~lar tarafindan esir edildi; di~er gemiler
kurtuldu. Bunun üzerine Sultan ile k~ral III Hugo aras~nda muhabereler cereyan etti ve yeni bir donanma in~a ederek K~br~s'~~istilâ etmek
istedi ise de netice al~namad~." Bu s~ralarda Türkiye'den Suriye'ye
giden Türkmen tüccarlar~n~~Ermeni k~ral~, Haçl~lara ve Mo~ollara
güvenerek, 1274'de Göynük'de bast~ ; mallar~n~, at ve kat~rlar~m ald~.
Bu sebeple Baybars 1275'de Kilikya'ya girdi. Sis'i, Tarsus ve Adana
~ehirlerini istilâ etti; Ermeni ve Frenk askerleri da~lara kaçt~. Ayas'ta
toplan~p gemilere binmek üzere iki bin Ermeni ve Haçl~~öldürüldü
ve denize bat~r~ld~. Mo~ollardan kaç~p Kilikya'ya giren ve Ermeni
idaresine geçmi~~olan 20.000 çad~r Türkmen halk~~sultana itaat arzetti. 32 1282 senesinde 600 ki~ilik bir süvari ak~nc~s~~Haleb'den
Anadolu'ya hareket etti; yolda Kilikya'dan Anadolu'ya ~eker, sabun,
kur~un, pamuk ve fist~k götüren bir kervam ya~malay~nca bir Mo~ol
29 Aksaray~ , Müsâmeret ul-ahblir, Ankara 1944, s. 112; Bar Hebraeus, s. 454.
" Eflâki, Menatb
n~r. T. Yaz~c~, Ankara 1 959, I, s. 485-486.
31 Makrizi, Sulak, n~r. M. Ziâde, Kahire 1939, I, S. 393-394; 'bn Kedi-, XIII,
s. 259; Mufazzal b. Ebi'l-Fazâil, Nahe ul-sedfd, n~r. E. Blochet (Patrologie Oriental),
s. 197-199; Ayni, `ikel ul-Cum'ein (R. H. Cr.) II, 1, s. 240; Baybars tarihi, tec. M. ~erefeddin Yaltkaya, ~stanbul 1941, s. 47, 147.
32 Ibn ~addad,
al-ly2Pra, British Museum, Add. 23334, s. 83 h-84a;
ibn ul-Furât, Tdrih, n~r. K. Zurayk, Beyrut 1942, VII, s. 28-31.
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emini 300 süvari ile kar~~lar~ na ç~kt~~ise de bir miktar yaral~~ve ölü
vererek kaçt~ . Onu takible Haleb Türkleri Ere~li'ye gelince Kölernenlerin müttefiki olan Karman'~n o~lu Fahreddin Güneri (Gunâri)
adamlar~ndan ~ ücaeddin Hucendi ve Mübarizeddin Saru, maiyetinde bir miktar Türkmen ile, onlara iltihak edip firarileri Bulgar
(metinde Bulgara ~eklinde harekeli) da~lar~na kadar takip ettiler. 33
Karada oldu~u gibi denizlerde de korsanl~k vakalar~~ s~k s~k cereyan ediyordu. 128 ~~ 'de Sultan Izzeddin'in zevcesi Orbay Hatun
K~r~ m'dan gemiye binerek Anadolu'ya geçerken "denizde Frenk
korsanlar~~yolunu kesti ve mallar~n~~ ald~lar; o da Samsun'a ç~kt~ ". 34
Mo~ollar~ n tahakkümü dolay~siyle Anadolu sars~lnu~~ve parçalan~r-~l§
bulunuyordu. Frenkler 1298'de Sinop'a bir ç~karma yaparak ~ehrin
sahibi bulunan Pervâne'nin torunu Mesud'u esir edip Avrupa'ya
götürdüler ve fidye ile serbest b~rakt~ lar. Fakat daha sonra Sinop
beyi olan Gazi Çelebi 1314, ~~3 ~~9'da Cenevizlere bir çok darbeler
vurmu~~ve bir defas~ nda da onlara ait K~r~ m' da Kefe ~ehrini yang~na
vermi~ti. 35 Kffinsl~ lar Anadolu sahilleri kadar M~s~r ve Suriye sahillerine de ak~nlar yap~yor; Haçl~lar~ n bir üssü olarak Suriye'deki Franklar~~
besliyor; takviye ediyor; Antalya-Iskenderiye aras~~rnübadeleyi ve bilhassa M~s~r'a yap~ lan kereste nakliyat~ m tehdit eyliyordu. Papa'n~n
tazyiki ile Venedik ve Ceneviz donann~alar~~ K~br~s'a iltihak ederek
1293 senesinde, Iskenderiye ve Aliye önlerinde göründü ise de fiili
bir hareket olmad~~ve bir tezahürden ibaret kalarak çekildiler. 36 Bu
muharebelere, korsanl~k ve bask~nlara ra~men ticari münasebetler
devam ediyor ve iktisadi kanunlar hüküm sürüyordu.
