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K~BR~S GAYR~ MÜSL~MLER~N~N ~STANBUL'DAN ADALET TALEB~~
(1750-1800)
NUR~~ÇEV~KEL*
G~R~~~
Osmanl~~ devlet anlam~nda adalet kavram~n~n yeri malumdur. Osmanl~lar, devletin
idari, mali, askeri, ticari, toplumsal ve adli yap~lanmas~nda ve bu kurumlann yüzy~llarca süren
geli~iminde adalet anlay~~~na kendi ölçülerince s~k~~s~k~ya sad~k kalm~~lard~r. Zirâ, Osmanl~~
devlet anlay~~~n~n bir parças~~olan "dâ'ire-i 'ad/iye"kaidesine göre, reayan~n refah~, memleketin
refah~, bu da, devletin bekas~~demekti°.
On alt~nc~~yüzy~ldan ba~layarak, zaman~n getirdi~i ~artlar~n bask~s~~alt~nda söz konusu
kurumlarda giderek artan bir ~ekilde adalet konusunda görülen sapmalar~n alt~~yüzy~l devam
etmi~~bir dünya devletinin güç kaybetmesinde ve sonunda y~k~lmas~nda büyük etkisi oldu~u da
sabit bir hakikattir.
Osmanl~~Devleti'nde belirtildi~i gibi uzun yüzy~llar adalet olgusunun hâkim
k~l~nmas~nda ~üphesiz, tebaaya, haks~zl~~a u~rad~~~~her konuda hakk~n~~arama ve bu yolda
kay~ts~z ~ekilde ~ikâyet hakk~n~~kullanma imkan~n~n ve yollar~n~n temin edilmesinin ve bununla da yetinilmeyip insanlar~n müracaatlar~na kulak verilmesinin ve onlar~ n
mücadelelerinin ciddiye al~nmas~n~n büyük önpmi olmu~tur. Bu durumun en büyük
göstergesi bu hak arama ve ~ikayet hakk~n~~kullanma meselesinin kurumsalla~unlm~~~olmas~d~r. Halk~n hak arama ve ~ikayet etme hakk~n~~kullanmalann~n en önemli araçlar~ndan
birisi en alttan en yukar~ ya bütün idari kademelere gerekli gördükleri her konuda ~ahsi veya
toplu dilekçe, yani arzuhal ve mahzar vermekti. Osmanl~~yönetimi her alanda oldu~u gibi bu
konunun bürokratik kurallar~n~~da olu~turmu~tu.
Konuya ba~lamadan önce diplomatik ilmi aç~s~ndan arzuhal ('arz-~~hal) ve mahzar kavramlar~~üzerinde durmak ve baz~~tespitlerde bulunmak yerinde olacakt~r.
* Prof. Dr., Yak~n Do~u Üniversitesi ö~retim Üyesi, Lefkosa, KKTC.
1 Halil ~nalc~k, The Ottoman Policy and Administration in Cyprus After the Conquest, Ayy~ld~z Matbaas~,
Ankara, 1969, s. 8, (bundan sonra Administration olarak geçecek).
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Arzu]] âl:
Bilindi~i gibi Osmanl~~Devleti'nde askeri veya reayadan herkesin herhangi bir devlet dairesinden ba~ka, padi~aha ve en üst icra ve kaza organ~~olan Divân-~~Hümâyün'a dahi arzuhal
sunma hakk~~vard~.
Arzuhâl dilekçe ve rapor mahiyetinde olup, alttan üste, yani halktan yönetim kademelerine bir dilek veya ~ikayet bildirmek için sunulan bir belge türüdür2. Ki~iler taraf~ndan
yaz~ld~~~~gibi, bir grup taraf~ndan da verilebilirdi". Asl~nda arzuhâl reâyâ ve askeri s~ n~f~n ~ahsi
dilekçesidir. Bu noktadan genellikle devlet görevlilerinin resmi dilekçeleri olan "arz"dan
ayr~lmaktad~r4.
~ekil özellikleri aç~s~ndan bak~ld~~~~zaman, arzuhâller özel ~ah~slara ait oldu~u için yaz~~
türü olarak daima belli bir tarz~n kullan~lmad~~~~görülmemektedir. Nesih, talik ve son
dönemlerde r~k`a türü yaz~lar kullan~lm~~t~ r. Arzuhâl yaz~m~n~n birtak~ m kurallar~~ oldu~u ve
halktan herkesin e~itim durumu bu i~e yeterli gelmedi~i için onlara bu konuda yard~ mc~~olmak üzere Osmanl~~ toplumunda zaman içerisinde arzuhâlci denilen bir meslek grubu
olu~mu~tu. Bu gruba dahil olabilmek için i~in inceliklerini bilmek ve resmi olarak izin almak
gerekirdi. K~br~s'ta Gayrimüslimler için bu i~i, kendilerine Avrupal~lar'~n "Dragoman" dedi~i
K~ br~s Divan Tercümanlar!, Mahkeme Tercümânlar~~ve Konsolosluk Tercümanlar! yapmaktayd~. On sekizinci yüzrldan itibaren arzuhal yaz~m kurallar~na ve yaz~n~n düzgünlü~üne ço~u
zaman dikkat edilmemeye ba~lanm~~~ve bu konunun resmi makamlarda ~ikayet konusu oldu~u
görülmü~tü'. Bu durumu a~a~~da ele al~nacak olan K~br~sl~~Gayrimüslimlerin ~stanbul' a
gönderdikleri arzuhallerde s~kl~kla görmek mümkündür.
Arzuhâllerde ka~~ t kullan~l~ rken sa~da gerekli derkenârlar için 1/ 4 oran~nda geni~~bir
bo~luk ve gerekli muamele kay~tlar~~için de ka~~d~n boydan en az yar~s~, k~sa arzuhâllerde de
dörtte üçlük bir bölümü bo~~b~rak~lmahyd~.
Arzuhâller belli ba~l~~ k~s~mlardan (rükün) olu~~naktayd~": 1) Davet: En iistteki "hüve",
"hüve'l-mu'ali" veya "yâ fettâh" ibareleri; 2) Elkâb: Arzuhâlin muhatab~~ olan ~ah~s veya makama göre farkl~l~k gösterirdi. Örne~in, Padi~ah için "~evketlü, merhametlü, reTetlü padi~ah-1
<alem-penah hazretleri hilâfetinde da'im olsun" gibi. Sadrazam veya daha a~a~~~mevkideki bir
~ah~s için de "devletlü, sacadetlü efendim sultân~m hazretleri sa~~olsun" vb. gibi. Elkâb
yaz~l~rken "Padi~ah~m" veya "Sultân~m" kelimesi mutlaka elkâb sat~m-un biraz üstünde ve fark
edilebilecek ~ekilde yaz~l~ rd~; 3) Dua: Gerek duyulursa muhatab~ n isminin ard~ndan ona uygun yap~lan bir dua. Örne~in, "zkle'llâhu te`ala `ömrehu ve devletehu..." gibi. Arzuhâl ~ayet
elkâb ve duas~ z yaz~ lm~~sa "marüz-~~ kullar~d~ r ki... ", — arz-~~hal-i kullar~d~ r ki..." veya "bu
cariyeleri/kullan..." ~eklinde devam ederdi.

2 ~emseddin Simi, Kim~ls-i Türki, 2. Bsm., Ça~r~~Yay~nlar~, ~stanbul, 1987, s. 932'cle ise, arzuhâl ~öyle tarif
edilmektedir: "Bir i~~hakk~ ndaki evrak-~~resmiyyenin atebe-i seniyye-i hazret-i Padi~ahlye takdimi".
3 Mübahat S. Kütüko~lu, Osmanl~~Belgelerinin Dili (Diplomatik), 2. Bsm., Kubbealu Ne~riyat~, ~stanbul, 1998,
s. 304.
I Halil ~ nalc~ k, "~ikayet Hakk~: 'Arz-~~hal ve 'Arz-~~ mahzarlar", Osmanl~~Ara~t~rmalar~, VII-VIII (1988), s. 35,
(bundan sonra ~ik.4yet Hakk~~~eklinde geçecektir).
5 Mehmet ~ p~irli, "Arzuhal", DV~A, III (1991), s. 448.
6 Tayyib Gökbilgin, Osmanl~~Paleografya ve Diplomatik ~lmi, 2. Bsm., Enderun Kitabevi, ~stanbul, 1992, ss.
106-108.
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Arzuhâlin 4. rüknü metin k~sm~d~r ki, bu da dört k~s~~ndan olu~urdu: a) Mukaddime
veya ta`rif-i nefs, yani arzuhâl sahibinin kendisini tan~tt~~~~ve takdim etti~i k~s~md~r. Bu k~s~m
"hâlâ" kelimesiyle ba~layabilirdi; b) Beyin-1 istihkâk veya tavzih-i merâm, yani arzuhâlin
yaz~lma nedeninin anlat~ld~~~~k~s~md~r; c) Beyân-1 matlab veya netice-i matlab, yani arzuhâl sahibinin iste~ini belirtti~i k~s~md~ r ki, "sa'âdetlii sultân~m hazretlerinden mercildur ki..." veya
"merâhim-i 'aliyyelerinden mercüdur ki..." vb. ~ekillerde ba~lard~; ç) ~stirham, yani arzt~hâl
sahibinin ricas~ m belirtti~i k~s~md~ r. Bu k~s~~i.da "berât-~~ ~erif ihsâ~l olunmak bâb~nda..." gibi
kay~ tlar yer al~rd~.
Arzuhâlin son iki k~sm~~ise ~unlard~: 5) Hatime: Arzt~hâlin sonunu kapayan ibareler veya
formiilleri~~~yer ald~~~~k~s~md~r. Genellikle de "emr ü fermân devletlü sa'âdetlü sultân~m hazretlerinindir" veya k~saca "emr ü fermân sultân~m hazretlerinindir" formülleri kullan~l~ rd~; 6)
~mza: En altta arzuhâli verenin ismi, görevi ve s~fat~ndan olu~maktayd~. ismin üzerinde mutlaka "bende/bendegân", arzuhâl sahibi kad~nsa "câriye" ibaresi konurdu. ~mzalar "Bende Ali",
"Bendegân-~~ahâli-i nâhiye-i De~irmenlik" ~eklinde olu~abiliyordu. Arzuhâl sahibi isminin tam
alt~na veya bazen yan~na mühür basard~.
Yukar~da belirtilen özelliklere sahip arzuhâller ilgili makarna sunulduktan sonra gerekli
birtak~m muamelelerden geçerdi. Yap~lan muameleler k~saca arzuhâlin üzerine kaydedilirdi.
Mesele çözüm için ilgili kurumlara havale edilir, yani ilgililere yaz~l~~olarak emir verilirdi.
Mahzar:
Osmanl~~Devleti genelinde oldu~u gibi, K~br~s Eyâleti'nde de askeri s~n~f mensuplar~~ile
reâyân~n, özellikle de gayrimüslim reâyân~ n hak arama yolunda merkezle olan yaz~~malarmda
kulland~~~~ba~ka bir yöntem de "`arz-1 mahzar", yani mahzar sunma idi.
Mahzar Arapça "hazar" kökünden türetilmi~~bir ism-i mekând~ r ve haz~ r bulunt~lan yer,
sicil, defter gibi anlamlar~~ vard~ r'. Diplomatik ilmi aç~s~ ndan ise, 'arz-~~mahzar veya k~saca
mahzar, yüksek makarna sunulacak bir dilek veya ~ikâyetin yaz~l~~~nda (r~ k`a / ruk`a) haz~ r bulunanlar~n, onun do~rulu~unu onaylama makam~nda imza ettikleri belge, ya da k~saca çok imzal~~ arzuhâl olarak tan~mlanabilir8. Bununla birlikte, nadiren de olsa birkaç imzal~~mahzarlara
da rastlamak mümkündür.
Mahzar riikünleri aç~s~ndan arzuhâle benzemektedir. Bununla birlikte, iki belge türünü
birbirinden ay~ran üç önemli nokta vard~r:
Bir mahzar~ n mahzar oldu~u birçok noktadan, özellikle de ba~lang~ç formillüntin
üçüncü k~sm~ndan anla~~labilmektedir: "Mahzar-~~sadâkat-eserleriyle ihbârlar~d~ r ki..." veya
k~saca "arz u mahzarlar~~oldur ki...", "mahzar-~~s~hhat-eserleriyle..." gibi.
Mahzarlar~~ arzuhâllerden ay~ ran önemli bir unsur olarak, mahzarlar~ n hâtime
rüknünde, "bâki emr men lehül-emrindir" vb. formüller yer almaktad~ r.
Mahzarlar~~ arzuhâllerden ay~ran en önemli nokta, bir köy, bir kasaba, bir grup taraf~ndan sum~lmu~~olmalar~ ndan dolay~~çok say~da imza içermeleridir. Kad~, nâib, imam, hatib, müderris, mülâz~m, dizdar gibi görevlilerin imzalar~~ilk s~rada yer al~rd~. Halka zulmetmi~~
7 Ferit

Devellio~lu, Osmanl~ca-Türkçe Ansiklopeclik Liigat, 12. Bsm., Ayd~ n Kitabevi Yay~ nlar~, Ankara, 1995, S.

572.
8 Mithat

s. 40.

Serto~lu, Osmanl~~Tarih Lügau, 2. Bsm., Enderun Kitabevi, ~stanbul, 1986, s. 207; Devellio~lu, a.g.e.,
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olan bir sancakbeyinin veya vâlinin de~i~tirilmesi ve timârla ilgili sorunlarda ise zu`emâ, timâr
erbâb~~ve çeriba~~lann imzalar~~bulunmaktayd~. ~mam ve müderrislerin vazife/s~fat ve isimleri
bulunurken, sancakbeyleri ve timâr erbâb~~da dahil di~er isimlerin üzerine "Bende Mustafa,
ez-zâ'im" örne~inde oldu~u gibi "bende" kelimesi konurdu. ~simden sonra da s~fau eklenirdi.
~mzalarda mevkii s~ras~na dikkat edilirdi. En önemli ~ahs~n imzas~~sol ba~ta olurdu. Mahzan
sunan halk aras~nda Gay~-imüslim varsa onlar~n imzalar~~da en sona eklenirdi.
Mahzar karakterinde olmakla beraber arzuhâl ~eklinde kaleme al~nm~~~belgeler de söz
konusudur. içlerinde "arz" ve "arzuhâl" kelimeleri geçmekle birlikte, bu belgeler çok imzal~~
olmalar~~bak~m~ndan mahzar kabul edilmektedirler.
Arzuhâller gibi mahzarlarda da genellikle tarih bulunmamaktad~ r. Nadiren bulunanlarda da Arapça olarak yaz~lm~~lard~r.
Mahzarlarda imzalara ek olarak mühürler de bas~ lm~~ur. Baz~~ isimlerin alt~ na mühür
yerine parmak bas~ld~~~~da oluyordu.
Kullan~lan ka~~t aç~s~ndan bak~ld~~~nda, mahzarlarda çok say~da imza ve mühür olaca~~~
için "battal ka~~ t", yani büyük ebad~~ka~~t kullan~ld~~~~görülmektedir. Mahzarlarda bir önemli
kural da tek ka~~t kullan~lmas~yd~.
Mahzarlardaki ilk imzalar ço~unlukla ilmiye s~ n~f~~ mensuplar~na ait ise, yaz~~talik ile,
alaybeyi, sipahi, zaim gibi idareci s~n~fa aitse divâni veya divânI k~rmas~~ile ve halk~n sundu~u
mahzarlar da daha ziyade nesih, nk`a yahut k~rma türü yaz~larla yaz~lmaktayd~".
Bu çal~~man~n temel kayna~~n~~ olu~turan T.C. B.O.A. A. DVN. KB~. Dosyas~~'nda yer
alan arzuhâller ve mahzarlar konusunda diplomatik ilmi aç~s~ndan yap~lan baz~~genel tespideri
sunduktan sonra ana hatlanyla 1571-1800 dönemi geli~melerine de~inilecektir.
I. 1571-1800 DÖNEM~~GEL~~MELER~~
Onsekizinci yüzy~l~n ikinci yar~s~na gelinceye kadar ~ahit olunan önemli geli~meler
~unlard~: 1 A~ustos 1571'de Ma~usa Kalesi'nin dü~mesiyle fetih tamamland~. Osmanl~~idari
te~kilat~~olu~turularak K~br~s ayr~~bir "beylerbeyilik" yap~ld~". Bunun ard~ndan, hemen geleneksel Osmanl~~ "tahrir" sistemi uygulan~pu, Sultan'~n emri üzere adan~n tekrar "ma'mür ve
âbâdan" lul~nmas~~için" bir "Sürgün Hükmü" ç~kar~lm~~" ve buna ba~l~~olarak özellikle ~ç
Anadolu Bölgesi'nden Müslüman Türk unsuru adaya sevk edilmeye ba~lanm~~, bu i~lem farkl~~
aral~klarla 1581'e kadar devam ettirilmi~ti. Böylece K~br~s'ta Türk toplumunun temeli
aulm~~um.
g Gökbilgin, a.g.e., sa. 320-321.
1° K~br~s'~n fethi ve fethi müteakip

adada kurulan idari düzen hakk~nda ayr~nt~l~~ve Türk ar~iv belgelerine
dayal~~bir çal~~ma için bkz. Recep Dündar, "K~br~s Beylerbeyiligi (1570-1670)", (Yarmlanmam~~~Doktora Tezi), ~nönü
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1998; Feridun Emecen, "K~br~s'ta Ilk Osmanl~~idari Yap~lanmas~". Ali
Ahmetbeyoglu-Erhan Afyoncu (Haz.), Dünden Bugüne K~br~s Meselesi, Tarih ve Tabiat Vakf~, ~stanbul, 2001, sa. 4758.
11 Haz~rlanan tahrir defteri (Defter-i Mufassal-~~K~br~s) için bkz. ~nalc~k. Administration ve Ronald Jennings,
"The Population, Taxation and Wealth in the Cities and 'Villages of Cyprus According to the Detailed Population
Survey (Defter-i Mufassal of 1572)",journal of Tu~-kish Studies, X. 1986, sa. 175-189.
12 Ahmet Refik, "K~br~s ve Tunus Seferlerine Aid Resmi Vesikalar", Darü'l-fünf~n Edebiyat Fakültesi
Mecmuas~ , V, ~stanbul, 1926, sa. 6061, 32 nolu hüküm.
13 Ö. Liitf~~Barkan, "Bir iskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler", iktisat Fakültesi Mecmuas~, II,
~stanbul, 1949-50, sa. 555-557.
14 Stanford Shaw, Osmanl~~Imparatorlu~u ve Modern Türkiye, I (Çev. Mehmet Harmanc~), ~stanbul, 1989, s.
247.