III. BEYLIKLER ZAMANINDA KIBRIS VE ANADOLU
Mo~ollar~ n zuhuru ve Türk-Islam dünyas~nda yapt~klar~~ tahribat Avrupa'da çok büyük ümitler yaratm~~ ; Haçl~~seferleriyle elde
edilemeyen gayeleri Mo~ollar~n yard~ rniyle kazanmak için bir çok
elçiler Mo~olistan'a (Karakorum) kadar sefer yapm~~t~ r. Fakat Haçl~lar~ n bu ümit ve gayretleri mühim bir netice vermedi. Mo~ollar~~
Türk sayan Islam kaynaklar~ ndan birinin dedi~i gibi dünyay~~istilâ
Baybars-1 Mansûri, Zubdat ul-fikre , British museum. Add. 23325, S. 128 a.
Baybars-1 Mansûri, S. 92 b.
Altsarayi, s. 257; W. Heyd, I, S. 551.
36 W. Heyd, II, s. 29.
34
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eden "bu kawnin yine de kendi cinsinden Türkler tarafindan ma~lûp edilmesi ne garip bir hadisedir". 37 Gerçekten bu istilâ Baybars
tarafindan Ayni Câlût'da k~nld~ ktan ve Ilhaniler Islam medeniyeti
~artlar~ na uyduktan sonra durum eskisi gibi devam etti. Hattâ Mo~ollar~n Uzak - ~ark ile Yak~n - ~ark~~birle~tirmeleri ticari münasebetlerin
daha fazla geli~mesine imkan verdi. Ilhaniler ve Anadolu Beylikleri
Selçuklular zaman~nda oldu~u gibi Venedikliler, Cenevizliler, K~br~sl~lar ve di~er Lâtinlerle ticari münasebetleri ve muahedeleri eski ~art
ve ananelere göre kurdular. Ebu Said Bahad~ r Han'~n 132o'de Venediklilere vermi~~oldu~u bir fern-lan~nda Türkiye ve Iran ile yap~lan
ticarete dair mühim malûmat mevcuttur. Ilhani Devleti'nin ink~raz~ ndan (1336) sonra ise Anadolu tamamiyle Türkmen beyleri idaresinde parçalanm~~~küçük devletler elinde kald~. Bu parçalanma
Avrupa'da zaman zaman Haçl~~ihtiraslann~~körükledi. Önce vücuda
getirdi~i büyük bir deniz kuvveti sayesinde adalar~~ve Balkanlar~~ alt
üst eden Aydmo~ullanna ve sonra da daha büyük bir kudret haline
gelen Osmanl~lara kar~~~Haçl~~ordular~~harekete geçti ise de Haçl~lar
çok defa peri~an edildiler. Bu münasebetlere ra~men Anadolu Beylikleri ile Lâtinler aras~ nda ticari faaliyetler ve muahedeler devam eyledi. Bu Türkmen Beyleri alt~ n para kesemediler; eski Selçuk dinarlar~~
ve Venedik alt~nlar~~tedavül ediyor; alt~n ve gümü~ün hudutlan d~~~na
ç~kar~lmas~na yasak koyuyorlard~.39
K~bnsl~ lar bütün denizci Lâtin kuvvetleri ile birlikte Ayd~no~ullar~~üzerine 1344'de bir Haçl~~seferi yap~p onun Adalar denizindeki hakimiyetine nihayet vermek istediler. Vukubulan ~iddetli bir
muharebede Haçl~lar Izmir liman~n' i~gal ettiler. Iki taraf da mühim
kay~plar verdi. Papa'run emir ve yard~ miyle yap~lan bu sefer K~br~sl~lan fazla alâkadar etmedi~i ve as~l hedefleri Anadolu'nun cenup
sahilleri oldu~u için döndüler." Bu haçl~larla sava~an Ayd~no~lu
37 Ayni, Velyeddin ef. 2391 (XIX), s. 436.
Commlrcial accordl en 1320 a la republique de Venise par un roi de Perse,
"
n~ r. Mas Latrie, Bibl. ecole des Chartes, XXXI (1871), s. 72-94.
39 `Omari, "Bu Türkmen emlrlerinden hiç biri paralar~n~~ba~ka bir memlekete
n~r. Fr. Taeschner, Leipzig
ç~karma~a müsaade etmiyorlard~" (Mesdlik
1929, s. 19; Vesikalar, s. 130.
49 Bu Haçl~~ seferi, son olarak, P. Lemerle taraf~ndan E~nfrat d'Aydm, Byzance
et l'Occident (Paris 1957, s. 180-203) adiyle çok etrafl~~incelenmi~~ve Mükrimin
H. Y~nanç'~n güzel bir ara~t~rmas~~ (Dtistar-nâme-i Enver t, Medhal, ~stanbul 1929,
s. 67-81) da ikmal edilmi~tir.
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Mehmed Bey'in o~lu Ayasluk (Milet-Balat) Emini Ilyas Bey zaman~ nda Venedildilerle yapt~~~~mühim bir ticaret muahedesi ilmi ara
~t~ rmalarda pek kullan~lmam~~t~r. 41 K~br~s k~ral~~Pierre (1359-1369)
Haçl~~ruhiyle yeti~mi~~ve Müslümanlara kar~~~zafer kazanmak hasretiyle tutu~ rnu~~bir hükümdar idi. Karamanl~ lar ve Memlûkler devaml~~sava~ larla Ermenileri ezmi~ler ve Kilikya'y~~istilâ etmi
~lerdi.
Karaman o~lu Ali Bey Mersin'in ~arlunda, Ermeniler elinde kalm
~~~
bulunan, Gorigos kale ve limamm fethetmek için harekete geçti.
K~br~shlar ve di~er Haçl~ lar Kilikya Ermenilerine s~k s~
k yard~ma
gelmi~ler ve Ermeni k~rall~~~ nda yerle~rni~ler; hattâ K~ br~shlardan
Ermeni k~ral~~da olmu~ tu. Fakat bu m.ünasebetlerle ba~ layan Lâtin ve
Katolik tesiri Ermenilerde milli bir nefret uyand~rm~~t~ . Nitekim aslen
K~br~sl~~olan son Ermeni k~ral~~Leon (1374-1375)'un kâtibi J. Dardel
"Zengin Ermeniler H~ ristiyanlardan fazla Türkleri tercih ediyorlar
42 dernekle bu durumu güzel ifade etmi
~ tir. Bununla beraber
lural Konstantin K~br~ s'a elçi heyeti göndererek k~ral~ n yard~d~m~ n~~
ve Gorigos'u teslim edece~ini bildirdi. Anadolu yakas~ na ayak basmak
arzusunda bulunan K~ ral Pierre bu daveti nimet sayd~~ ve derhal
Izmir'de bulunan gernilerini getirterek, 1360 ba~lar~ nda, Gorigos'a
gönderdi ve ~ ehri hakimiyeti alt~na ald~ ; Karamanl~ lar da ~iddetli
bir muharebeden sonra çekildiler.
K~br~sl~ lar~ n Anadolu sahillerinde yerle~ meleri Cenup sahillerine
hâkirn bulunan Karamanl~lar ile Hamid o~ullar~~aras~ ndaki rekabete
son verdi. Filhakika Karamanl~~Alâeddin Ali Bey ile Mübarizeddin
Mehmed (Teke) Bey, Aliye ve Manavgat Beyleri ittifak yaparak
K~br~s'a ç~kma~a haz~rland~klar~~ bir s~ rada K~ ral Pierre, Rodos
~övalyeleri ve Ceneviz gemilerini de yan~ na alarak, Antalya üzerine sefer
yapt~. 12 günlük bir ku~atmadan sonra, 24 A~ustos 1361 'de, Antalya'y~~ i~gal etti; iki as~ rdanberi Akdeniz ticaretiyle pek zengin olan
~ehri ya~ma ederek alt~ n, ipekli kuma~lar ve bütün servetini ele geçirdi;
Türkleri öldürdü. ~ehirde K~ br~s'a ba~l~~bir Latin kilisesi kurdu. Bu
hâdise H~ ristiyanlar aras~ nda pek büyük bir sevinç yaratt~.