KIBRIS GAYR~MÜSL~MLER~N~N ~STANBUL>DAN ADALET TALEB~~

5

K~br~s'ta Türk askeri, idari ve toplumsal müesseseleri olu~turulurken ayn~~zamanda
adan~n yerli halk~~olan Ortodoks Rumlar için de yeni düzenlemelere gidildi. Reayan~n adalet,
emniyet ve refahm~n sa~lanmas~, dolay~s~~ile devletin bekas~~demek oldu~u için" "vedâyf'-i
FILl~k berâyâ'h~nt'l, yani halk~n gönlünü almak (istimâlet) üzere fetihin ard~ndan "topra~a
ba~l~~kölelik" kald~nhp, a~~r Venedik vergi sistemi, nisbeten daha hafif ola~~~Osmanl~~vergi sistemi ile de~i~tirildit7. Ayr~ca, Ortodoks Ba~pikoposlu~u Katolik bask~s~ndan kurtanhp, bütün
haklar~~iade edilerek yeniden ihya edilmi~~ve böylece Rum halk dini özgürlüklerine de
kavu~turuldu". K~saca K~br~s'ta, daha çok ondokuzuncu yüzy~lda kullan~lan ad~yla, Osmanl~'n~n geleneksel "millet sistemi" uygulanm~~~ve Gayrimüslimlerin zamanla ekonomik,
kültürel ve siyasi olarak geli~ebilecekleri bir ortam sa~lanm~~t~".
Ada idaresinde, daha etkili olaca~~~inanc~yla 1670'te de~i~iklik yap~l~p, K~br~s "Kapudan
Pa~al~~a" ba~lanm~~t~. Kaptan Pa~a'n~n ayn~~zamanda Osmanl~~donanmas~n~n amirali olmas~~
onu, ada yönetimini, kendi yerine, 15 bin kuru~~maa~la "müsellim" veya "mütesellim" denen
bir memura b~ rakmaya sevkedecekti. Müsellim her y~l Kaptan Pa~a'ya mai~et denen belli bir
miktar vergi ödemek durumunda idi2g.
Osmanl~~Devleti 1660 y~l~nda, K~br~s Ba~piskoposu'nu Rumlar~n sözcüsü olarak resmen
tan~y~p, ona gayrimüslim reayan~n vergilerini toplama hakk~n~~bah~edecek ve 1754 y~l~nda ise
K~br~s Kilisesi Ba~piskoposu'nu Rumlar~n ba~~~(Kocaba~) olarak resmen tan~yacakt~2'.
1703 y~l~nda22, Hill'e göre23, ada Veziriazam'a "hass" olarak verilecek ve ada yönetimi,
Veziriazam'dan K~br~s'~n vergilerini toplama hakk~n~~iltizam yoluyla sat~n alacak olan
"muhass~r isimli bir görevlinin eline geçecekti24. Bu ~ekilde, adan~n bütün idari i~leri ve her
türlü verginin toplanmas~~i~lemi ~imdi tek bir ki~inin elinde toplanm~~t~. Bu ~ekilde ba~layan
muhass~ll~k idaresi 1745-1748 y~llar~~aras~ndaki bir vezirin yönetti~i ba~~ms~z bir valilik dönemi
hariç, 1785 y~l~na, hatta Tanzimat'a kadar devam etmi~tir25.
1785 y~l~nda, Türklerin26 ve özellikle adada bu tarihe kadar gittikçe güçlenmi~~olan
zimmilerin temsilcileri (re'âyâ vekilleri) durumundaki Ortodoks Ba~piskoposu, üç metropoliti

15 Halil ~nalc~ k, The Ottoman Empire-The Clasical Age, 1300-1600, New York, 1973, ss. 65-66, (bundan sonra
Ottoman Empire olarak geçecek).
16 Refik, a.g.e., ayn~~yerde.
17 C. Spyridakis, A Brief History of Cypr~~s, 1964, Nicosia, ss. 47-48, ss. 54-56; Harry Luke, Cypn~s Under the
Turks (1571-1878), Hurst, London, 1969, ss. 15-16.
18 George H. Hill, A History of Cyprus, III, Cambridge University Press, Cambridge, 1952, s. 1085.
13 Abdülhaluk Çay, K~br~s'ta Kpnh Noel - 1963, Türk Kültürünü Ara~t~rma Enstitüsü, Ankara, 1989, s. 12.
20 Luke, a.g.e., s. 31; Ahmet Gazio~lu, K~br~s'ta Türkler, Cyrep, Lefko~a, 1994, s. 327.
21 C. D. Cobham, Exce~pta Cypria: Materials for a History of Cyprus, Cambridge, 1908, s. 316.
22 Luke (1969: 36) adan~n Veziriazam'a "hass" luhn~na tarihini 1702 olarak vermektedir.
23 Hill, a.g.e. /IV, ss. 73-75.
24 Ahmet Tabako~lu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanl~~Maliyesi, Dergâh Yay~nlar~, ~stanbul, 1985, ss. 4748'de ise daha farkl~~bir görü~~ortaya konmaktad~r. Yazara göre, 1718 y~l~nda adan~n sancak veya pa~ah~~na son
verilmi~~ve "hass"a çevrilmi~ti. 1721 y~l~nda ise tekrar bir vezir tayin edilerek sancak (pa~al~k) yap~lm~~t~.
25 Kemal Çiçek, "Zimmis (Non-muslims) of Cyprus in the Sharia Court, 1110/39 A. H. / 1698-1726 A. D."
(Unpublished Ph.D. thesis), University of Birmingham, Birmingham, 1992, s. 58 (bundan sonra Zimmis olarak
geçecek).
26T.C. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (~stanbul), A. DVN. KBM., (Bâb-~~Asâfi Divân-~~Hürnâyün K~br~s Mühimme
Kalemi), Dosya / Belge: 1/40, (bundan sonra KBM olarak geçecek); T.C. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (~stanbul), A.
DVN. KB~., (Bât~-~~Asâfi Divân-~~Hümâyün K~br~s ~ikayeti Kalemi), Dosya / Belge: 1/35, (bundan sonra KB~~olarak
geçecek).
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ve Saray (Divan) Tercümân~'n~n ~ikayederi üzerine27, yap~lan tahkikat neticesinde "Muhass~l-1
emval" El-hac Abdülbâki A~a'n~n görevden almm~~ti28.
1785' te yap~lan bir düzenlemeyle, ada Veziriazam'~n "hass"1 olmaktan ç~kar~l~p, yani
do~rudan onun kontrolü alt~nda bulunan bir muhass~l~n elinden al~n~p, "Ceza'ir-i Bahr-i
Sefid" Beylerbeyi de olan Kaptan Pa~a'n~n teklifi ve Divan-~~Hümaye~n'un tayini ile göreve gelecek bir muhass~l~n idaresine verilmi~ti. K~saca, inisiyatif Kaptan Pa~a'ya geçmi~ti.
Bu dönemde Osmanl~~idari mekanizmas~na göre ada bir sancakti. Sancak merkezi
Lefko~a Kazas~~idi. Ada 16 kazaya ayr~lm~~t~ . Bu kazalar, belgelerle yaz~ld~~~~~ekli ile ~unlar&
Lefko~a (Da~~ve De~irmenlik nahiyeleri), Mesariye, Ma~usa, Karpas, Baf, Hrisofi, Kukla, Eydim, Tuzla, Leymosun, Piskobi, Gilan, Gerine, Lefke, Omorfa, Pendaye.
Yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, bütün ada halk~n~~ilgilendiren ve idari ve sosyo-ekonomik
çalkant~lara neden olan birbiriyle ili~kili iki önemli olay olmu~tu: Muhass~l Silahdar Osman
A~a (Çil Osman) ve Dizdar Halil olaylar~.
Muhass~l Silahdar Osman A~a, ya da Çil Osman 1764 y~l~nda göreve ba~lar ba~lamaz
halk~n vergi yükünü art~rm~~t~. Bunun üzerine Müslim-gayrimüslim bütün ada halk~n~n önde
gelenleri bir mahzarla Muhass~l'i ~stanbul'a ~ikayet etmi~lerdi. Bunun üzerine Osman A~a ayn~~
y~l Lefko~a'da, K~br~s'~n bütün Müslim ve gayrimüslim devlet yetkililerini ve ekabirini
"Saray"ma davet edip, onlara kar~~~bir komplo düzenlemi~ti. Bunun üzerine özellikle Lefko~ah
H~ristiyanlar'~n Saray'~~basmas~yla bir arbede ya~anm~~t~. Bu olayda iki Müslüman ölmü~, onu
da yaralanm~~t~. Aynca Muhass~l Osman A~a'mn kendisi ve 18 adam~~da ölmü~~ve mal ve e~yas~~
garet olunmu~tum.
Hadiseyi ö~renen zaman~n ~stanbul hükümeti derhal yeni Muhass~l olarak ve "Kazazede" Muhass~l A~a'nin31 iltizarn süresini tamamlamak üzere yeni Muhass~l Haf~z Mehmed
Efendi'yi tayin etmi~32, "kaza-zede" Muhass~l Osman A~a"n~n "garet olunan emval ve e~yas~~
ceste ceite zuhür ve beytül-mal'e teslim ve ism ü resmiyle defter" olunmu~, ölenlerin
yalunlanmn kan paralar~~ödenmi~~ve Muhasstra ait "saray" yeniden in~a olunmu~tu33.
Muhass~l Haf~z Efendi'nin denetimi alt~nda soru~turma ba~lat~lm~~t~. Müslim ve gayrimüslim cemaat temsilcileri, ölen Muhasstl'~n ya~malanan "saray"~n~n yeniden in~as~, zayi
olan mal ve e~yas~= iade edilmesi ve soru~turma heyetinin masraflar~, ölenlerin kan paras~~ve
hazineye yap~lacak di~er ödemeler için 1000 kiselik mebla~m34 kimlerden nas~l toplanaca~~~
meselelerini karara ba~lam~~lard~. Buna göre, H~ristiyanlardan ki~i ba~~na 14 guru~~ve
Müslümanlardan da 7'~er guru~~toplanacakt~.
Zimmiler karar~~Kabul etmi~lerdi. Masraflar~n abaruld~~ma ve mahalli yöneticilerin
kendilerini aldatmaya çal~~t~~ma inanan Mesariye ve Ma~usa kazalar~ndan 300 kadar Türk
ödeme yapmay~~reddetmi~ti. Bask~lara kar~~~harekete geçerek, Lefko~a'mn De~irmenlik
nâhiyesini ele geçirmi~ler (1765) ve kendi aralar~ndan Girne Kalesi Dizdan Halil'i lider
27 KB~:

1/22, 1197 H.
28 KB.~: 1/29, 31, 1197 H.; Hill, a.g.e. / IV, ss. 98-99.
29 KB~:

1/17, 27, 32, 38, 40, 46, 58; KBM: 1/9, 50-51.
KB~: 1/5-6, 8.
31 KB~: 1/8.
32 KBM: 1/29.
33 KB~: 1/8, 23. 5. 1178 H.
34 Hill, a.g.e. /IV, s. 84.
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seçmi~lerdi. Dizdâr Halil bundan sonra herkese hükmetmeye ve kar~~~gelenlere veya me~rü
otoritenin istedi~i 14 veya 7 guru~luk tazminat bedelini ödeyenleri en ~iddetli ~ekilde
cezâland~rmaya ba~layacakt~". Bu ~ekilde, belgelerde bahsi geçen "Dizdâr Halil ~ekâveti"
ba~lam~~~olacakt~ .
Bu arada Ba~piskopos Paisios, üç yard~mc~~ papaz~~ ile bir ~ekilde adadan kaçarak
~stanbul' a varmay~~ve ~stanbul hükümetini durumdan haberdar etmeyi ba~ar~ r. ~stanbul
hükümeti de hemen, önce Kaptan ~brahim Bey'i iki karavel ve 150 kadar adam~yla ve Kaptan
Mâliki Hac~~Mehmed Pa~a'y~~hâdiseyi bast~ rmak için ve akabinde, Haf~z Mehmed Efendi'nin
yerine K~br~s Muhass~l~~ olarak merkezden Süleyman Efendi isimli birisini, Haf~z Efendi
hakk~ nda yap~lan isnatlar~~ tahkik etmek üzere adaya gönderir37.
Dizdâr Halil ile K~br~s Muhass~l~~aras~ nda birtak~ m çetin mücadeleler ya~anmas~ na
ra~men, ~stanbul hükümetinin Haf~z Efendi'nin yerine Süleyman Efendi'yi muhass~l tayin etmesi, "K~br~s nizâm~na me'~nür" olarak Teke Sanca~~~Mutasarr~f~~Vezir (Kör) Ahmed Pa~a'y~~
askerleri ile birlikte adaya sevk etmesi38 ve ona Silifkeli Giilliio~l~~~Mustafa ile Antakya Alaybeyi
Cafer Pa~a'n~n da askerleriyle kat~lmas~yla", Larnaka'daki Fransa, Venedik ve Tuskanya Konsolosluklar~~ad~na hareket eden ~ngiliz Konsolosu Ti~nothy Turner'in arabuluculuk çabalar~na
ra~men t°, adamlar~n~n ço~u Anadolu'dan yard~mc~~kuvvetler geldi~ini duyar duyn~az da~~lan
ve kendisi de iki yüz kadar adam~yla Girne Kalesi'ne s~~~ nm~~~olan Dizdâr Halil ele geçirilmi~~
ve idam edilmi~ti (A~ustos 1765). Bu ~ekilde Dizdâr Halil "~ekâveti" zorlukla da olsa
bast~r~lm~~t~".
Bu dönemde ehl-i örf ün ç~ karm~~~oldu~u en önemli idari ve toplumsal s~ k~nt~~olmas~~
aç~s~ ndan ayr~~ bir önem ta~~yan Dizdar Halil "~ekâvet"inin bertaraf~ndan sonra bu i~te en
önemli rolü oynayan Teke Sanca~~~Mutasarnfi Ahmed Pa~a K~bns Muhass~l~~Süleyman Efendi'
nin iltimas~~ile Anadolu'ya dönmekte yava~~hareket etmi~ti. Hatta Muhass~f~n, Ahmed Pa~a ve
adamlar~n~ n adada bir süre daha kalmalar~~ için Piskoposlar'a zorla yaz~~yazd~ r~ p, imza ettirdi~ine dâir bir belgede baz~~kay~ tlar var'''. Hâlbuki, halk~n durumu zaten geçen bir buçuk iki
y~lda ya~anan karga~a nedeniyle daha da a~~rla~m~~t~. Ticari hayat sars~lm~~, tar~msal arazilerin
ekim dikimi durmu~tu ve 1768 y~l~nda kaç~n~lmaz olarak k~tl~k ba~~göstermi~ti'''.
ilgili belgede, daha do~rusu ~stanbul' a gönderdikleri mahzarlar~nda, Ba~piskopos Paisiyos, üç metropoliti (Baf Piskoposu Hrisanto, Tuzla Piskoposu Makariyos ve Gerine Piskoposu
Hrisanto) ve Muhass~l Sarây~~Tercümân~~(Dragoman) Yasef, Ahmed Pa~a ve askerlerinin masraflann~n gün geçtikçe artt~~~n~, dolay~s~~ ile geri ça~r~lmas~n~, o güne kadarki masraflar~ n
halka tevzii için kendilerine fermân ihsân olunmas~n~~ve e~er adada yeniden "~ekâvet" zuhur
ederse, bütün kaza âhâlilerinin, ~akilerin "ahz ve cezalar~n~n tertib olunmas~" için birbirlerine
kefil olduklar~n~~beyân etmektedir. Asl~nda Muhass~l Süleyman Efendi'nin kendisi de, ayn~~
~ekilde, "cezire-i K~br~s'~n nizâm~na me'mür" Vezir Ahmed Pa~a'n~n ve askerlerinin masraf35 Ay~n