Aliye ve
Manavgat Beyleri k~ral~ n tabiiyetini kabul ederek Antalya ve Gori41 Commerce d'Ephlse et de Milet au Mayen-tige
(n~ r. Mas Latrie, Ecole des Chartes, V (1864), s. 219-231). Cenevizliler Yeni-Foça'da ticaretleri dolay~siyle Saruhan
Beye vergi ödüyorlard~~(Dukas, te. trc. Istanbul 1956, s. 18.
42 J. Dardel, RHCr., Documents armeniens II,
s. 68; I, s. 711.
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gos'a tecavüz etmiyeceklerine taahhütde bulundular. Fakat Antal~n~~kesti.
ya'n~ n sahibi Teke Bey ~ehri b~ rakmad~ ; d~~ar~~ile irtibat
su
götüren
~ehre
Civardaki ekinleri ve meyve a~açlar~n~~imha ve
ristiyan
köylerin
Antalkemerleri tahrip etti. Civar Müslüman ve H~
a maruz b~ rakt~.
ya'ya g~da maddesi satman~n yasak ederek ~ehri açl~~
da maddeHaçl~ lar hayvanlara ac~~portakal yapraklar~~verme~e ve g~
ral
Eylülde
ada'ya
dönK~
!erini K~br~s'tan nakle mecbur kald~lar.
ma
Jaques
de
Nores
~~
dükten sonra Antalya garnizonu kumandanl
ehir müdafaa
tâyin edilmi~~ve surlar~ n tamiri, yeni kalelerin in~asiyle ~
edilmi~ tir. Donanma kumandan~~Jean de Sur da Antalya'run garbinde Aya Nikola kilisesinin bulundu~u küçük Myra kasabas~rn
~~ ; Roma ve
i~gal ederek Teke Bey'e mensup garnizonu oradan atm
Bizans devrinden beri orada muhafaza edilen ve Türkler taraf~ndan
ve
da dokunulmam~~~olan k~ymetli ve mukaddes e~ya ya~ma edilmi~~
Aya Nikola'ya ait me~hur bir tablo da K~br~s'taki Aya Nikola kilisesine götürülmü~ tür." Istanbul'un 1204 i~galinde oldu~u gibi burada
da Rum ve Lâtin nefreti kendini gösterirken 1435'de Garbi Anadolu'yu ziyaret eden Pero Tafur "Türkler eski binalar~~mukaddes sayar
nda yaparlar"
ve hiçbir ~eyi y~kmazlar; evlerini bu binalar~n yak~n~
ifadesiyle hayretini belirtir ve aradaki tezada dair güzel bir misal
daha verir."
yarak Alâiye
Antalya sahibi Teke Bey ~ehrini bir türlü unutam~
Beyi ile birlikte kendisi karadan 4.5000 ki~i ile ve öteki de denizden
sekiz galyon ile tekrar hücum.a geçti. Türk tazyikinin artmas~~üzerine
K~ ral Pierre Avrupa'ya giderek büyük bir Haçl~~ordusu vücuda getirmek istedi. Onun ayr~l~~~ ndan faydalanan Türk Beyleri bizzat
"Mehmed Reis" (Teke Bey) kumandas~ nda bir donanma ile K~br~s'a
bir ç~ karma yaparak Karpas burnu havalisini istilâ ile bir çok esir ve
ganimet alarak döndüler. K~br~s k~ral naibi ada'da bulunan Türk
ticaret kolonisini esir etti ve Spinola kumandas~ nda Anadolu sahillerine bir donanma gönderdi. Vukubulan deniz muharebesinde bizzat
Mas Latrie, s. 266-269; E. Dulaurier, Docu~nents armeniens, II, 311-314;
London 1938, S. 323-328; R. Grousset,
A. S. At~ya, The Crusade in the later Middle ages,
zapt~n~~ö~en bir ~iirinde "Türrahn
Antalya'y~~
K~
~iiri
~z
s. 341,. Devrin bir Frans
unu, tahrip olundukiye'de bulunan Antalya'n~ n büyük ve zengin" bir ~ehir oldu~
r.