yer.
1 /14.
37 Hill, a.g.e. /IV, s. 86; H. Fikret Alasya, K~br~s Tarihi ve K~br~s'ta Türk Eserleri, 2. Bsm., Ankara, 1977, ss. 100101 (bundan sonra K~ br~s Tarihi ~eklinde geçecektir).
38 KBM: 1/11, 1180 H.
39 Hill, a.g.e. /IV, s. 88; Luke 1969, s. 51; Alasya, a.g.e., ayn~~yer.
19 Hill, a.g.e. /IV, ss. 88-89.
41 C. Gökoglu, K~br~s Tarihinin Ana Hatlar~, ~zmir, 1964, s. 38.
42 KEM: Ay~n yer.
Hill, a.g.e.. s. 92.
36 KB~:
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lar~n~n dahilden borçlanma yolu ile kar~~land~~~n~, ancak giderek artan alacakl~lar~n bask~s~~
alt~nda durumun zorla~t~~~~için toplam mebla~~n ahâliye tevzii ve tahsiline izin verilmesini
merkeze arz etmi~ti".
Onsekizinci yüzy~l~n son çeyre~inde bütün ada halk~n~~etkileyen bir olay daha vard~r:
Muhass~l Osman A~a'n~n yolundan giden Muhass~ l Abdülbaki A~a meselesi. Bu konuya
a~a~~da de~inilecektir's.
1571-1800 dönemindeki önemli geli~melere de~inildikten sonra a~a~~daki bölümlerde
eyalet toplumunun etnik-dini yap~s~~ve halk~, arzuhâl ve mah~ar göndermek yoluyla sorunlar~n~~Istanbul'a ta~~maya zorlayan belli ba~l~~faktörler üzerinde durulacakt~r.
II. TOPLUMUN ETN~K-D~N~~YAPISI
Ada toplumunun ilgili dönemde kar~~la~t~~~~en önemli sorunlar ve onlar~n kaynaklar~n~~
ele almadan önce k~saca adadaki Osmanl~~tebaas~n~n etnik-dini yaps~~~a da de~inmek gerekir.
Mevcut belgelere göre, onsekizinci yüzy~l~n ikinci k~sm~ nda ada toplumu, büyük
ço~unlu~u Türk olan Müslümanlardan ba~ka ~u etnik/dini unsurlardan olu~maktayd~: Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler', Venedikliler'', H~ristiyan Araplarm, Frans~zlar"', K~btiler ve
"Zanta reâyas~"r'". M~s~ r'danril ve Kafkaslar'dan52 getirilen ve adada sat~lan erkek ve di~i Arap
(ZencIyi'l-as1) ve Gürcü köleleri de bunlara ilave etmek gerekir.
Osmanl~~ Devleti genelinde oldu~u gibi ada toplumu da iki ana gruba ayr~lm~~ t~:
Müslümanlar ve Gayrimüslimler. ~kincilere ço~u zaman "ehl-i zimmet" (zimmetlenmi~, korunmu~~halk) clenilmi~ti53. Ehl-i zimmet olanlar da genelde kendilerine "ehl-i kitâb"54 da denilen Yahudiler ve H~ristiyanlar idi. H~ristiyanlar da ço~unlukla Rumlardan ve Ermenilerden
olu~mu~tu.
K~br~s'ta Ortodoks Rumlara göre Ermenilerin nüfusu ise gayet azd~. Di~er çok küçük
etnik/dini gruplar hakk~nda belgelerde da~~mk halde baz~~bilgiler bulunmaktad~r. Onlarla ilgili at~fta bulunulan belgelerin konusu ise, ya y~ll~k vergilerine, ya da içlerinden baz~lar~ n~n
~slâm'a geçi~ine dairdir. Genel olarak, say~lar~n~n azl~~ma bak~lmaks~z~n büyük küçük bütün
gruplara zimmi, yani Osmanl~ 'n~n gayrimüslim tebaas~~ olarak bak~lm~~~ve ayn~~ ~ekilde mu-

KBM: 1/32.
bölgesel ve uluslar aras~~geli~meleri için de blcz.: Nuri Çevikel, K~ br~s Eyâleti: Yönetim, Kilise.
Ayan ve Halk (1750-1800), Do~u Akdeniz Üniversitesi Bas~mevi, Gazima~usa (KKTC), 2000, ss. 100-118, (bundan
sonra K~ br~s Eyâleti olarak geçecektir).
49 K~S 20: 118/1.
47 K~S 21: 2/2.
43 K~S 21: 192/2; K~S 22: 1/2.
49 K~S 22: 4/3.
K~S 21: 179/2.
K~S 20: 156/3. M~s~r'a da her halde Sudan ve Habe~istan gibi di~er Afrika ülkelerinden getirilmi~lerdi.
52 K~S 20: 52/2; K~S 21: 256/1.
53 Kemal Çiçek, "Living Together: Muslim-Christian Relations in Eighteenth Century Cyprus as Reflected by
the Sharia Court Records", Islam and Christian-Muslim Reladons, 4/1, 1993, s. 36.
54 Bu konuda Yavuz Ercan, "Osmanl~~ Devleti'nde Müslüman Olmayan Topluluklar (Millet Sistemi)"
Osmanl~~'dan Günümüze Ermeni Sorunu, (Der.: Hasan C. Güzel), Yeni Türkiye Yay~nlar~, Ankara, 2000, 147-148'de,
ehl-i zimmeye Mecusiler ve Sabiilerin de hukuken dahil edilebildi~i, birincilerin Osmanl~~Devleti s~n~rlar~~ dahili~~de
hiç olmad~~~, ikincilerin de yok say~labilecek kadar az yer ald~~~~kaydedilmektedir.
55 Halil ~nalak, Osmanl~~Imparatorlu~u; Toplum ve Ekonomi, Eren Yay~nc~l~k, ~stanbul, 1993, s. 57.
44

45 Dönemin
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amele edilmi~tir5". Yani, devlete y~ll~ k vergilerini ödemeleri, ba~kalar~na kar~~mamalar~~ (kendü
hâllerinde olub)57 ve "kendi kâr u kesb ve ticaret ve h~raset ve zira'aderiyle i~tigal" eyle~neleri
~art~y1a58 kendi inançlar~~ve âyinleri do~rultusunda ya~amalar~ na kar~~~lmad~~~~ve ba~kalar~ n~n
kar~~mas~na da mümkün oldu~u kadar izin verilmedi~i belgelerden anla~~lmaktad~r.
III. RE:k YÂNIN SORUNLARI
Yüzy~l~ n genelinde, özellikle de ikinci yar~s~ nda Müslim-gayrimüslim bütün ada toplumuna rahats~zl~ k veren ve zaman zaman onlar~~aday~~ terk etme noktas~na kadar getiren belli
ba~l~~faktörler söz konusu olmu~tu: Âfetler, bask~c~~ve suistimalci eyalet önde gelenleri (ay ~n ve
e~râf), K~br~ s Ortodoks Kilisesi temsilcileri ve ehl-i örf mensuplar~n~ n kanunsuz uygulamalar~~
gibi. Bu etkenler ana hatlanyla a~a~~da ele al~nacakt~ r. Bu ~ekilde K~ br~s Ortodoks Kilisesi
temsilcileri ve gayrimiislimlerin ~stanb~ll'a sunmu~~oldu~u arzuhaller ve mahzarlar birer belge
olarak dönemin idari ve sosyo-ekonomik tarihi aç~s~ ndan daha ayd~nlat~c~~ bir mahiyet kazanm~~~olacakt~r.
Afetler
ilgili dönemde Osmanl~~Devlet idarecilerinin çe~itli tedbirler almas~na ra~men, daha on
alt~ nc~~yüzy~l~n sonlar~ndan ba~layarak, bütün ada tarihinde oldu~u gibi, ada halk~~en çok kurakl~ k, k~ tl~ k, çekirge istilalar~, vebâ ve depremler gibi, insanlar~ n genellikle önlemekte aciz
kald~~~~umumi musibetlerden ve afetlerden ~ikayet edeceklerdi. Bu durum ondokuzuncu
yüzy~l~n son çeyre~ine kadar devam edecekti59.
Ayin ve E~râf
Halk~n s~k~nt~s~na s~k~nt~~katan ikinci önemli faktör, onsekizinci yüzy~l~n ortalar~na kadar, Osmanl~~ Devleti'nin onyedinci ve onsekizinci yüzy~llarda idari, iktisadi ve sosyal
bünyesinde meydana gelen ve bütün ülkede etkisini hissettiren problemlerin bir neticesi olarak K~br~s'ta da ortaya ç~kan "K~br~s a`yan ve e~raf~"d~r.
Bu s~n~f nas~l ve kimlerden olu~mu~~ve halka ne ~ekilde s~ k~nt~~vermi~ti? Bu dönemde
de, K~br~s adas~~"hass" olarak Veziriazamlara verilmi~ti. Onlar da adan~n idaresini ~stanbul'dan
baz~~güçlü ki~ilere iltizamen havale etrnekteydiler.
Kendilerine ada idaresi emanet edilen mütesellim ve muhass~ llar, halk~n vergisini
do~rudan kendileri toplayacaklar~~yerde, onlar da vergi toplama i~ini büyük toprak sahibi
olup, halk~n ileri gelenlerine (ayân ve e~râf), ya da daha do~rusu "a~alar"a yapt~ rmay~~ tercih
etmi~lerdi'").

K~S 20: 181/1; Ronald Jennings, Christians and Muslims in Ottoman Cypr~~s and the Mediterranean World,
1571-1640, New York University Press, New York, 1993, s. 132.
57 KB~: 1/47, 16. 1. 1199 H.
58 K~S 20: 118/1.
~nalc~ k, Administration, s. 11.
<3() On sekizinci yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda Osmanl~~ ar~iv kaynaklar~ na göre K~br~s'~n siyasi ve sosyo-ekonomik
durumu için bkz. Nuri Çevikel, "K~br~s Eyâleti'nde Müslim-Gayrimüslim ili~kileri (1750-1800)" Osmanl~, 4, Yeni
Türkiye Yay~nlar~, Ankara, 1999, ss. 277-286; Ayn~~yazar, "Muslim - non-Muslim Relations in the Ottoman Province of
Cyprus (1750-1800)", The Great Otoman-Turkish Cifflization, II, Yeni Türkiye Publications, Ankara, 1999, ss. 428-437;
Ayn~~yazar, "De~i~im Döneminde Bir Osmanl~~Eyaleti: K~br~s (1750-1800)", Ali Ahmetbeyo~lu-Erhan Afyoncu (Haz.),
Dünden Bugüne K~br~s Meselesi, Tarih ve Tabiat Vakf~, ~stanbul, 2001, 99-120.
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K~br~s ayin ve e~râfi ada halk~n~n önde gelenlerinden olu~maktayd~. Bir k~sm~~küçük
çapl~~mültezimler olarak "voyvoda", "mütevelli", "câbr, "Icad~~nâ'ibi" olabilen bu mümta'z kimseler, daha çok "ehl-i `örr ve "ulemânclan olup, görev sürelerinin bitiminde do~duklan memlekederine dönmek yerine, uzun y~llar görev yapt~klar~, al~~t~klan ve yerlilerle yapt~klar~~evlilikler sayesinde iyice kök sald~klan adada kalmay~~tercih eden yüksek rütbeli tekâüde ayr~lm~~~
(emekli) devlet memurlanndan (a~a/efendi) olu~maktayd~61.
K~br~sl~~zimmi reya temsilcileri ve önde gelenleri de K~br~s ayan ve e~rafi aras~nda yer
alabiliyordu. Mesela, "sab~k Rum Tercümân~" ve "Tuz~al~~ sab~k Kocaba~" gibi. Bunlar da
"mültezim"olabilmekteydiler°2. Mültezim olarak H~ristiyan seçkinleri bir hayli büyük çiftliklere
bile sahip olabilmi~ler ve sakinleri Rumlardan veya belli say~da zimml nüfus içeren bölgelerin
devlete ait vergilerini (emval-i miri) toplama yetkisini uhdelerine
Onsekizinci yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, zaman zaman devlete gerçekten önemli hizmetleri
görülmü~~olan K~br~s ayin ve e~râf'~ ndan birço~u, mültezimlik, mütevelfilik, voyvodal~k,
câbilik veya kad~~nâibli~i gibi iltizamen elde ettikleri makamlarda birer devlet memuru olarak
görev ifa ederlerken "~er`a ve kanima mugayir" olarak halk~n peri~an olup, da~~lmalanna sebep olacak ~ekilde hak ve yetkilerini kötüye kullanm~~t~". Zirâ, iltizam olay~nda, yani aç~k
art~rma ile bir gelir kayna~~n~n belli bir süre veya kayd~~hayat ~art~~ile (ber-vech-i malikane"
veya esharn66) sat~lmas~nda, gelir kaynaklar~n~n en yüksek fiyat~~teklif edene verilmesi esasn. Bu
durumda ço~unlukla mültezimler için gelir kayna~~n~ n ve ona ba~l~~üreticilerin, yani
köylülerin içinde bulundu~u ~artlar ikinci planda kalacaku67.
Halk~n peri~an ve da~~lmalan (perakende vü peri~an) pahas~na, en k~sa sürede en
yüksek kan elde etmek isteyen K~br~s aya'n ve e~rafm~n halka en çok yapt~klar~~haks~zl~klar
(zu/m ü te`addi), "hilaf-~~kanf~n ve defter" veya a~er` ve kanC~na mugayir" olmas~na ra~men,
kanunsuz tefti~~gezilerine ç~karak (il üzerine devre ç~kmak) veya rastgele yerlerde mahkeme
(icra-i ahka~n-~~~er`iyye) kurarak bu esnada halktan ücretsiz yiyecek içecek vs. (yem ve yiyecek
taleb etmek) istemek, vergi oranlar~n~~art~rmak (kanândan ziyade akçe / penbe ve ipek almak/taleb etmek), kanunsuz vergi yükü yüklemek (~artlama, te~rifiyye, kudt~miyye,
mübâ~iriyye, zahire-baha, saray dö~emesi ve ayr~ca bir de tekalif-i-~akka vs.), ba~kas~n~n mal~n~~
zapt etmek (fuzzlli zabt) veya rü~vet almakt~68.
Bütün gayrederine ra~men K~br~s ayin ve e,sra'f~ ndan birço~unun yapt~~~~yolsuzluk ve
zulümler K~br~sl~~tebaa taraf~ ndan zaman zaman Istanbul'a arzuhâl edilmi~ti. Zaman~n merkezi hükümetleri de halk~n s~zlanmalar~na kulak verip ellerinden geleni yapmaya
çah~acaldard~ . Halka zulmeden zalimlere kar~~~gerekti~inde gayet ac~mas~z davranacakt~69. Bu
61 Ka~: 1/5, 12, 14, 16, 54, 58; KBM: 1/4, 14.
62 KBM.: 1/4, 39.
63 KBM.: 1/4; KBE.: 20559-60.
64 K~S 21: 8/1.
63 KBM: 1/9.
66 KBM: 1/50.
62 KB~: 1/17, 25. 12. 1191 H.
68 KB~: 1/12, 15, 20, 26, 39, 42-43, 45-46, 49, 54; KBM: 1/8, 15, 21.
69 Halk, merkezi hükümetin kendilerine sahip ç~ku~uu anlad~~~~ve

bunun tezahilrünü gördü~ü içindir ki.
özellikle on yedinci yüzy~lda baz~~Italyan devletçikleriann, eski K~br~s Kralli~~'m tekrar ihyi için, aday~~Osmanl~'dan
kopar~nak üzere kendileriyle ortakla~a komplo düzenleme tekliflerine ciddi bakmam., ve böylece o gibi giri~imlerin
hepsi de neticesiz kalm~~t~~(Hill, a.g.e. /IV, ss. 39, 42-43; Maier, a.g.e., ; H. D. Purcell, Cyprus, Frederick A. Praeger,
Publisher, New York, 1969, s. 175; 1. H. Uzunçar~~h, Osmanl~~Tarihi, 111/2, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, Ankara,
1988, s. 148).
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çerçevede, daha 1665'lerde halka zulmünden dolay~~idam edilen K~br~s Beylerbeyi ~brahim
Pa~a" ve halka yapt~~~~zulmünden dolay~~ç~kan bir arbedede halk taraf~ndan öldürülen Silahdar (Çil) Osman A~a'mn (1764-65) yolundan giden Muhass~l Abdülbaki A~a 1785 y~l~nda
Müslim ve gayrimüslim reâyân~n ~ikayetleri üzerine görevinden azledilip, Yafa'ya (Filistin)
sürgüne gönderilmi~" ve ondan sonra göreve gelen Muhass~l Ali A~a da, yine Müslim-gayrimüslim ada ahâlisinin ~ikayetleri üzerine ve tahkikat neticesinde 1786 y~l~nda görevinden
uzamla~t~nlmalda kalmam~~, aynca görev süresince biriktirdi~i varl~~~na el konulup, kendisi de
"`ibreten li's,sâ'ire"Ma~rusa kalesine "kalebendl" k~l~nm~~t~n.
Zimmi temsilcilerinden olup, K~br~s Divân (Muhass~l) Tercilinâm da olan Aci Yorgaki
veled-i Yanni ise, H~ristiyanlar taraf~ndan "hilâf-~~~er` vergileri hususunda zulm ü te`addi" etmek, bir zimmlnin l~akk-~~`irslyyesini fuz~l Ii zabt" eylemek vb. suistimal ve yolsuzluklanndan
dolay~~~stanbul'a ~ikayet edilmesi üzerine tutuklanm~~~ve muhâkeme olunmak üzere ~stanbul'a
irsâl olunmu~tu".

3. K~br~s Ortodoks Kilisesi ve Gayrimüslimler
ilgili dönemde halk~n, özellikle de Gayrimüslimlerin aleyhinde olmak üzere meydana
gelen bir geli~me de, bu dönemde K~br~s Ortodoks Kilisesi temsilcileri ve K~br~s Divân (Sarây)
Tercümân~'mn (Dragoman") ada yönetiminde ve Gayrimüslimlerin üzerinde otoritelerinin
artm~~~olmas~d~r.
Bilindi~i gibi, fetihten hemen sonra Osmanl~~Devleti, di~er topraklarda oldu~u gibi
nüfus ço~unlu~unu (yakla~~k üçte ikisi) gayrimüslim reâyâmn olu~turdu~u K~br~s adas~nda da
geleneksel "millet sistemi"ni uygulamaya koymu~~ve bunun sonucunda, takip eden yüzy~llarda
Türkler taraf~ndan canland~r~lan Ortodoks Ba~piskoposlu~u'nun ba~~ndaki K~br~s
Ba~piskoposu ada üzerinde büyük bir güç elde etmi~~ve baz~lar~na göre bir zaman için Türk
Pa~as~'ndan daha büyük nüfuza sahip olmu~tu".
Bu noktaya gelinmesinin iki önemli sebebi oldu~u anla~~lmaktad~r; birincisi, Osmanl~~
idarecilerinin devletin resmi hukuk sistemi olan ~slam hukuku çerçevesinde, hatta bazen bu
çerçeveyi de zorlayacak ~ekilde H~ristiyanlara ve Yahudilere, yani "ehl-i kitâb" olanlara siyasi, ik-

" Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, VI, (Müt. Mehmed At), ~stanbul, 1330, s. 152; Hill, a.g.e. / IV, s. 70;
Purcell, a.g.e., s. 175.
71 KBM.: 1/40; KB.~.: 1/29, 31.
72 KBM.: 1/44, 50-51.
73 KB~.: 1/25, 29, 31.
74 K~br~s'taki Türk idarecilerinin clivânlar~nda, yerli Rum halk ile Türk Pa~alan aras~nda tercilmânl~k yapmak
üzere Rumlann kendi aralar~ndan seçmi~~olduklar~~kimselere denirdi (Hill, a.g.e. / IV, s. 16). Bu konuda ayr~ca bkz.
M. Akif Erdogru, "18. IT~zy~l Sonlar~nda K~br~s'ta Avrupah Konsoloslar ve Tercürnanlan", Ikinci Uluslararas~~K~br~s
Ara~t~rmalar~~Kongresi, 24-27 Kas~m 1998, II, Do~u Akdeniz Üniversitesi Bas~mevi, Gazimagusa / KKTC, 1999, as. 315328; Kemal Çiçek, "Osmanl~~Devletinde Yabanc~~Konsolosluk Tercilmanlan", Kemal Çiçek - A. Saydam, K~br~s'tan
Kalkasya'ya Osmanl~~Dünyas~nda Siyaset, Adalet ye Raiyyet, Derya Kitabevi, Trabzon, 1998, as. 171-182; Ayn~~yazar.
"Interpreters of the Court in the Ottoman Empire as Seen from the Sharia Court Records of Cyprus", Islamic Lav and
Society, 9/1'den ayr~~bas~m, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2001; Ata Atun, Exce~pta Cypria'dan Ma~usa Yaz~lar~~(Mö.
66 - M.S. 1772), Samtay Vakf~~Yarmlan, Gazimagusa/KKTC, 2001, muhtelif bölümler; Tercilmânlar konusuna
Osmanl~~genelinde bir bak~~~için bkz. Gilles Veinstein, "The Ottoman Administration and the Problem of
Interpreters", The G~-eat Ottoman-Turkish Ciyilisation, III, Yeni Türkiye Publications, Ankara, 2000, as. 607-615.
73 Luke, a.g.e., s. 17. Hatta bu konuda Maier (a.g.e., ayn~~yerde); "hemen hemen bir yar~m as~rdan beri
Ba~piskopos ve Dragoman yar~~otonom bir eyûletin (K~br~s'~n) "de facto" hükümeti idi. Türk idarecileri, 1768-1810
y~llar~~aras~nda vazife yapan Ba~piskopos Chyrysanthos ve Dragoman Hac~~Georgakis Kornesios'tan sonra ikinci s~ray~~
al~yordu" demektedir.
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tisadi ve sosyo-kültürel ayr~cal~ klar~~ cömertçe tan~m~~~olmalan76; ikincisi ise, onyedinci
yüzy~ldan itibaren ~stanburdaki merkezi idarenin ta~ra üzerinde eski hâkimiyet ve otoritesini
kaybetmesi ve buna paralel ve ba~l~~olarak da Avrupal~~devletlerin, Osmanl~~topraklar~~
üzerinde, özellikle gayrimüslim reâyân~n yo~un olarak ya~ad~~~~ta~rada konsolosluklann~~misyonerlik merkezlerine dönü~türmeleri ile devletin içi~lerine müdahale etmeleridir77.
Osmanl~~idaresi 1660 y~l~nda K~br~s Ba~piskoposu'nu Rumlar~n sözcüsü (temsilcisi) olarak resmen tan~y~p, ona gayrimüslim reâyân~n vergilerini toplama ve meselelerini do~rudan
kendisine arz etme imtiyâzlann~~tan~m~~u". 1754 y~l~nda ise, ~stanbul'a gitmi~~olan bir k~s~m
K~br~sl~~papazlann K~br~sl~~halka yard~m dile~inde bulunmalar~na kar~~l~k, Veziriazam bir ferman yay~mlayarak K~br~s Ba~piskoposu'nu "kocaba~" unvan~~ile adadaki zimmilerin resmi temsilcisi ve ba~~~ilân edip, ~stanbul'daki Fener Patri~i'nden ba~~ms~z olarak do~rudan do~ruya
~stanbul ile ili~ki kurabilme yetkisini bah~edecekti7".
Bu at~lan ad~mlarla asl~nda K~br~s Rum Ortodoks Kilisesi adan~n yerel idaresinde Türk
Pa~asfr~a ortak edilmi~ti. Elbette bunun bir anlam~~vard~. Bilindi~i üzere, Rusya ile yapl~lan ve
kaybedilen bir sava~~n sonunda 1774 y~l~nda Küçük Kaynarca Anda~mas~~gibi a~~r ~artlar
içeren bir antla~ma imzalanm~~t~". 1774 anda~mas~n~n baz~~maddelerini kendi menfaatleri
yönünde yorumlayan Rusya kendisini, Osmanl~'mn Ortodoks H~ristiyan tebaas~n~n koruyucusu
oldu~unu ilân ederken, daha sonra ~ngiltere ve Fransa da Katolik teban~n hamileri kesilecekti.
Her üç devlet de Osmanl~~ülkesinde o ana kadar huzur ve güven içerisinde ya~amakta olan
Gayrimüslimlerin dini ve milli duygular~n~~kamç~layarak, onlar~~devlete, ya da efendilerine
kar~~~isyan ettirmek gayesine yönelik olarak bu ülkede birtak~m misyonerlik faaliyetlerine
giri~eceklerdi. Amaç devleti içten de zay~f dü~ürüp, parçalamaku81.
Osmanl~~ devlet yöneticileri, giderek artan yabanc~~müdahalesi ve bask~s~na kar~~,
özellikle Gayrimüslimlerin yo~un olarak ya~ad~~~~K~bns'ta yerli halk~n bat~l~~güçlerin politikalar~na alet olmalar~n~~önlemek ve kendi taraf~na çekebilmek için K~br~s Ortodoks Rum Kilisesi
önde gelenlerine yukar~da bahsedildi~i gibi fevkalade idari, iktisadi ve dini ayr~cal~ klar
vermi~tir. Bu uygulama belli dereceye kadar ba~ar~l~~olmu~~gözülunektedir. Çünkü, Kilise idareye ortak edilmekle hem Rumlar~n Avrupal~larla i~birli~ine girmeleri, hem de Rum
Ba~piskoposu'nun ada halk~n~~Osmanl~~idaresine kar~~~devaml~~ lu~lurtara.k muhalefet etmesi
engellenebilmi~ti82.
Osmanl~'n~n bu "cömertçe imtiyâz verme ve kendine ba~l~~ k~lma" uygulamalar~n~n,
özellikle on sekizinci yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren, ada tarihinin geli~imi üzerinde etkisi
büyük oldu. Önce, K~br~s Ortodoks Kilisesi, hem adadaki Rum halk~~hem de Türk Pa~as~~
76 Yavuz Ercan, Osmanl~~Yönetiminde Gayrimiislimler - Kurulu~tan Tanzimat'a Kadar Sosyal, Ekonomik ve
Hukuki Durumlar,, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001, ss. 173-198, (bundan sonra Gayrimiislimler olarak geçecektir).
77 Hill, a.g.e. / IV, s. 93; Spyridakis, a.g.e., s. 54; Çiçek, Zimmis, s. 211.
78 Hill, a.g.e. / IV, s. 69; Maier, a.g.e., ayn~~yerde; Salih R. Sonyel, Minorities and the Destn~ction of the
Ottoman Empire. Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, Ankara, 1993, s. 104.
Cobham, a.g.e., s. 316; Spyridakis, a.g.e., s. 57.
8() Roderic Davison, "Nationalism as an Ottoman Problem and the Ottoman Response", William L.
Ochsenwald (Ed.), Nationalism in an Non-national State, the Dissolution of the Ottoman Empire, Ohio State
University Press, Colombus, 1977, as. 25-56.
81 Osman Köse, 1774 Küçük Kaynarca Andla~mas~, TTK Bas~mevi, Ankara, sa. 112-115, 132, 136, 139-141, 205213.
82 Hill, a.g.e. / IV, s. 59; Çiçek, Zimmis, 59; Nuri Çevikel, K~br~s: Akdenizde Bir Osmanl~~Adas~~(1.570-1878), 47
Numara Yay~nc~l~k, ~stanbul, sa. 115-116, (bundan sonra K~br~s olarak geçecektir).
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üzerinde etkin bir mevkiye sahip k~l~nacakt~. Bu tarihten sonra yerli Rum halk, Türk
Pa~alarldan ziyade, kendi temsilcileri olan Ba~piskopos ve Dragomandan ~ikayet etmeye
ba~layacaklar& Çünkü, bu kimseler elde ettikleri çe~itli yetkileri kendi dinda~lar~~olan Rumlara kar~~~kullanmaya ve kendi ~ahsi menfaatlerine alet etmeye ba~layacaklard~83. Bir ba~ka
deyi~le, kendi cemaat mensuplanm de~i~ik ~ekillerde soymaya ba~layacaldar& istisnâlar her
zaman mümkündür. Yani, gerçekten kendi insanlar~n~ n refah ve selâmeti için çal~~an
H~ristiyan din adamlar~~da mutlaka olmu~ tur. Fakat özellikle onsekizinci yüzy~l~n ikinci
yar~s~n~n sonlar~na do~ru görev yapan reâyâ vekilleri ve onlar~n uygulamalar~~ortadad~r.
H~ristiyan ruhban s~n~f~n~n ve Dragoman'~n kendi dinda~lanna kar~~~en çok ba~~vurduklar~~istismâr yollar~ndan birisi ~öyleydi: Rum köylülerin üretti~i y~ll~k ürünlerini, hasattan çok
önce, tahmini olarak, genellikle de beklenenden daha dü~ük bir fiyata ba~lamaktayd~lar. Hasat
sonunda elde edilen ürünü önceden belirledikleri fiyattan ve de vadeli olarak sat~n almaktayd~lar. Bu ~ekilde, tabiri caizse ucuza kapatt~klan ürünleri gerçek fiyat~ndan ya d~~ar~ya
ihraç etmekteydiler, ya da pe~in fiyat~na ba~kalar~na satmaktayd~larTM.
Zimmi temsilcilerinin bir ba~ka göze çarpan istismârlan da, bu döneme has olmamakla
birlikte, zimmilerin devlete ödemek zorunda olduklar~~ve kendileri taraf~ndan y~ll~k olarak
toplanan "emvâl-i mirrden olan cizye, haraç, ispençe, nüzül, mai~et, rüsüm-~~zecriyye vb. vergilerin toplanmas~~i~leminde görülmekteydi85. Çünkü bu görev onlara b~rak~lm~~t~86. Olay aslen,
imparatorluk genelinde baz~~Türk idarecilerin de yapt~~~~"salyâne defterine fazla akçe eklemek"87 gibi bir ~eydi. Vergi mükellefierin tespit ve say~m= yapmakla ve her birisine ne kadar
vergi yükü dü~ece~ini tayin etmekle yükümlü olan Kilise yetkilileri ve bu konuda yegâne
yard~mc~lar~~olan Dragoman, bu i~lemler esnas~nda, kendi cemaat mensuplar~ndan, devletin
tespit etti~i toplam vergi yükünden daha fazla vergi toplamak veya ölen veya kaybolan vergi
yükümlülerini de var gösterip, bunlar~n isimlerini defterden dü~meyerek olar~n vergi yülderini
de di~erlerinden toplamakta, fakat Türk idaresine de, nüfuslarmda azalma oldu~unu bildirerek önceden tespit edilenden daha az y~ll~ k vergi vermekte ve böylece ortaya ç~kan fark~~kendi
ceplerine at~naktayd~lar88.
4. Ehl-i Örf
K~br~s Eyâleti'nde söz konusu dönemde ada halk~n~n sorunlar~n~n en önemli be~eri
kaynaklar~ndan birisi de, imparatorluk genelinde oldu~u gibi85, "ehl-i `örf tâ'ifesi" olacakt~. Bu
i~te, birk~s~m ilmiye s~n~f~~mensuplar~, yani baz~~kad~lar ve onlar~n nâibleri de rol oynanu~lard~.
Belgelerde, "ehl-i <öd tâifesi" denildi~i zaman sipâhiler veya "sâhib-i `arz"lar, suba~~lar,
serdârlar, dizdârlar ve di~er Yeniçeri subaylar~~kasdedilmekteydi. Ehl-i örf s~n~f~na mensup
olanlar~n tamam~~Müslüman de~ildi. Zimmilerden de ti~nâra sahip olanlar vard~. Mesela Gerine Kalesi bekçilerinden Yorgi v. Savva 7 . Bölük'ten olup 4.000 akçelik timâra mutasarr~ft~.
83 Maier, a.g.e., s. 119; Cobham,
84 Maier, a.g.e., ayn~~yer.

a.g.e., ss. 447-449.

K~.S 21: 305/2, 309/2, 1209-1210 H.

88 K.~.S 21: 73/2.
87 Wcel Özkaya, Osmanl~~imparatorlugu'nda Ayânhk, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1994, ss. 179-209.
88 K~S 21: 305/2; Hill, a.g.e. /IV, s. 72.
88 Halil ~nalc~k, "Adâletnâmeler", Belgeler, II, 3-4, 1965, ss. 49-145; Ya~ar Yücel, Osmanl~~Devlet Teskilât~na