Mas
Latrie,
(S.
Or. Latin), Geneve
n~
~unu belirtir (Machaut, Prise d'Alexandrie,
1877, S. 20).
44 Travels and adventures, London 1926, s. 113.
48
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Spinola bo~uldu ise de K~br~s kuvvetlerinin üstünlü~ü kar~~s~ nda
Mehmed Reis de ~am Trablusu'nun Türk Emirine s~~~nd~. Bu s~rada
idi ki Cenevizliler de Magosa'y~~ i~ gal ettiler. Antalya Emini Teke
Bey'in hücum ve muhasaralarma ra~men K~br~sl~ lar ~ehri muhafaza
ettiler.
Bütün Avrupa k~ rallar~n~~ziyaret eden K~ ral Pierre, gayretlerine
ve Papa'run yard~ m~na ra~men, umdu~u Haçl~~ordusunu vücuda
getiremedi. Zira ~ngiltere ve Fransa ~nuharebe halinde idi; Almanya
da kay~ts~z kald~ . Bununla beraber Papa K~br~sl~lar~~ k~skanan Venedik ve Cenevizlileri Müslümanlarla ticaretten m.enederek k~ral ile
haçl~~seferine memur etti. Böylece K~br~s k~ral~~ ba~ ta olmak üzere
müttefikler ~~15 gemi ve 30.000 asker ile birlikte 1365 senesinde Iskenderiye'ye ani bir ihraç yaparak 4000 ki~i öldürdüler, ya~ma ve tahribat yapt~ lar; Venedik ve Cenevizlilerin "funduk" (han) lar~n~~ dahi
soydular. Bu haber üzerine Sultan ~aban harekete geçti. Haçl~lar
Iskenderiye'den çekildiler. M~s~r Sultan~~Venedik ve Cenevizlilerin
mallar~na el koydu; M~s~ r ve Suriye'de Haçl~ larla ticareti yasak etti.
Bu durumda Italyan cumhuriyetleri k~ral~n kar~~s~na ç~ karak tekrar
Sultanla anla~t~ lar; yine iktisadi zaruretler Haçl~~gayelerine üstün
geldi. K~ ral 1366'da Trablus- ~am'a 230 gemi ile hücum etti ve çar~~larm~~ ya~malad~ . Fakat vukubulan rnuharebede a~~r kay~ plarla gemilerine binip çekildiler." Bu hadiseler s~ras~ nda Karaman o~ullar~~
M~s~rl~lar~ n müttefiki olarak tekrar Ermenilere ve K~br~sl~ lara kar~~~
harekete geçmi~~bulunuyorlard~. K~ral~ n, karde~ i Jean kumandas~nda
Alâiye'ye gönderdi~i kuvvet de, Karamanl~lar~ n yard~ miyle Aliye
Beyi tarafindan, 1366'da, bir miktar esir verdikten sonra çekildi.
Bundan faydalanan Karamano~lu Alâeddin Bey, 1367'de tekrar
Gorigos'u ku~att~ ; limandaki adac~~~~i~gal etti. Fakat K~br~s'tan gönderilen askerlerle vukubulan çarp~~ malarda iki taraf da mühim kay~plara u~rad~ . Böylece Karamanl~lar~~püskürten K~ br~sl~lar ~ehiri
1 448 y~l~ na kadar muhafaza ettiler. Liman~ n 1375'de gümrük irad~~
3000 duka alt~ na bali~~oluyordu." Memlük Türkleri de hücumla45 ibn Taghri-birdi, An-nujzim az-zclhira, n~
r. W. Popper, California 1932,
V. s. 194-194, 2 13 ; W. Heyd, II, 51-55; R. Grousset, S. 342.
46 W. Heyd, I, S. 550. Bu, Ayas (Yumurtal~
k-Lajazzo), Antalya ve Alâiye'den
sonra ikinci derecede bir liman olan Gorigos'un oldukça mühim bir emtia mübâdelesine vas~ta oldu~unu gösterir.