Dair Kaynaklar, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1988, s. XI.
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Yorgi 1202/1788 y~l~nda ölünce 'imar~, Kale Dizdar' Hac~~ Ahmed'in teklifi ile Suri v.
Risto~lo'ya teveih olunmu~tu".
Bahsi geçen "ehl-i 'öd", yani askeri s~n~fa mensup kimselerin halka kar~~~do~rudan ve
dolayl~~olmak üzere iki ~ekilde haks~zl~k yapt~klar~~ve ~ikayet konusu olduklar~~anla~~lmaktad~r:
Birincisinde, bu s~n~f mensuplar~~bizzat kendileri birtak~m "zulm ü te`addrde bulunmu~lard~r.
Bu hususta örnekler çoktur, fakat baz~~karakteristik olanlar~n' vermekte fayda vard~r.
"Devletlü `inayetlü merhametlü Sultân~m hazretleri sa~~olsun" ~eklinde ba~layan muamelesi yap~lm~~~bir arzuhalde91, bir "Nasrâniyye" han~m, kocas~~"Yanni nam zimmrnin 1178
senesinde öldü~ünü, ondan kalan "ma`lümi'l-hudild" tarlalar için Yanni'nin o~lu ve kendisinin hem o~lu, hem vekili olan Pileri'nin "tapuya müstehak" oldu~unu, fakat "tapu-y~~câriye"
gerekti~i için "sahib-i 'arz% müracaat edip, ayn~~Müslümanlar gibi "resm-i tapu"yu ödeyip yeni
tapu almak istedi~inde sâhib-i carz'~n buna izin vermedi~ini ve ziyade akçe talep etti~ini bildirmektedir.
Lefko~a Kad~s~~ Ahmed Sad~ k'~n bir Han~ma"' göre, kendisinin gördü~ü bir davada,
"medine-i Lefko~a sükkan~ndan" Arçozl~~~Ball Be~e, yine Lefko~a'dan eski Yeniçeri Zabiti Bekir'in, bundan 11 sene önce görevde iken, kendisine emanet etti~i "bir nefer 'Arab köle", "bir
çift"", bir kat~ r ve 200 gru~unu geri vermedi~ini, "gasb" etti~ini iddia etmektedir". Asl~ nda,
bahsi geçen Yeniçeri A~as~~ (Ebu) Bekir ba~kalar~n~n da ~ikayet konusu olmu~tu. Hicri 1190
y~l~nda"5 ölen Baf Kazas~~Alay Beyi'nin çocuklar~na kalan 1 ba~~kaur ve 6.000 akçenin
varislerine intikaline engel oldu~u, "tamar-~~hâm hasebiyle" kendisi "zabt" etti~i ve Lefko~a
Kazas~~"fukara' re' ayalar~"na zarar vermemeleri için "kefil ve müte`ahhid" oldu~u belli
~ah~slar~n kazaya girmelerine ve re`ayaya "zulm ü te`addr etmesine göz yumdu~u" için de
halk~n ~ikayetlerine konu olmu~tu.
Yine bir arzuhalde", "H~rsohu nâhiyesi" Isü karyesi reayalanndan bir k~sm~, ürettikleri
sirkeleri için "kanün ve defter mücebince" kalye sipâhilerine 1/5'lik "<ö~ürlerini düzenli olarak ödemelerine ra~men, kendilerinden "ziyade taleb"olundu~unu ve bu durumun refi için
"hükm-i ~erif' verilmesini istemektedirler.
Ehl-i 'öf ün bu dönemde adeta kar~~mad~klar~~ ve kan~urmad~klan mesele kalmam~~~
gibi gözükmektedir. Bazen H~ ristiyanlar~n dini panay~rlar~~olan Mirto Panay~r~ 'da Papazlar'~n
kendi dinda~lar~ndan toplayacaklar~~"tasadduk akçesi"ne el atm~~lar", bazen de "celb-i mal
sevdaslyla" Tuzla'da Ortodokslar~~kendi Katolik mezheblerine çekmeye çal~~an "Efrenç
râhiblerrne dayanak noktas~~ olu~turmu~lard~".
Eh 1-1 `örf ün do~rudan i~ledikleri kanunsuz uygulamalar~~bunlarla s~n~rl~~kalmayacaku.
Ba~ka bir örnekte", Lefko~a Kazas~'na tabi Akaça Karyesi' nin "zira'atçi re`aya kullan", karyeleK~S 21: 105/1, 2.
KB~: 1/10, 1178 H.
92 KB~: 1/14, 1191 H.
93 Bir çift öküz.
91 Davâyl, Bekir'in ~âhitlerinin ifadeleri ve "~ehâdet dahi getiriüz" demeleri ile Bâli Be~e kaybetmi~tir.
95 KB~: 1/12.
KB~: 1/58, 1202 H.
97 KE~: 1/36, 1198 H.
98 K~S 22: 11/2.
99 K~S 21: 357/2.
100 KB~: 1/52, 1198 H.
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rinin "d~nfuh sipâhileri"ne, üzerlerine dü~en a`~ar ve rüsümlar~ m vaktinde edâ etmelerine
ra~men, karyenin "mü~ terek sipâhileri" bununla iktifâ etmeyip, "ziyâde taleb"ve "vakithi vakitsüz"birçok atl~~ adamla karyeye var~ p "müft ü meccânen "yiyecek ve içeceklerini almak gibi
"zuhn ü te`addi" ettiklerini ve dolay~s~~ ile bu tür kanunsuz hareketlerin önlenmesi bab~ nda
"bir k~ t'a emr-i ~erif ihsan buyur~lmas~ "n~~ istemektedirler.
Bir belgede delm, yine K~ br~s ahali ve reayas~ ndan baz~lar~~ maruz kald~ klar~~ haks~zl~ klar~~
~öyle dile getir~ nektedirler:
'Arz-u
k~~llar~~ K~ br~s ceziresi ahali ve re`ayas~~ olub, içimizden ba`z~~kimesneler
kendü st~ n`iyle suya gark ve ate~e hal-k ve üzerine divâr y~ k~lub ve y~ld~ r~m urub ve a~açdan
dü~üb kendü sun'iyle helak olanlardan ö~r- diyet ve dem- diyet al~ nmak memâlik-i mahrüsede
ba-ferman-~~`ali ~nemnf~ ' iken voyvoda ve mütesellim ve sâ'ir ehl-i `örftâ'ifeleri" taraflar~ ndan
"sizin kasaban~ zda ol-vechile kan olmu~" deyti ö~r-diyet ve dem-diyet mutâlebesiyle
kâmln teraddl ve rencIdeden hali olmad~ klar~ m~ za binen merahim-i `aliyyelerinden
mercüdur ki, kantin üzre men' ü def içün emr-i `alileri ihsan buyur~lmak bab~ nda emr-ü
fermân devletin `inayetIn Sultân~ m hazretlerinindir.
Benclegan-~~ ahali-i recaya-i cezire-i mezbüre
Ehl-i `örfe mensup kimselerin, yukar~da anlat~ld~~~~gibi, bazen bizzat kendilerinin halka
kar~~~kanunsuz harekette bulunduklar~ , bazen de kendi adamlar~~veya ba~kalar~~ taraf~ ndan
halk~ n bu tür usülsiiz uygulamalara maruz b~ rak~lmalar~ na göz yumarak onlara dolay~ s~ yla
yard~ m ettikleri veya suça ortak olduklar~~ görülmekteydi. Bunun örnekleri de çoktur. Mesela,
birisinde1"2, Lefko~a Kazas~~ "re`aya fukaras~ ", yine ayn~~ kazadan Mf~zi Mustafa isimli birisinin
"ehl-i `örf"e kendilerini "gammazlayarak" akçelerinin al~ nmas~ na neden oldu~unu, "bi-la-elin-4
~erif teklifleri umf~r~ na" kar~~arak "zul~n ü te`addi" etti~ini bildirmekte ve bu durumlar~ n
"men' vii def "i için "emr-i ~erif' "rica" etmektedir.
Yine Lefko~a'dan birk~s~ m "re`aya fukaralar~", bir arzuhallerinde ayn~~ kazâdan Kara o~lu
Mehmed'den", bir ba~ ka arzuhallerinde Lefko~a'dan Muganni (?) o~lu Hüseyin ve Sarl'~nn
o~lu Benli Ismail'clen"H, bir ba~kas~ nda Lefko~a'dan Salih'ten1 "5 ve bir ba~kas~ nda da yine
Lefko~a'dan Kapt~ ser Ahmed ve Göbekli Mehmed'den'°0 de ayn~~ kanunsuzluk ve
haks~zl~ klardan dolay~~~ikayetçi olmaktad~ rlar.
Halk~~ "ihicak-~~ hak", yani adalet talebi için Istanbul'a arzuhal ve mahzar göndermeye
zorlayan etkenler ortaya konulduktan sonra, çal~~man~ n dördüncü bölümünde ise, dönemin
birçok siyasi, idari, mali, toplumsal ve ekonomik geli~mesine ~~~ k tutan B.O.A. A.DVN. KB~.
Dosyas~ 'ndaki K~ br~s Ortodoks Kilisesi mensuplar~ na ve Gayrimitslimlere ait arzuhaller ve
~ nal~zarlar incelenecektir.

KB~: 1/53, 1199 H.
KB~: 1/47, 16. 1. 1199 H.
I " KB~: 1/48, 7. 1. 1199 H.
101
KB~: 1/43, 8. 1. 1199 H.
1°5 KB~: 1/ 49, 19. 1. 1199 H.
1(11 ' KB~: 1/50, 24. 3. 1199 H.
ii)2
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IV. ORTODOKS K~L~SES~~MENSUPLARINA VE GAYRIMÜSL~MLERE A~T ARZUHÂLLER VE MAHZARLAR
Bir onsekizinci yüzy~l Osmanl~~eyaleti olan K~br~s'ta ~ahit olunan ve yukanda genel hatlar~~ ile de~inilen ~artlar alt~ nda Ortodoks Kilisesi mensuplar~~ve Gayrimüslimler hak arama
çerçevesinde zaman~n ~stanbul hükümetlerine farkl~~zamanlarda ve çe~itli konularda arzuhâl
ve mahzar gönderme ihtiyac~n~~hissetmi~lerdir. Onlar~n gönderdikleri arzuhâl ve mahzarlarla
ilgili olmak üzere bugün Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nde (~stanbul) ayn bir dosya bulunmaktad~r.
Divan-~~Hümâyün K~br~s ~ikayeti Kalemi)
»
Söz konusu dosya, A. DVN. KB~., (Bab-~~ Asafi
Dosyas~'d~ r. Dosyada 59 adet gömlek ve bu gömleklerde belgeler vard~r. Baz~~gömleklerin
içinde belge bulunmamaktad~ r. Belge içeren gömlek numaralar~~~unlard~r: 1, 5-6, 8, 10-12, 1417, 19-55, 57-59. Dosyada bu durumda 51 adet belge bulunmaktad~r.
~ lk gömlekte Veli (?) isimli bir Müslümana ait Hicri 1150 tarihli bir arzuhâl, son
gömlekte ise Seyyid Hasan isimli yine bir Müslümana ait Hicri 18. 2. 1206 tarihli bir arzuhal
bulunmaktad~r.
A. DVN. KB~. Dosyas~'nda, özeti veya tamam~~transkribe edilerek verilecek olan 35 arzuhâl, 4 mahzar, 8 i'lâm, 2 'arz earizarn, 1 ka'imel°8 ve bir takrirm bulunmaktad~ r.
Müslümanlar 8 arzuhâl, 2 mahzara ve Zimmiler 27 arzuhâl, 2 mahzara sahiptir. Dosyadaki 51
belgenin %56.86's~, 4 mahzar~n %50'si ve 35 arzuhalin de %77.14'ü Zimmilere aittir.
1 'arz (1/22), 1 tahir (1/15), 1 kâ'ime (1/27), Müslümanlara ait 1 mahzar (1/20) ve 1
arzuhâl (1/44) ve 5 i'lam (1/8, 1/16, 1/29, 1/30, 1/31) da Zimmilerle ilgili veya en az~ndan
onlara dair kay~t içermektedir. Bu durumda 51 blegenin 40 tanesi, yani %78,43'ü Zimmilerle
do~rudan veya dolayl~~olarak ilgilidir.
Müslümanlar hak arama yolunda ~stanbul'a yazd~klar~~ 8 arzuhâl ve 2 mahzarda
Müslümanlar~; Zimmiler de 27 arzuhâlin 21'inde ve 2 mahzar~ n 2'sinde Müslümanlar~~~ikayet
konusu yapm~~lard~r. 28 arzuhâlden 6's~n~n konusu Zimmiler aras~~sorunlara dairdir.
Müslümanlar bir arzuhâllerinde (1/44) isimleri verilen birkaç Müslüman ile baz~~
Zimmileri birlikte ~ikayet etmi~lerdir.
Zimmiler 27 arzuhâllerinin 10'unu ~ahsi, 18'ini karye, nahiye veya kazâ ahalileri olarak
topluca sunmu~lard~r. Yani 18 arzuhâl, mahzar niteli~indedir. Buna kar~~l~k, Müslümanlar 8
arzuhallerinden 5'ini ~ahsi olarak, 3'ünü de topluca sunmu~lard~r.
Zimmiler arzuhâlllerinin 26'sini sadrazama, 1 tanesini padi~aha (1/11), 2 mahzarlarm~n
2'sini de sadrazama hitaben yazm~~lard~ r. Müslümanlar arzuhallerini ve mahzarlann~~sadrazama sunmu~lard~r.
107
'Arz (ariza), k~saca, resmi ~ah~slar taraf~ ndan üst makamlara sunulan resmi dilekçeler anlam~na
gelmektedir (~nalc~ k, ~ikâyet Hakk~, s. 35).
108 Kâ'ime, ariza ve tezkire yerine geçen ve üst makamlardan alt makamlara yaz~lan belgedir (Kütüko~lu,
a.g.e., s. 275).
1°9 Takrir, Arapça "karar"dan üretilmi~~bir kelimedir ve "yerle~tirme", "sa~lamla~t~ rma", uanlatma"
anlamlar~na gelmektedir. Diplomatik ilmi aç~s~ndan ise, taluir, bir i~i yaz~l~~olarak ilgili makama bildiren bir tür
belgedir (Sâmi, a.g.e., s. 425). Söz konusu makam padi~ah, sadrazam veya daha alt kademede bir görevli olabilirdi.
Takrir, bir meseleye dair resmi dairelerin ba~kan veya erninleri taraf~ndan elkâbs~z olarak tezkire gibi yaz~l~r ve
mühürlenirdi (Mehmed Tevfik, Usül-i ~n~â ve Kitâbet, ~stanbul, 1307, s. 424. Aktaran, Kütfiko~lu, a.g.e., s. 214).

KIBRIS GAYR~MÜSL~MLER~N~N ~STANBUL'DAN ADALET TALEBI

17

Dosyadaki Müslümanlar~ n ve Gayrimüslimlerin arzuhâlleri ve mahzarlar~~nesih ve divani
k~rmas~~yaz~~ türleri ile kaleme al~nm~~lard~rn". Baz~lar~~ herhangi bir gruba dahil edilemecek
kadar kötü yaz~lm~~t~ r (1/33-34, 40, 42-43, 45-48, 50-51, 57). Baz~lar~~da çok güzel kaleme
al~nm~~t~r (1/58). Gerek yaz~, gerekse dil aç~s~ndan gayet kötü yaz~lm~~~olan arzuhâller s~radan
Zimmilere aittir. Hepsi de ayn~~ kalemden ç~km~~~gibi gözükmektedir. Kilise temsilcilerinin
do~rudan i~in içinde yer ald~~~~ciddi konularda, -mesela adadaki Türk ileri gelenlerinin
~stanbul'a ~ikayet edilmesi gibi (1/58)- arzuhallerin itina ile ele al~nd~~~~görülmektedir.
Müslümanlar~n arzuhâlleri daha düzgün ~ekilde kaleme al~nm~~t~r.
Zimmileri temsilen K~br~ s Divan Tercümanlar!, Mahkeme ve Konsolosluk
Tercinnanlar~ 'n~n kaleme ald~klar~~arzuhâl veya mahzarlarda genelde gerek ifade, gerekse
yaz~ m kurallar~~ aç~s~ndan, Müslümanlara göre daha fazla uygunsuzluklara ve yanl~~l~ klara
dü~tükleri görülmektedir. Bununla birlikte, Türkçe'nin onlar~n yabanc~~ dili oldu~unu t~nutmamak gerekir.
Zimmiler Istanbul'a gönderdikleri arzuhâllerini ve mahzarlar~n~~Türkçe ile kaleme
alm~~~olmakla birlikte, elimizdeki baz~~belgelerin gösterdi~i gibi, zaman zaman kendi dillerinde, yani Rumca (Rümice, Rûnti lisan~nda) ile de sunabilmi~ler ve isteklerini elde edebilmi~lerdir "1. Rum temsilciler veya görevliler ayr~ca kendi cemaatleriyle ilgili çe~itli konularda
Osmanl~~idaresine sunacaklar~~veya gerekti~inde gösterecekleri defter veya kay~tlar~~da Rumca
kaleme alabilmekteydiler'12.
Diplomatik ilmi aç~s~ndan Gayrimüslimlerin ilgili dönemde ~stanbul'a sunduklar~~ arzuhaller ve mahzarlar yukar~da ele al~nan özellikleri ta~~maktad~ rlar. Rükünler bunlarda
mümkün oldu~u kadar sade tutulmu~tur. ~stanbul'a arzuhal yazan Zimmilerin ço~unlu~unun
k~ rsal kesimde çiftçilik ve hayvanc~l~k yapmakta oldu~u göz önünde bulunduruldu~unda arzuhalllerin en sade ve yal~ n halde olmas~~ anla~~labilir bir durumdur. Zira, Piskoposlar~n
~stanbul'a sunduklar~~ mahzarlar diplomatik ilmi kurallar~ na daha uygun ve daha düzgün
yaz~lm~~lard~ r (1/6, 20).
Dosya'da yer alan bütün belgeler konular~na göre gerekli olan mt~amelelere dair
kay~tlar içermektedir. Belgelerin hepsinde en üstte sa~~ve sol kö~elerdeki ~stanbul hükümet
merkezi kalemlerine (büro) ait derkenârlar, telhisler, ilk ve nihai buyuruldular, sahhlar, vs.
notlar vard~r. Bunlar göstermektedir ki, idarecilerin kendilerine yapt~~~~veya birbirlerine kar~~~
i~ledikleri her türlü "zulm ü te`addi", yani haks~zl~~a dâir Müslim-gayrimüslim bütün halk~n
K~br~s'tan gönderdi~i ~ikayet dilekçelerinin hepsi merkez taraf~ndan dikkatle incelenip muamele görmü~~ve gerekli mercilere konu havale edilmi~tir.
Bu dönemde kaleme al~nan ve ~stanbul'a sunulan arzuhallerin ve mahzarlar~n ço~unun
reayaya, yani Zimmilere ait olmas~~dikkât çekicidir. "Reaya fukaralar~" s~ radan Müslümanlardan ba~ka, merkeze sunduklar~~27 arzuhâlin 10'unda olmak üzere, rahatl~kla ve s~k s~k Türk
yöneticilerini de (muhass~l, mütesellim, mültezim, kad~, nâ'ib, voyvoda, câbi, sahib-i 'arz,
Yeniçeri A~as~, serdar, suba~~, vs.) tek tek (1/6, 10, 26, 36, 39, 42, 46, 54, 58) veya hepsini
110

Kad~~i'lâmlar~~ise ta`lilde yaz~lm~~t~r. Baz~~belgelerde birçok yaz~~türü birlikte kullan~lm~~t~r.
1/14. Buradaki Hicri 17. 11. 1181 tarihli belge bir mahzard~r. Alt~nda "dörd nefer Piskoposlar"~n,
yani Ba~piskopos Hrisantos ve üç yard~mc~s~~~~~~~isim, unvan ve Türkçe kaz~nm~~~mühürleri vard~r. KBM Dosyas~ 'mn
14. görnle~inde mahzarm Rumca orijinalinden ba~ka, Istanbul'da Türkçe'ye tercüme edilmi~~sureti ve konuyla ilgili
yay~mlanan hüküm kayd~~vard~r. Bkz. Çevikel, K~br~s Eyâleti, ss. 350-351, 370-372.
112
KB$: 1/22; Çevikel, K~ br~s, s. 182.
111 KBM:
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birlikte (1/52) merkeze ~ikayet edebilmi~lerdir. Müslümanlar ve Müslüman yöneticilerden
ba~ka kendi liderlerinden K~br~s Divan Tercürnam Aci Yorgaki veled-i Yanni'yi de kendilerine
kar~~~i~ledi~i haksal~klardan dolay~~~ikayet etmi~ler ve tutuklanarak ~stanbul'a gönderilmesini
sa~lam~~lard~~(1/25, 29, 31). Bu duruma bakarak rahatl~ kla imparatorluk genelinde oldu~u
Zimmilerin ~ikayet haklar~n~~ serbestçe, cesaretle ve Müslümanlara göre daha fazla
kullanm~~~olduklar~~söylenebilir.
Zimmilerin Istanbul'a taktim ettikleri arzuhâllerde yaln~zca arzuhâl sahiplerinin ve
~ikayet edilen kimselerin isim, adres, unvan ve ikamet yerleri de~i~ken unsurlar~~ olu~ turmaktayd~. Bu belgelerin hemen hemen hepsinde, "hüve" daveti ve "devletin `inayetiii mei-ha-metin Sultân~m hazretleri sa~~olsun" elkab~ ndan sonra metin k~sm~~~öyle bir formül içerisinde
devam ennekteydi:
Bu k~~llar~~ (cezire-i K~br~s'/da/a) vald</tabi< ........ Kazas~ f n~n/dan/na tabi' ...
nahiyesi/nin/den
karyesi/nin/den/ recaya fukaralar~~ olub, kaza//nahiye/karye-i mezbür
sakinlerinden
nâm kimse/kimesne/kimesneler kendü halinde/lerinde olmayub ~erir ve
gammâz oh~b da'ima fukaray~~kadi, nâ'ib, voyvoda, muhass~l, suba~~, ve sa'ir ehl-i `örre
vaki` mevki isnacilyla gammâzlayub/varub gammaziayarak ve akçemi/akçelerimiz al~nma~a
bâ'is
bi-la-emr-i ~erif teklifimiz umüruna kar~~ub
hilâf-i kânün zulm ü te`addisi men'
vü def olunmak bab~nda emr-i ~erif ricâ olun~ r baki emr ü fermân devletin Sultân~m~ nd~ r.
Bende/bendegan-~~ahari/recaya-i fukara kullar~~
A. DVN. KB~. Dosyas~ 'ndaki Zimmilere ait mevcut dilekçelerin ço~unlu~unun özellikle
1198-1199 H./1784 y~l~ nda kaleme al~nm~~~olmas~~ da dikkat çekicidir. Zimmiler KB~~Dosyas~ 'ndaki 27 arzuhâllerinden 7'sini 1198 y~ l~ nda, 16's~ n~~1199 y~l~nda yazm~~lar. Zirâ bu tarihte, K~br~s'ta 8 y~ldan beri muhass~ll~ k yapmakta olup, "re`aya vekilleri" olan Ortodoks
Ba~piskoposu, yard~mc~lar~~ve K~br~s Divan Tercümân~~(Dragoman) ile bilhassa adan~n iç ve
d~~~ticareti hususunda'14 ~iddetli bir rekabet ve mücadele içerisinde bulunan ve her türlü
~ikayet dilekçesinde do~rudan ve dolayl~~da olsa ~ikayet konusu edilen El-hac Abdülbaki A~a,
Müslümanlar~n da ~ikayeti üzerine görevden aziedilmi~ti"5. Bu durum özellikle Zimmileri oldukça cesaretlendirmi~~gözükmektedir. Zimmiler 27 arzuhallerinden 1 'ini 1200 (1/54), l'ini
1202 (1/58) ve l'ini de 1206 (1/57) y~l~nda yazm~~lard~r. 1 tane de 1187 y~l~na ait (1/10) arzuhalleri vard~ r. Bu durumda Zimmilerin 27 arzuhâlinin 26'sm~ n 1198 ve sonras~na ait oldu~u
görülmektedir.
Bu nokta ~öyle bir ba~ka hususu akla getirmektedir: Bugün s~ radan bir vatanda~~için
oldu~u gibi, bu tarihte de, zimmi cemaâtine mensup s~ radan kimselerin, ~ahsen veya grup
halinde, okuma-yazma oranlar~n~n çok dü~ük omasma ra~men"", büyük bir medeni cesaretle,
k~ rsal kesimde ya~~yor olmaktan da kaynaklanan onca zorluklar içerisinde çok zor gözüken bir
i~i, her zaman de~il de belli bir y~ l (Hicri 1199) içerisinde birçok defa yapabilmi~lerse bunu
tesâdüfle aç~ klamak kolay de~ildir.

113 Ercan,

Gayrimüslimler, sa. 281-282.
Cobham 1908, s. 368.
115 KBM: 1/40; KB~: 1/29, 31.
11(1 Kald~~ki, Purcell (a.g.e., s. 197) adan~ n k~ rsal kesimlerinde görevli Ortodoks din görevlilerinin bile
Osmanl~~ idaresi boyunca okuma-yazmas~ z olarak kald~klar~n~~ve bu nedenle do~um, ölüm ve evlilik kay~tlar~ n~ n
nadiren yap~lm~~~oldu~unu savunmaktad~r. Osmanl~~ idaresi alt~nda Rumlar~ n e~itim durumlar~~için bkz. Çevikel,
K~ br~s, s. 177 vd.
114

KIBRIS GAYR~MÜSL~MLER~N~N ~STANBUL'DAN ADALET TALEB~~

19

Bununla birlikte, mevcut belgeler ve dönemin siyasi geli~meleri, daha do~rusu Kilise ile
K~br~s Muhass~l~~aras~nda cereyan eden çok yönlü rekabet ortam~' 7 göz önünde bulunduruldu~unda, özellikle, isim verilmeden "re-aya fukaralar~~kullar~" gibi umumi adlar kullan~larak yaz~lm~~~olan arzuhallerin "re`aya vekilleri ve kocaba~lar~"n~n (Ba~piskoposlar, piskoposlar, Divan, Mahkeme ve Konsolosluk Tercümanlar!) kaleminden ç~km~~~oldu~u sonucuna
varmak mümkün gözükmektedir. Bu hususta Kilise yönetiminin ya da "re`aya vekilleri"nin
yönlendirme ve organizasyonlar~~~üphe götürmemektedir.
Reya vekilleri'nin, muhass~l a~ lar ile olan mücâdelelerinde K~br~sl~~zimmileri öyle ya
da böyle kulland~klar~n~~ve provoke ettikleri görü~ünü, 1206 H./1792 y~l~nda zimmilerin
üretti~i "hamr (~arap) ve araka" türü "müskirat"tan al~nan devlet vergisi olan "rüsüm-~~
zecriyye"nin toplanmas~~i~lemi sürerken göstermi~~olduklar~~tav~r da desteklemektedir. Çünkü,
"re-aya vekilleri ve kocaba~lar~" karye ve hanelerdeld ~arap ve benzeri içkilerin hesaplan~p vergilerinin al~naca~~n~~duyar duymaz, zimmilere evlerindeki ~araplar~n bir k~sm~n~~saldamalar~n~~
bildirdikleri kaydedilmektedirm. ~lk önce ada genelinde toplam 16.664 guru~~32 pare "rüsC~m~~ zecrlyye" toplanm~~ken, "re-aya vekilleri ve kocaba~lar~"n~ n Lefko~a'ya ça~r~l~p yap~lan
soru~turmalar~~neticesinde, genel toplam rakam~~40.000 guru~a ula~m~~t~r.
Bu dönemde bir kazâ, nahiye veya karye halk~~taraf~ndan ~stanbul'a topluca sunulan arzuhallerin Müslümanlara m~, yoksa Zimmller mi ait oldu~unu "imza" k~sm~na bakarak tespit
edebilmek her zaman kolay olmamaktad~r. Bununla birlikte, özellikle on sekizinci yüzy~l~n
ikinci yar~s~nda, Osmanl~~belgelerinde Müslümanlar~n ve gayrimüslim cemaat mensuplar~n~n
kulland~klar~~unvanlar aras~nda önemli bir fark göze çarpmaktad~r. Türk yöneticilerin
yaz~~malarda gayrimüslim tebaay~~"re-aya", Müslümanlar~~da "ehl-i ~slam", "ahali-i ~slam",
"ahati-i müslimin" veya sadece "ahali" ~eklinde isimlendirmeyi tercih ettikleri görülmektedir".
Gayrimüslimler de, kendilerinin o ~ekilde isimlendirilmesini kabul etmi~~gözükmektedirler.
Zirâ, ~stanbul'a gönderdikleri arzuhallerinde ve mahzarlar~nda isimlerinin önlerinde veya yerlerinde unvan olarak ço~unlukla "fuakara", "re-aya fukaralar~", "re-aya kullar~", "fukaralar~",
"ahali-i fukara" vb. tâbirleri kullanm~~lard~r"°.
A. DVN. KB~. Dosyas~'ndaki arzuhâllerin ve mahzarlar~n yer kaptlarma göre ada genelinde da~~l~m~na bak~ld~~~nda a~a~~daki gibi bir tablo ortaya ç~kmaktad~r.
Yer / Belge Numaras~:
Geline / Labta karyesi: 23
Gerine: 37, 38
K~br~s / Dali karyesi: 23
K~br~s: 10, 19, 21, 22, 24, 39, 53, 55
Lefke / Karave karyesi: 34
Lefke: 26
117 Kilise'nin Muhass~llar, Muhass~llar~n da Piskoposlar hakk~ndaki ~ikâyederiyle ilgili arz ve mal~zarlar için
bkz. KB~: 1/6, 22, 27, 58.
118 KBM: 1/55, 1206 H.
119 KBM: 1/14, 18, 40, 44, 50-51, 55 ve KB~: 1/5-6, 20, 41.
120 KB~:
1/6, 27, 29, 36, 40-40, 43, 45, 47-48, 50, 52-54, 58.
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Lefko~a / Akça ka~yesi: 52
Lefko~a / Da~~nahiyesi: 46
Lefko~a / De~irmenlik: 1
Lefko~a / Omorho nâhiyesi: 44, 54
Lefko~a: 5, 6, 8, 12, 14, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 57,
58, 59
Mesariye / Sil~~~karyesi: 33
Mesariye / U~~ak (?) ka~yesi: 32
Tuzla: 11, 17
K~saca bir de~erlendirme yapmak gerekirse, 51 belgenin 29'uncla adres olarak Pa~a
Sanca~~, yani eyalet merkezi olan Lefko~a gösterilmi~tir. Burada hat~ rlan~nas~~ gereken noktada, ada nüfusunun ço~unlu~unun Lefko~a ve civar~nda ikamet etti~i, adan~ n en önemli ticaret merkezinin Lefko~a oldu~u ve idari kurumlarn~~ burada bul~n~ du~udur. Dolay~s~yla
nüfusun, ticaretin, ziraatin, zanaat~ n, kültürün ve de siyasetin merkezinde sorunlar~ n di~er
bölgelere göre daha s~ k ba~~göstermesine ve ~ehirde ya~ayanlar~ n daha yüksek bir kültür
düzeyine ve medeni cesarete sahip olduklar~~ için hak arama yolunda daha aktif olmalar~ na
~a~mamak gerekir. Bu dönemde de önemli bir yerle~im yeri olan Ma~usa Kazas~ 'na ait bir belgenin olmay~~~~dikkat çekmektedir. Bununla birlikte co~rafi aç~dan adan~n hemen hemen her
kö~esinden insanlar~n ~ikayet haklar~ n~~ kulland~ klar~~görülmektedir.
Ayn~~ dosyadaki Zimmilere ait arzuhallerin ve mal~zarlar~ n yer kay~ tlar~ na göre
da~~l~ m~na bak~ld~~~ nda ~öyle bir tablo olu~maktad~ r:
Mal~zarlar (Yer / Belge Numaras~):
Gerine / Labta ka~yesi: 20
Lefko~a: 6
Arzl~hâller (Yer / Belge Numaras~):
Ge~-i~~e: 37, 38
Hrisolm nahiyesi / ~su karyesi: 36
K~ br~s: 10, 21, 39, 52, 53
Leflte / Karave karyesi: 34
Lefko~a / Da~~nâhiyesi: 46
Lefko~a / Omorfo nahiyesi: 54
Lefko~a: 25, 28, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58
Mesariye / Silu Ka~yesi: 33
Mesariye / U~~ak (?) ka~yesi: 32
Tuzla: 11
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Söz konusu da~~l~ ma bak~ ld~~~~zaman belgelerin genelinde geçerli olal~~hususlar~ n
Zimmilere ait belgeler için de geçerli oldu~u görülmektedir. 27 arzuhâlin 15'inde ve 2 mal~zar~ n 1 'inde adres olarak ada merkezi olan Lefko~a ve ona ba~l~~ nâlnye ve karyeler
gösterilmi~ tir. Bu durumdan, Zimmiler için de hayat~ n merkezinin Lefko~a oldu~u
anla~~ lmaktad~ r. Bu noktada Zimmilerin temsilcileri olan Ortodoks Kilisesi
Ba~piskoposl~~~u'~n~ n, K~ br~s DiVâIl Tercümân~~ ve Mahkeme Terciimân~ 'mn (Drago~r~an)
ikâmetgâhlarm~ n Lefko~a'da bulundu~unu hat~ rlamak gerekir.
içerik aç~s~ ndan A. DVN. KB~. Dosyas~ '~nlaki belgelere bak~ ld~~~ nda gayet renkli bir tabloyla kar~~la~~lmaktad~ r. Dosya'daki 51 belgenin içerdi~i konular~~ baz~~ ba~l~ klar alt~ nda toplamak mümkündür. Konu ba~l~ klar~~ ve ilgili belgelerin numaralar~~a~a~~daki gibidir:
Alacak-verecek meselesi: 28, 33, 37, 38
Arazi-toprak meselesi: 34
Asayi~: 58
Faili ~neçhul cinayet: 23, 24
~ltizâm/mültezim: 17
K~br~s'tan peksimet talebi/korsanl~ k: 19
Mal-mülk gasb~: 14, 59
Muhass~l Silal~ ffir (Çil) Osman A~a Olay~: 5, 6, 8, 30, 31
Otlak-merâ ~~~ eselesi: 32
Reâyây~~idarecilere gammazlama: 40, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51
Su meselesi: 41, 44
Tercürnân Aci Yorgaki veled-i Yanni'nin haks~zl~ klar', tutuklam~las~ , Istanbul'a irsâli: 25,
29, 31
Ticari ortakl~ k: 21
Usulsüz devre ç~ kma, yem ve yiyecek taleb etme: 26
Vak~f/arazileri/icân: 1, 16, 20, 55
Verâset/tereke: 11, 12
Vergi/ziyâde talebi/usul: •:~ zliikleri: 10, 15, 22, 27, 35, 36, 39, 42, 46, 52, 53, 54
Vesayet: 57
Yukar~ da görüldü~ü gibi, belge say~s~ na göre halk~ n en çok ~ikâyetçi oldu~u konular
~unlard~ r: Vergi meseleleri (11 belge), reâyây~~idarecilere gammazIan~a (8 belge), Muhass~ l
Osman A~a olay~~ (5), Vak~ f ve vak~ f arazileri (4 belge), Alacak-verecek ~ neselesi (4 belge),
Tercinnân Aci Yorgaki veled-i Yanni olay~~(3) ve çe~itli ola~an konular. Muhass~l Osman A~a ve
Yanni'llin, özellikle vergileri konusunda yapt~ klar~~
Terciimân Aci Yorgaki
haks~zl~ klarclan dolay~~ halk~~ çileden ç~ karm~~, birincisi ç~ kan bir arbedede öldürülmü~, ikincisi
de yap~lan ~ikayetler üzerine gerekli takibattan sonra tutuklanm~~~ve Istanbul'a gönderilmi~~
olan Müslümanlar~ n ve Gayrin~iislimlerin önde gelenleri oldu~unu belirunek gerekir.
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Belge içerikleri konusunda elde edilen söz konusu verilerden hareketle, ada halk~ n~ n
on sekizinci yüzy~l~n ikinci yar~s~nda kar~~la~t~~~~en önemli sorunun vergileri konusunda
yap~ lan usulsüzlükler ve haks~zl~ klar oldu~u söylenebilir. Bu durum da, asl~nda, yukar~daki
bölümlerde de~inildi~i gibi, ilgili dönemde imparatorluk genelinde hakim olan ve merkezta~ra ili~kileri çerçevesinde meydana gelen geli~melerin K~br~s Eyâleti'ni de do~rudan etkilemi~~oldu~unu göstermektedir.
Gayrimüslimlere ait veya en az~ ndan onlarla ilgili kay~t içeren belgelere gelince, bunlar~~
da a~a~~daki gibi tasnif etmek mümkündür.
Konu / Belge Numaralar~:
Alacak-verecek meselesi: 28, 33, 37, 38
Arazi-toprak meselesi: 34
Asayi~: 58
Muhass~l Silahdâr (Çil) Osman A~a Olay~: 6, 8, 30, 31
Otlak-merâ meselesi: 32
Reâyây~~ idarecilere gammazlama: 40, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51
Su meselesi: 44
29, 31

Tercümân Aci Yorgaki veled-i Yanni'nin haks~zl~ klar~, tutuklanmas~, ~stanbul'a irsali: 25,
Ticari ortakl~ k: 21
Vak~f/arazileri/icar~: 16, 20
Verâset/tereke: 11
Vergi/ziyade talebi/usulsüzlükleri: 10, 15, 22, 27, 36, 39, 42, 46, 52, 53, 54
Vesayet: 57