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r~na devamla Sis (Kozan), Ayas, Tarsus'u i~gal eder ve süratle Ermeni
hâkimiyetine nihayet verip Kilikya'y~~Türkle~tirirken kira! Pierre'in
'369'da kendi adamlar~~tarafindan öldürülmesinden sonra Teke Bey
de, 12 y~ll~k bir ayr~l~ktan sonra, 1373'de Antalya'y~~kurtard~. 47
K~ral Pierre'in ölümü ve giri~ti~i m.uharebeler K~br~s'~~çok zay~flatrm~~ve art~k ada bir daha kendisini do~rultamam~~t~r. Karamanl~lar, ~arkta Memlükler Garpte de Osmanl~lar aras~nda s~k~~arak zay~f
K~br~s k~rall~~~~ile münasebetlerini de~i~tirmi~ler; art~k dost ve hattâ
müttefik olmu~lard~r. Y~ld~r~m Bayezid'in Ni~bolu'da Haçl~~ordular= imha etmesi Memliikler ile Osmanl~lar' da dost yapt~. M~s~r
Sultam Barsbay'~n Sultan II. Murad'a hediyeler yüklü bir gemisinin
ada hükümeti taraf~ndan zaptedilmesi Memlüklerin K~br~s'a kar~~~
taarruzlarma yeni bir ba~lang~ç oldu. Memlük donanmas~, 1424'de
Limasol'u i~gal etti; Magosa ku~at~ld~ ; tahrip edildi. Ertesi sene de
Lefko~e ve bütün ada fethedildi. Bizzat k~ral Yanus ba~ta olmak üzere
Katalan reisleri ile birlikte 3600 ki~i esir edilerek Kahire'ye sevkedildi.
Memlüklere kar~~~müttefik bulunan Karamanhlara mensup Türkmenler de K~br~sl~lar aras~nda adada öldürüldü, ki bunlar~n ba~~nda
bulunan Karamanl~~Ali Bey'in karde~i de bu âk~betten kurtulmad~. 48
K~br~s k~ral~~ve esirlerin fidye ile kurtulu~undan sonra ada Memiüklere haraçgüzar ve tâbi bir devlet haline geldi. Hasm.ane rnünasebetlere ra~men bu hukuki durum baki kald~. Yavuz Selim'in 151 fde
M~s~r'~~fethi ile de hukuken Osmanl~~tabiiyetine girmi~~say~l~yordu.
47 E. Dulaurier, Doc. armeniens II, s. 715-717; Mas Latrie, s. 270-272; S. At~ya,
s. 329-330, 380; N. Jorga, Brke histoire de la Petite Armbzie. Paris 1930, s. 50, 146;
~. Tekinda~, Karamanlzlann Gorigos seferi (1367), Tarih Dergisi, VI 9 (~stanbul 1954),
s. 161-167. Pir! Reis (152 ~~Yin ziyaret etti~i "Görgös" kale, liman ve adasiyle tamamiyle harap bir halde idi (Kitab~~Bahriye, ~stanbul 1935, s. 75 ~~). Halbuki daha sonra
Evliya Çelebi Kara Görgös'ün k~smen mamur ve Türkrnenlerle meskun oldu~unu
söyler, kilise ve manast~rlar~ndan bahseder (Seyahât-nâme, IX, s. 324-327)•
44 Ibn Taghri Birdi, VI, s. 606-607; Halil Zâhiri, Zubda Keil ul-memalik, fr.
trc. V. Paradi, Beyrut 1950, s. 230-243; Tarihi takvimler, n~r. Osman Turan, Ankara
1954, s. 25, 61; R. Grousset, s. 351-352; Ahmad Darrag, Egypte sous le rgrze de Barsbay,
Damas 1961, s. 256, 259-266. Tafur bir çok ~artlarla kurtulan kira! Jant~s'un Sultana
y~lda 800 duka (alt~n) ödedi~ini ve kurtulu~unda çok hizmeti olan Sultan~n tercümam
~spanyol yahudilerinden bir mühtediye de 200 duka gönderdi~ini söyler (s. 67).