Bu tasnife bak~ ld~~~nda Zimmilerin ilgili dönemde ~ikayet ettikleri sorunlar~n belge
say~s~na göre; vergi usulsüzlükleri (11 belge), baz~lar~ n~n kendilerini yöneticilere gam~nazIamas~~(8 belge), alacak-verecek meselesi (4 belge), Muhass~l Osman A~a meselesi (4 belge),
Tercümân Aci Yorgaki veled-i Yanni'nin haks~ zl~ klar~, tutuklanmas~, ~stanbul'a irsâli (25, 29,
31) ve ola~an s~ k~nulardan olu~tu~u söylenebilir.
SONUÇ
Onsekizinci yüzy~l ve özellikle ikinci yar~s~~ ~maparatorluk genelinde oldu~u gibi, K~br~s
Eyaleti'nde de idari, sosyal ve ekonomik aç~dan çalkant~l~~ ve s~ k~nt~l~~ geçmi~tir. Bu de~i~im
döneminde ~nerkezi hükümetlerin ta~rada otoritesini önemli ölçüde yeni mahalli güç odaklar~na kapt~rd~~~~veya onlarla payla~mak zorunda kald~~~~görülmü~tü.
Bu dönemde K~ br~s'ta Müslüman ahali ve gayrimüslim reayan~n ada tarihinde hiç eksik
olmayan kurakl~ k, vebâ, depremler ve çekirge istilalar~~ gibi afetlerden ba~ka kar~~ la~t~~~~
s~k~nt~lar~n üç resmi kayna~~~vard~: Kanun ve nizam tan~maz hale gelen askeri s~n~f, ya da "ehl-i
'öd', bunlara kar~~~devletin deste~i ile ortaya ç~ kan ve yeni mahalli güçleri olu~turan "K~br~s
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ayin ve e~raf~" ve Zimmilerin resnü temsilcileri k~l~ nan K~br~s Ortodoks Kilisesi temsilcileri ve
K~br~s Divan Tercümân~~(Dragoman) idi.
Yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, ta~rada devlet otoritesinin temsilcileri durumundaki ad~~geçen
zümrelere mensup ki~ilerin halktan en k~sa sürede en yüksek oranda para elde etmek için
yapt~klar~~bask~~ve çok çe~itli kanunsuz ve izinsiz uygulamalar~ndan bütün ada halk~~oldukça
bunalm~~, "perâkende vii peri~an" olma noktas~na gelmi~ti.
Bu noktada, imkan~~ ve medeni cesareti olan K~br~s'taki Müslüman ahali ve zimmi
reayadan baz~~kimseler kar~~la~t~ klar~~sorunlar~ n çözümü için konuyu ~ahsi veya toplu olarak
arzuhal ve mahzar ~eklinde ~stanbul'a yazm~~lard~. Bu arzuhaller ve mahzarlar~n önemli bir
k~sm~~T.C. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, A. DVN. KB~. Dosyas~ 'nda kaptl~d~ r.
Bu çal~~mada söz konusu dosyadaki Zimmilere ait arzuhâller ve mahzarlar ele al~nm~~t~ r.
Yer yer Müslümanlara ait olanlarla birlikte de~erlendirilmi~tir.
Yap~lan incelemede Zimmilerin hak arama yolunda ~ikayet haklar~n~~ rahatl~ kla ve
özellikle Hicri 1198 y~ l~~ ve sonras~nda s~ kl~ kla kulland~ klar~~ görülmü~tür. ~stanbul' a
Müsliimanlardan daha fazla arzuhâl göndermi~~olan Gayrimüslimler s~radan Müslümanlardan
ba~ka, Müslim ve gayrimüslim yöneticileri bile bazen birer birer, bazen de hepsini birlikte
~ikayet etmi~ler ve sonuç alm~~lard~ r. Merkezi hükümetler yap~lan yaz~l~~ ~ikayetlerin hepsiyle
ilgilenmi~lerdir. Bu çerçevede K~br~s Muhass~l~~El-hac Abdülbaki A~a ve Divan Tercümân~~Aci
Yorgaki veled-i Yanni gibi en yetkili ki~ileri bile Hicri 1198 y~l~ nda en sert ~ekilde cezaland~rmaktan geri kalmam~~t~ r. Bu durum Zimmileri hak arama yolunda daha da cesaretlendirmi~tir.
Osmanl~~ hükümetleri Zimmilerin kendi dillerinde sunduklar~~ dilekçelerini de kabul
etmi~tir. S~ radan Zimmi reaya arzuhallerinin yaz~m~nda, Kilise temsilcilerinden ve Diyar',
Mahkeme ve Konsolosluk Tercümânlar~ 'ndan (Dragoman) her türlü yönlendirme, destek ve
te~viki görmü~tü. Bununla birlikte, bunlar~n sundu~u arzuhaller ve mahzarlar, diplomatik ilmi
aç~s~ndan Müslümanlar~nkine göre genelde daha sade, yaz~m ~ekli ve dilbilgisi aç~s~ ndan daha
sorunludurlar.
Zimmiler arzuhallerini ve mahzarlarm~~ço~unlukla adan~n idari, ticari, zanaat, kültür ve
nüfus yo~unlu~u aç~s~ndan merkezi olan Lefko~a'dan göndermi~lerdi. Gönderdikleri 27 arzuhâlden 26's~n~~Hicri 1198 sonras~nda yazm~~lard~. Zimmiler Istanbul'a en çok vergileri konusunda kar~~la~t~ klar~~sorunlarla ilgili arzuhal ve mahzar sunn~u~lard~.

24

NURI ÇEV~KEL

B.O.A. A. DVN. KB~. (Bab-~~Asafi Divan-~~Hümayf~n K~ br~s ~ikayeti Kalemi)
Dosyas~>ndaki Belgelerinin Dökümüne Dair Tablo:
B.
No121

Belge
Türü

1

Arzuhâl

5

Mahzar

6

8

Mahzar

~ lâm

10 Arzuhâl

11

Tarih
(H.)

Yer

De~irmenlik'te

~ mza Sahib/i/leri

~ikayet Edilen/ler

Konu

Bende Veli

Vak~f Mütevellisi'nden
Anyomilyo Ciftli~i'nin
icar~~

Lefko~a

Ulemâ, ayân ve
e~râf, askeri s~n~f
önderleri t22

Muhass~ l Silahdâr Osman
A~a olay~ nda olu~an zarar~ n telafisi teahhüchl

Lefko~a

Bende-i Dört nefel- Piskoposlar
ve reâ'yâ kullar112"

Osman A~a olay~ nda
olu~an zarar~ n telafisine
dair taahhüd ve sadakat
beyan~~

23/5/
1178

Lefko~a

Lefko~a
Müvellâs~~ Haf~z
Abdürralum

Osman A~a'clan kalan
en~vâlin emin-i beytü'lmâle teslim edildi~ine
dair

1187

Câriye-i
K~ br~s ceziresi
Nasrâniyye

1150

11/5/
1178

11/5/
1178

Cafer Pa~a
Vakf~~

Sâhib-i 'arz

Ziyâde resm-i tapu talebi

Talep Edilen
Çiftli~e
müdahale
edilmemesine dair
fer~nân

Tap~~~~~~~~~
al~verilmesi
için 121
fermân

Morsimez (?) Tomasiye
.
Frans~z Konsolosu
Ihkâk-~~ l~ack
Arzuhâl/ 1/
Verese-i hâlike-i
bint-i Bedru'dan 'irsen kaTuzla Kazâs~~
Isadiyer nam
için hatt-~~
mez büre
lan e~ya, tereke ve ~niküch~~
Padi~aha 5/1189
müste'men
hürnâyfin
zabt etmek

12 Arzuhâl

1190

Lefko~a

Bende Muhammed

Lefko~a

Lefko~a
Müvellâs~~
Ahmed Sâd~ k

,Hakk-~~
Müteveffâ Baf Kazâst Alay
sisinin
Lefko~a Yençeri
Beyi'nden 'irsen kendi"
al~verilmesi
A~as~~ Ebubekir A~a sine kalan 1 ba~~Lim, 6
icin fern~ân-~~
bin guru~~nüküdu ahz
'
'âli
Lefko~a'dan

Arçozl~~~ Bali Be~e'nin 600
kadar koyun, 1 çift , bir
nefer Arab köle, 1 kaur ile
200 guru~~mun gasben
al~z edilmesi

14 ~ lâm

29/4/
1191

15 Takrir

Lefko~a'dan Câbi
Gerine Kazâs~~Labta karmellâ Mustafa, LabEvâs~ t-~~ Gerine
yesi ahâli ve f~ lkarâs~ ndan
K~ br~ s Muhass~ l~~ ta'dan AbdurrahKazâs~~12'-'
Safer
kanunsuz "~artlama"
Abdulbaki A~a man, Kahveci
1191
ad~yla 70'er ve 80'er guru~~
Labta karyesi
~smail ve Cin Haal~ nmas~~
san

121 Dosyada

Bekir

yer al~~~s~ rasma göre belge numaralar~ n~~gösterir.
"Cezire-i K~ br~s~ n umümen '~lle~ nâ ve sülehâ ve sâdât ve e'imme ve hutebâ ve zii'emâ ve çorbac~yâ~l ve sâ'ir
a'yânmi e~nif ve fukarâ kullarm~ nmal~zar-~~ s~ hhat-eserbirle...".
12:1 Bende Hrisantos Piskopos-~~ Gerine, Bende Makariyos Piskopos-~~ Tuzla, Bende Hrisantos Paikopos-~~ Baf,
Bende Baisiyos Ba~piskopos.
12 1 "K~ br~s Kad~sma hitâben fermân ricâ olunur"
125 "Haremeynü'~-~erifeyn evkâfi mukâta'as~ ndan K~ br~s ceziresinde vâki Gerine kazâsma tâbi' Labta nân~~
karye "
122
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16 ~ lam

Lefko~a
19/10/ Gerine Kazas~~ miwelus~~
Labta karyesi
1191
Ahmed Sad~ k

Gerine Kazas~~Labt
karyesinden Esseyyid Abdülaziz
bin Muhammed,
Çorbac~~ ~smail, Esseyyid ali bin Mul~ammed ile Papas
Efonderyo, Nikola,
Felibo, Aci Andoni
ve Maskoyokomi

17 Arzuhal

Bende Hac~~
Süleyman
25/12/ Tuzla Kazas~~ .
Kethüda-i
ii<31
Arpere karyes~~yen.çer. „
~~ ~ya n-~~
Derg5h-1 'ali

Arpere karyesindek_
Mültezim Abclülbaki
çiftli~in ve
A~a'n~ n çiftli~i ve ba~çeyi
ba~çenin126
ihmal ederek zarar verin _ . .
m
t utez~~~
mesi
Abdülbaki A~a

19 Arz

20 Mahzar

21 Arzu hal

22 Arz

23 ~ lâm

94 115nI 127

25 Arzuhal

K~ br~s Muhass~l~~

1193

K~ br~s

1195

Bende
Hrisantos
Ba~piskopos,
Gerine Kazas~~
; Bende Penaridos
Labta
bta karYes' Piskopos-~~Baf,
Bende Meldiyos
Piskopos-~~Tuzla

3/8/
1196

1197

27/ 3/
1198

5/7/
1198
Evâ'il-i
Receb
1 198

(?)

Gerine Kazas~~Labta karyesi ahali ve fukaras~ na ait
vak~f çiftlikleri~~~ haks~z
yere al~~~ maya çal~~~lmas~~

-

Çiftlik ve
ba~çenin bir
ba~kas~ na iltizam eylenmesi için
emr-i 'all

K~ br~s'tan talep edilen
peksimetin Istanbul'a
irsali, korsanlar~ n gemilere tasallutu

Korsan
sald~r~lar~na
kar~~~yard~ m
gönderilmesi

Gerine Kazas~~Labta karyesindeki vak~f çiftliklerin
arazilerine ayn~~karyeclen
"çend nefer ehl-i ~slam"~n
istishab davas~~

"Çend nefer
ehl-i ~slam"~n
~st.'daki inha
ve davalar~~
tezvir oldu~u
için kulak verilmemesi

Hakk~ n
Efkali Lanikos'un,
K~br~s ceziresinden
~erikinin "mal-~~ ~irketten al~verilmesi
Bende Kostauti
Efkali Lanikos
K~br~s ceziresi
er-i
hakk~~olan üç hissede bir içinm
zimm i
zim~ni
~erif
hissesi"ni vermemesi

K~ br~s

El-hac Abdillbaki
Reaya vekilleri olal~~ Piskoposlar~ n reaya fuSerbevvabin-i
"Dörd nefer Pisko- kal-alarma vergileri husuDerg5h-1 'ah
sunda z~~lm ü te'addileri
poslar"
M~lhassl~ k
K~br~s

K~br~s'ta Dali Lefko~a Kadim
nam karye
~smail

1190'da ölü bulunan Dalili Süleyman'~ n
karncla~~ n~ n katilinin,
çal~ nan 3000 guru~dan
fazla nilküd, en~val ve
e~yas~n~n bulunmas~~
davas~~

K~ br~s

Dalili Sülernan'~ n maktül
karde~iyle ilgili dava

Lefko~a

Bende-i reâya
kullar~~

K~ br~s Divan
Tercümân~~Aci
Yorga Yorgaki nam
kimesne

Zimmilerden kimisinin
Aci Yorga
haks~z yere paras~ n~~ alan„ .
Yorgaki n~ n
kimisinin tereke ve
Istanbul'a
emvalini zabt eden Aci
ça~r~lmas~~
Yorga Yorgaki'nin
için emr-i ali
Istanbul'a ça~r~lmas~~

126 Hac~~Süleyman'~ n "müllnyet üzre m~ttasarr~f oldu~u".
127 "Siiffil~Örân-1 âsâfidell me'müriyetle K~ br~s ceziresi taraf~ na gidüb `avdet iden Emin A~a kullar~~~~~~~
getirdü~i i'lam~n hulasas~d~ r".
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26 Arzuhâl

27 Ka'ime

28

Al-nihai

7/9/
1198

19/9/
1198

9/11/
1198

Kad~~ve nâ'iblerin Lefke
Bendegan4
kazas~ nda usulsüz devre
Lefke Kazas~~ ahall-i kazâ-i
Kad~lar ve nalbler
ç~ kmalar~~veahaliye
mezbür (Lefke)
yapt~klar~~zuliimler

Lefko~a

"Dörd nefer Piskoposlar"~n e~nval-i mlnyi topLefko~a Kadim "Cezireden firar
larken usulsüzlük yaparak
Numan Pa~azade iden" ve ~stanbul'a
dört y~lda (1194-1197)
Es-seyyid Meh- giden "dörd nefer
'
gayrimüslim reayadan
med Sadullah
Piskoposlar"
112450 ziyade guru~~toplamalar~~

Lefko~a

Bende Aci Nikola zimmi

Kad~~ve
nâ'iblerin
z~~lümlerinin
son bulmas~~
emr-i 'âli

yaki Kozminin Aci Ni- ~hkak-~~hak
Lefko~a'dan TiryakiTir
kola'n~ n 1500 guru~um~~ için hükm-i
Kozmi zimmi
kabz u ahz etmesi
~erif

13/11/ Lefko~a
1198

Lefko~a Kad~s~~
Numan Pa~azâde
Es-seyyid Mehmed Sadullah

Lelko~a Tercümân~~Aci
Yorgaki veled-i Yanni
zimminin yakalan~p
Istanbul'a irsali için
mübâ~ire teslim edildi~i

15/11/
Lefko~a
1198

Lefko~a Kadim
Numan Pa~azâde
Es-seyyid Mehmed Sadullah

Görevden al~ nan Muhass~ l
El-hac Abdülbaki A~a'n~n
Kaymakl~~karyesinde sakh
olan gelir-gider defterledilin ~st.'a irsali için teslim
edildi~i

31 ~lam

15/11/1
Lefko~a
198

Lefko~a Kadim
Numan Pa~azâde
Es-seyyid Mehmed Sadullah

Muhass~l El-hac Abdülbak~~
A~a ve Tercümân Aci Yorgaki veled-i Yanni'nin
~st.'a irsali için Tuzla'da
Mübâ~ir Mahmud A~a'ya
teslim edildi~i

32 Arzuhâl

Mesariye Kazas~~
Mesariye
U~~ak (?) karye15/11/
"Al~yardan
Kazas~~U~~ak sinden Ben1198
baz~lar~"
(?) karyesi
degan-~~Aci Yorgi
ve sa'irleri

33 Arzuhâl

Mesariye
16/11/
Kazas~~Silu
1198
karyesi

34 Arzuhal

Bahçenin
Ayn~~ka~yede Av~~Viladem
i
Lefke Kazas~~
Ayn~~karyeden Avi
16/11/
Bende Hristol~~~
nasrâniyyenin
haks~z
yere
ge"
Karavere karViladem
Bedrino
al~verilmesi
1198
zimmi
Hristolu'~n~ n bahçesini
yesi
(?) nam nasrâniyye
için hükm-i
zabt etmesi
~erif

29 ~lam

30 ~lâm

Bende Gurnel
zimmi

Ba~kalar~ n~n
kendi odaky
"Ahardan
ba'z~lar~"n~ n,
lanna
kalye reayalar~ n~ n hayvan
müdahaleleotlatt~klar~~ meralara kendi.,
rnn durduhayvanlanm sürmeleri
rulmas~~için
emr-i 'MI

Dayid zimminin Gurnel
Ayn~~karyeden Da- .
.,
zimmi
100 guru~luk
yid H~rtabu Benin
alaca~~ndan ziyade
Niyagi
akçesini almas~~

Dayid
zimminin ziyade ald~~~~
akçelerin geri
al~verilmesi
için fermân
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35 Mahzar

13/11/
Lefko~a
1198

36 Arzuhâl

Hrisohu
28/11/
nâhiyesi ~st~~
1198
karyesi

37 Arzt~ l~â1

38 Al-nihai

39 Arzuhâl

40 Arzuhal

41 Arzuhâl

4/1/
1199

5/1/
1199

7/1/
1199

7/1/
1199

7/ I/
1199

27

Ma'z~ll Mul~ass~l
Abdülbaki A~a'~~~~~~
adamlar~~ olal~~
Ad~~geçen ve Istanbul'a
Ye~ilat Osman ve
gönderilen ki~ilerin, esnaf Ad~~
o~lu Süleyman. Bireâyâ ve zikudret
geçenlerin
Ule~ na, ayân ve can o~lu
ki~ilerden 8 senede
yarg~ lanmak
e~râf, askeri s~ n~f M~ hammed,
"mebali'-i VflfirC" ald~ klar~~ üzere
onderleri
‹
Kethüdâs~~ ~ brahim,
için "ser' an terâfü' ol~~~~- Lefko~a'ya
ve esnâf ba~lar~~ Kerhüdâyeri Ahmak üzere Lefko~a mah- göderilmesi
med, Tuzla Serdâr~~
kemesine"ne
için emr-i 'Ili
Kara Mul~am~ ned,
gönderilmeleri
Sipah Oca~~~
Mâliyye Tezkerecisi
~ brahim
()~iirlerini kanun ve clefte~~Ziyâcle talep
mucebince be~de bir
edilmemsi
üzere eclâ ettikleri hâlde için kan~n~~
kendilerinden ziyâcle talei üzre hükm-i
edilmesi
~erif