K~ral ve esirlerin kurtulu~u, ödenen fidye ve y~ll~k 4000 alt~n (A. Darsag, S. 259-265)
ile tâbi bir devlet haline gelen ada Yavuz Sultan Selim'in M~s~r'~~ilhak~~neticesinde (1517) bu vergisile Osmanl~~tabiiyetine geçti (Hammer, Osmanl~~Tarihi, tr.
trc. IV, s. 241).
Belkten C. XXVIII, ~s
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Memlûkler bir ara Alâiye'yi de tabiiyetlerine ald~lar. Bundan sonra
Karamanl~, K~br~s dostlu~u devam etti. Bu sebeple K~br~s k~rah
1432'de ~ne~hur Bertrandon de la Broqui&e ile birlikte bir elçisini
Konya'ya, Karaman o~lu Ibrahim Bey'e gönderdi. 4° Karamanl~lar~n himayesinde bulunan Aliye emini Lütfi Bey de K~br~s k~ral~~
II. Jean ile ~~45o'de bir dostluk ve ticaret muahedesi imzalayarak iki
tarafin tüccarlar~na kar~~l~kl~~serbesti tan~nd~ . Alâiye de, Antalya
yamnda, K~br~s, M~s~r ve Avrupa ile yap~lan ticaret sayesinde zengin
bir ~ehir olmu~tu, ki Boucicaut Alâiye'yi ~ 4o3'de ziyaretle çar~~lar~n~n
zenginli~ini ve mallar~n~n bollu~unu hat~rat~nda yazar. 5° Osmanl~lar cenup sahillerini ilhak edince onlara kar~~~Karamanl~lar ve Akkoyunlular K~br~s k~rall~~~~ve Haçhlarla ittifaklar~ m tazelediler. Bu sebeple K~br~shlar 1473'de bir daha Anadolu sahillerinde, fakat bu sefer
Osmanl~lar aleyhinde görünmü~lerdir.
K~br~s k~rall~~~~bu ittifaka ra~men Osmanl~~ve Memlük devletleri aras~nda çok zay~flam~~~bulundu~u ve Barsbay'~n istilalar~~ile
çökmü~~oldu~u için bir daha do~rulamad~ . Cenevizlilerle Venediklilerin artan tesir ve kudreti dolay~siyle ada nihayet 1489'da Venedik
hakimiyetine geçti. Istanbul'un fethi üzerine adaya bir miktar Rum
geldi ise de Rumlar daha Lâtinlerin yerle~mesinden önce ~~~ 56'da
Antakya prensi ve Ermeni Thoros'un istilasiyle çok nüfus kaybetmi~lerdi. K~br~s adas~~749 (1348) bütün Türk ve Islam memleketlerini
k~ran vebadan o kadar nüfus zayiatma u~rad~, ki vapurlarla adadan
ayr~lan yüksek tabaka, oraya hakim olacaklarmdan korkarak, mahbus
bulunan bütün Türk esirlefini öldürdüler. Bununla beraber gemilere
binen halk da daha limanda iken ç~kan firtmada bo~uldu; gemilerde
kalanlar~~da veba k~rd~ ; rüzgâr vas~tasiyle veba di~er gemilere ve adalara yay~ld~. Adaya dönen gemiler liman~~insandan hali bularak Trablus'a geçtiler. 5° Bu sebeple Venedikliler zaman~nda K~br~s'~n nüfusu
49 Bertrandon de la Broqui&e, Voyage d'outre-mer, S. 120; Mas Latrie, Histoire
de Pile de Chypre, III, s. 64-66; W. Heyd, II, 356.
5° Michaut et Poujoulat, Coll. mem., II, 271.
51 ~bn Taghri-Birdi, V, s. 65-66, Ebul-Fidâ, Târih, ~stanbul I280, IV, s. 150,
Altun-ordu'da vebâdan 85000 insan öldü~ünü oradan gelen bir tâcir anlatm~~, ~ehir
ve köyleri bo~altm~~, oradan Türkiyeye yay~l~p çok insan ölmü~~ve nihayet K~br~s'a
geçerek büyük bir k~tl~kla birlikte 742-749 y~llar~~aras~nda Çinden, Altun-ordu,
K~r~m, ~stanbul, Kayseri, Antakya, Çukurova, Karaman, Halep, Suriye sahilleri,
~am, Frenk memleketleri, ~spanya, iskenderiye, Kahire ve be~eriyeti imha etmi~;
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147.000'e dü~mü~~olup, bunun ~ 6.000'i Lefko~e'de 65oo'ü Magosa'da
bulunuyordu. Bu ~ehirler d~~~nda 77.000 Hür insanlar (Lâtin ve sair
men~eden) ve 47.000'de topra~a ba~l~~esir (pareques) in mevcudiyeti
kaydedilmi~tir. 52 Bu sonuncu rakam Rum halk~~göstermek bak~m~ndan mânal~d~r. Venedikliler zaman~nda adaya u~rayan Fili
Reis muteber bir K~br~sl~dan ada hakk~nda bilgi istedi~i zaman
"evvel 7.000 köy varm~~, ~imdi 4.000 köydür derler" 53 cevab~n~~alm~~t~r, ki mübalgal~~rakamlardan sarfi nazar, bu ifade Türklerden
önce adada nas~l bir sukutun mevcut oldu~unu gösterir. Nitekim,
1571'de, Osmanl~~fethini müteakip, yap~ lan tahrirde ada nüfusu
120.000 olarak kaydedilmi~tir. 54 Bundan dolay~~Osmanl~lar K~br~s'~~
fethedince, 1572'de ba~lamak üzere, Karaman, Teke (Antalya), Içel
ve sair bölgelerden devaml~~bir ~ekilde adaya nüfus nakl ve iskân
etmi~ler; âsi yürükleri de zaman zaman oraya sürmü~lerdir, ki mevcut
ar~iv vesikalan bu nüfus naklinin iki as~ r boyunca devam etti~ini
gösterir. 55 Adada toprak esiri durumunda bulunan Rumlar Türklerin
fethi ile Lâtinlerin kendilerini esir yapan durumdan kurtulmu~lar;
hürriyetlerine sahip olmu~lar; katolik kilisesine kar~~~da ortodoks
dini ada H~ristiyanlar~ na hâkim olmu~tur. Bu k~sa tetkik ile Ortaça~da
K~br~s'~ n Türkiye ile münasebetlerini meydana koyarken K~br~s tarihi
hakk~nda Avrupa'da yap~lm~~~bir hayl~~ ara~t~rmalar~~da bir çok yeni
vesikalarla ikmal etmi~~bulunuyoruz. Böylece Osmanl~~fethi ile K~br~s
tarihi yeni bir safhaya girmekte ve bilhassa Türk ar~iv vesikalariyle
bu devrin ara~t~r~lmas~~gerekmektedir. 56

hayvanlar~n da buna tutulmasiyle açl~k da onu takip etmi~~(tbn Taghri-birdi, V, s.
63-74). K~br~s'~n bu hastal~kla nüfusunun yar~s~n~~kaybetti~ini K~br~s kaynaklar~~
da kaydeder (Makhairas, n~r. Miller, Paris 1881, s. 37; Dardel, s• 34)•
32 R. Grousset, S. 358.
33 Piri Reis, s. 768. Piri Reis Umm Harâm'dan bahsetmemi~ tir.
34 Kara Çelebi-zade, s. 450. Osmanl~~tahrirlerinde nüfus vergi mikdar~n~~
ifade ederse de burada rakam~~bu mânada kabul etmek imkans~zd~r.
66 Bak. Ahmed Refik, Anadolu'da Türk a~iretleri, ~stanbul ~ 930, s. 16, 26, 27,
14 ~~-145, t 48-153, ~~92 ; ayn~~müel, Türkiye madenleri, ~stanbul ~~931, s. 17, ~ 8. 18.
66 K~br~s'~n Haçl~lar idaresindeki tarihi hakk~ nda oldukça çok ara~t~rma ve
ne~riyat yap~lm~~t~r. Bu devre tarihine dair toplu bilgi, kaynak ve tetkikler R. Grousset'nin zikredilen eserinde (s. 333-384) ve S. At~ya'n~n bibliyografisinde verilmi~tir. Bu küçük tetkikimiz ile Türkiye Tarihi kadar K~br~s tarihi için de eksik kalan
yerler ve münasebetler ikmale çal~~~lm~~t~ r.