Bencle-i âhâli-i
re'âyâ kutlar~~

Gerine Kazâs~~ Bende Kriafi

Gerine Kazâs~~ Bende Kriafi

Ayn~~ kazâya tabi
Avamola karyesin'
dell Süleyman
Efendi

120 guru~~
Süleyman Efendi'nin K~lakçesinin
afi'vi kazâda "bazarc~l~ k"
al~ verilmesi
etmekle suçlayarak ceb~-en.
~cin emr-i
120 guru~~akçesini almas~~ ~erif

Lefko~a
Kazâs~ 'nda~~~Hac~~
Mustafa

Hac~~ Mustafa'n~ n "hilâf-~~
vaki' ~nevacl isnkr~ yla
Kriafi'nin 240 gurus
akçesini cebren almas~~

240 guru~~
akçenin geri
al~verilmesi
ile "ihkâk-~~
hak" olumak
için emr-i 'âli

Der-Livâ-i K~ br~s
Evkâf-~~ ~nerhüm
Ebu'l-feth Sultân
Mehmed Han'~ n
voyvodas~~

Kanun ve defter üzre
kuma~~tan~gas~ , pamuk,
ipek ve mizânlar~ m verme
lerine ra~men vak~f voyvodas~ n~ n ziyâde pamuk
ve ipek talep etmesi

"Ziyâde
mutâlebesinin men' ve
der olunmas
için" emr-i
'ali

K~ br~s

Bende-i ahâli-i
fukarâ

Lefko~a

Ad~~ geçen ~ah~slar~ n
~ikâyetçileri "hilâf-~~vaki'
mevâd" isnâd~ yla kacl~ ,
Söz kom~su
voyvocla ve sair ehl-i örfe "zul~nü
'Ak~l o~lu Cuvan
Bende-i re' âyâ-i
gammazIan~alan, haks~z te'âciclilerin"
Mehmed ve Buçuk
fukara'
yere akçelerinin
sona erdirilSâd~ k
al~ nmas~ na neden olma- mesi için
lar~~ ve tekâlifieri i~ine
e~ nr-i ~erif
kar~~arak haks~zl~ k yapmalar~~

Lefko~a

Söz konusu
suyun eski
Eskiden beri Lefko~a'ya
mecrasma
akan ve halk~ n kulland~~~~ ak~ t~lmas~~ve
suyu Abdillbaki A~a'~l~ n Abdülbaki
A6a'n~ n
kendi bostan, l~a~çe ve
b
i~ledi~i
tarlas~ na ak~ tmas~ yla
halk~~~~su s~ k~ nt~~çekmesi, 'idi:1m ü
hamam ve çe~~nelerin at~l te'ddisi"nin
men' deri
ve harfi') kalmas~~
çin e~ nr-i
~erif

Benclegfin-1
âhâli-i mezbür
(Lefko~a)

Ayn~~ kazâdan
"Müte~allibeden
Abclülbaki A~a"
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42 At-nihai

43 Arzuhal

44 Arzuhal

NUR~~ÇEVIKEL

8/1/
1199

8/1/
1199

9/1/
1199

"Yerlüden
"Yerlüden olub iken her olan mezkür
gelen kad~lara na-ib olub" na'ibin 'az!
aras~~ davalarda ve bir ba~ka
Mirzazade MahmudZi mmiler
rü~vet almak, taraf tutmak yerde istihEfendi
verdi~i belgeler için
dam
kanündan ziyade akçe al- olunmak
mak
bab~ nda"
emr-i ~erif

Lefko~a

Bende-i âhali-i
nahiye fukaralar~~

Lefko~a

Ad~~ geçen ~ah~slar~n
~ikatçileri "hilaf-~~vaki'
mevad" isnadlyla kad~ ,
na'ib, voyvoda, suba~~,
serclar ve sair ehl-i örfe
Ayn~~kazadan Mugammaz~amalari, haks~z
Bende-i akan fu- ganni o~lu
yere akçelerinin
karalar~~kullar~~ Hüseyin. Sarm~n
al~ nmas~na sebep olmao~lu Benli ~smail
lar~, tekalifleri i~ine
kar~~arak haks~zl~k yapmalar~~ ve "perakende vü
peri~an"l~klar~ na neden
olmalar~~

Söz konusu
durumlara
son verilmesi
için "kaniin
üzre emr-i
~erif"

Su ~neselesi: Menifo karyesi yak~nlar~ndan "yaz-k~~~
Ayn~~kazaya tabi
Menifolular~~
menifo karyesinden cari" olan Korkosa Deresi' n haks~z
nin suyu fetihten beri
Hasan bin Musalli,
mildahatele~ikayetçilerin kary eleri
Lefk o~a Kazas~~ Bende Seyyid
Durmu~, Hasan bin
rinin durduarazisine
ve
bostanlarma
Omorho
Mehmed bin Ali, Muhammed, Baba
rulmas~~ve sutahsis k~l~n~m~ken, ad~~
nahiyesi Akça Ahmed ve
Luberu veled-i Ciryun "kadimi
geçen Menifolular da sukaryesi
s â'irleri
kaku, Baba Hristovechile cari"
da~~~hak dava etmi~ler ve
diilm
uivtreilevde-lieYdo giit:e
tutulmas~~için
pay elde etmi~~olmalar~na
D
-irM
ra~men haklar~na kanaat ,.i.
hail ve sairleri
etmeyip daha fazlas~~için a "e
müdahale etmi~lerdir
Ad~~geçen ~ah~slar "~erir
ve gammaz olub",
~ikatçileri (fukaray~ )
"hilaf-~~vaki' mevad"

45 Arzuhal

46 Arzuhal

10/1/
1199

10/1/
1199

Lefko~a

Söz konusu
Ayn~~kazadan Kuyu i~nirYla kad~' n.â:ib'" durumlara
Bende-i ahali-i
sair ehl-~~orfe
(?) ~brahim ve ki- ‘o a re
son verilmesi
re'aya fukaralar~~
gammazlamalar~, haks~z
mesneler
için emr-i
yere akçelerinin
al~nmas~ na neden olma- ~erif
lar~~ ve teklifleri i~ine
kar~~arak haks~zl~k yapmalar~~

Ayn~~kazadan
Lefko~a Kazas~~Bende-i ah ali-i
,
.
"verlüden El-hac
Da~~nahiyesi nalliye ~lar~~Ömer Efendi

"Yerlüden na'ib olmak
meml~tY iken" her gelen "Yerlüden"
kad~lara na'ib olub"
El-hac Ömer
Zimmiler aras~~davalarda Efendi'nin
rü~vet almak, taraf tutmak söz konusu
verdi~i belgeler için
zulümlerine
kanündan ziyade akçe al- son verilmesi
mak, "perakende vii
için emr-i
peri~an"l~ldarma neden ~erif
olmak

KIBRIS GAYR~MÜSL~MLER~N~N ISTANBUL'DAN ADALET TALEBI

47 Arzuhâl

16/1/
1199

Lefko~a

Bendegân-~~
âhâli-i fukarâ
kullan

Ayn~~kazadan Muzi
Mustafa ve kimesneler

48 Arzuhâl

7/1/
1199

Lefko~a

Bende-i âhâli-i Ayn~~kazâdan Kara
re'âyâ fukarâlan o~lu Mehmed

49 Arzuhâl

19/1/
1199

Lefko~a

Bendegân-~~
Ayn~~kazâdan Sâlih
âhâli-i re'âyâ funam kimesne
karâs~~

50 Arzuhâl

24/3/
1199

Lefko~a

Ayn~~kazadan KaBendegân-~~
puser Ahmed ve
re'âyâ-i âhâll fuGöbekli Mehmed
karâlan
nâm kimesneler

51 Arzuhal

24/3/
1199

Lefko~a

Ayn~~kazâdan
Bendegân-~~âhâli .. .
Muhurdar o~lu
fukaralan
Ahmed

29

Ad~~geçenlerin "kendi
hâllerinde olmayub, ~erir
ve gammaz olub", fl~Ad~~
karây~~ daima ehl-i örfe
geçenlerin
gammazlayarak haks~z
haks~zl~larma
yere akçelerinin
son verilmesi
al~nmas~na neden olma- için emr-i
lar~~ve "bi-la emr-i ~erif
~er~f
tekâlifleri umüruna"
kar~~arak haks~zl~ k yapmalar~~
Kara o~lu Mehmed "kend
halinde olmayub, ~erir ve
gammaz olub", fukarây~~
Ad~~geçenin
"hilâf-~~vâkf' mevâd
"zulm ü
isnâd~yla" gammaz~a9nas~,
te'addisi"ne
haks~z yere akçelerinin
,
son verilmesi
al~nmas~ na neden olmas~~
için emr-i
ve "bi-la emr-i ~erif
~er'if
teklifleri umüruna"
kar~~arak haks~zl~ k
yapmas~~
Salih "kendi hâlinde olmayub, ~erir ve gammaz
olub", fukarây~~"hilâf-~~
vaki' mevâd isnâd~yla"
Ad~~geçenin
kad~, nâ'ib, voyvoda, mu- „
zulm ü
hass~l, suba~~, serdâr ve
te'addisi"ne
sair ehl-i örfe gammazlason verilmesi
mas~, haks~z yere
için emr ü
akçeleri~~i~~~al~ nmas~na
fermân
neden olmas~~ve "bi-la
emr-i ~erif teklifleri
umüruna" kar~~arak
haks~zl~k yapmas~~
Ad~~geçenlerin "kendi
hâllerinde olmayub, ~erir
ve gammaz olub", fukarây~~"hilaf-~~vaki" mevad Ad~~
isnâd~yla" daima kad~,
geçenlerin
muhass~l, serdâr ve
"zulm ü
suba~~ya gammazlayarak te'addis~.„ne
haks~z yere akçelerinin
son verilmesi
al~nmas~na neden olma- için emr-i
lar~~ve "bi-la emr-i fermân ~erif
tekâlifleri umüruna"
kar~~arak haks~zl~ k yapmalar~~
Mühürdar o~lu Ahmed'in
"kendü hâlinde olmayub,
~erir ve gammaz olub",
fukarây~~"hilâf-~~vâld'
mevki isn'achyla" kad~,
Ad~~ geçenin
nâ'ib, voyvoda, muhass~l, "zulm ü
suba~~, serdâr ve sair ehl-i te`addisi"ne
..
orfe gammazlamas~,
son verilmesi
haks~z yere akçelerinin
için emr-i
al~nmas~na neden olmas~~ ~er'if
ve "bi-lâ emr-i ~erif
teklifleri umüruna"
kar~~arak haks~zl~ k yapmas~~
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NURI ÇEV~KEL

52 Arzuhâl

24/3/
1199

53 Arzuhâl

1/5/
1199

54 Arzuhâl

4/2/
1200

55 Arzuhâl

5/5/
1202

"Zirâ'atçi re'âyâ"
ürettikleri sir kelerinden
"kâni~ n ve defter
mf~cebince" vergilerini
kendilerine vaktinde
edâya raz~~olmalar~ na
Ad~~ geçen
Karyeleri~~i~~~
sipâhilerin
mü~terek sipâhileri ra~men ad~~geçen
Bendegân-~~
~ brahim. Mustafa, sipâhilerin, "vakitlii ve va- re'âyâya
Lefko~a Kazâs zirâ'atçi
—
kitsüz ziyâde atlu âdem ile "zulm ü
Akça karyesi r eayalan
Mehmed ve sâ'ir
`
" karyelere gidip, konmas~~ te'âdclisi" için
yedi 'aded
sipâlüleri
"müft ü meccânen yem ve emr-i 'â~i-~â Il
yemek ve ediye-i sahân ve
bal ve ya~~ve tavuk ve kuzu
ve sâ'ir me'külât ve
me~rübât mutâlebesiyle
re'âyâya zulm ü te'âddisi"
Ad~~ geçen idarecilerin,
reâyâdan "kendi sun'iyle Söz konusu
helâk" olanlardan,
hilâf-~~ kâniin
"~nemâlik-i mahrüsede bâ- uygulamalar~~
Bendegân-~~
Voyvoda,
, ..
mütesellim ve sâ'ir fermân-~~ 'âli memnf~‘
K~br~s
âhâll-i re'âyâ-i
~~~"men vu
iken" "sizin kasaban~zda der i" için
cezire-i mezbüre ehl-i `öd
ol-vechile kan olmu~~deyü emr-i
`ö~r-cliyet, dem-diyet
mutâlebesi"
30-40 kise
akçeyi geri
vermek istemeyen
8 sene Omorfo'nun
Mehmed
mültezimi~ini yapm~~~olan
A~a'n~n
Lefko~a
Lefko~a'dan Sâb~ k Mehmed A~a'n~n, karye
Lefko~a
nevâhisi
reâyâs~ndan, ö~ür ve sair
Bende-i Omorfo Mültezim
kurâlar~ndan karyesi re'âyâlan ~arabzâde Mehmed rüsümâdar~m eclâda kusur kad~s~~huzurunda
Omorfo karetmemeleri« ra~men, 8
..
A~a
"terâfu '-~~
yesi
senede 30-40 kise ziyâde
,„
~er ve paraalmas~~
lar~n~n geri
al~verilmesi
için emr-i âlisân

K~ br~s

Bende Fâuma
Hamm
mütevelliye

Poli
Çiftli~fni iltizâm eyleyen
Hüseyin'in
Huma Han~m'~ n "bi'lçiftli~i "zabt
me~rût mütevelliyesi"
oldu~u, ceddi Sadr~azam-~~ u rabt bususuna K~br~s
esbâk Çorlult~~Ali Pa~a
merhfunun vakf-~~~erlfin Muhass~llar~~
mülhâkâundan Cezire-i ve taraf-1
K~br~s'da vâkl Poli nâm âherden
hilâf-~~kânün
çiftli~i 1202 senesi için
Hüseyin isminde birisi'« Ve mugâyir-i
~uriit-~~vakf'
iltizâm eylemesi
taarruz edilmemesi için
emr-i ~erif

KIBRIS GAYR~MÜSL~ MLER~N~N ISTANBUL'DAN ADALET TALEBI

57 Arzuhâl

58 Arzuhâl

25/2/
1206

20/2/
1202

Lefko~a

Lefko~a

Bende Amen

Elindeki
"fetvâ-i
Ad~~geçen ki~inin, Anren' ~erife„ye göre
in vasisi olmakla beraber,
hakk~n~n
Ayn~~kazâdan Hac~~ Anren'in babas~ ndan ve
al~verilmesi
kendisine
.
.
Cafer (?) bin
k~z karde~inden
.
için meselekalan "ba~~ve bahçe ve
Hüseyin nâm ki~~i~~~mahke~nezrâ"s~n~~ayn~~kazâdan mede
meme
.. .. ..
Mellâ Sâlih, Yorgaki ve
goru~ulmeYorgi'ye ver mesi
sini âmir
fermân

Bende-i âhâli-i
fukarâ kullar~~

Zulümlerine
son verilmesi
Ad~~geçen ~ah~slar "Dizdar
için, Bekir
Halil ~ekâveti" zaman~ nda
A~a ve
halka zulmetmi~ler ve buadan~~~~~~~~
nun
üzerine
nezre
Geraniye (Girne)
mute'ahhid
Kazâs~ 'ndan Hac~~ ba~lanm~~~olmakla birlikte
olduklar~~35
haks~zl~
klarma
devam
etMehmed ve
bin guru~un
Hüseyin; Mesariye 'neleri üzerine ba~ka yerkendilerinlere
sürül~
nelerini
ve
geri
Kazâs~ 'ndan Seyyid
dell
dönmemeleri hususunda
Mustafa ve Hac~~
tamamen
Ahmed;
35 bin guru~~nezre
tahsili ve
De~irmenlik
ba~lanmalar~m ve Bekir „miri„ için
Kazâs~ 'ndan Seyyid A~a'y~~da onlara kefil
„
M~thass~l-~~
Ömer ve Mustafa; k~lan ve onlar~~ ad~~geçen
vakte" teslimi
Lefke Kazâs~ 'dan kazâlara bir daha ayak
ve Bekir A~a
Seyyid Hasan, Mellâbasurmamas~~ için 35 bin
ve adam~ n~n
guru~~nezre ba~lanmas~ n~~ bundan
Ali, Hüseyin ve
Ömer nâm kimes- âmir fermin~~
sonra "kendü
yaynnlanm~~ken Bekir A~
neler; Yeniçeri
a hâllerinde
,
Ayn~~Bekir A~a ve ve adam~n~n, ad~~ geçen
~rzlanyla
ki~ilerin "intikam
adam~~~iirbo~lu
mukayyeHac~~Mehmed
kasd~yla" kazâlara girmedolmalar~~
lerine ve halka daha fazla
için tenbil~~ve
"zulm ü te'addi" yapmate'kidi
larma izin vermesi
bâb~ nda
fermân "

Bende Seyyid
Hasan

Fâuma han~ m~ n cebren
Seyyid Hasan'~ n be~~çift
Ayn~~ kazadan
kara s~~~ r~n~, 102 kil
Fât~ma nâm hâtun
bu~day ve 200 kil arpas~ m
"ahz ve istihrak" etmesi

59
Arzuhâl

18/2/
1206

Lefko~a

31

Meselenin
mahken~ede
görülmesi
ferman
için

