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1915’te  
Jamanak Gazetesi 
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Ortaçağ Kıbrıs’ında Sosyal 
ve Kültürel Hayat

Kıbrıs Adası, Akdeniz’in en doğusunda 

Anadolu’dan koparak sürüklenmişçe-

sine uzanan ve kaderini bekleyen bir 

kara parçası. Yüzlerce yıl Afrodit efsa-

nesi başta olmak üzere çeşitli efsane 

ve söylentilerin odağı olmuş, birbi-

rinden farklı uygarlık ve toplumlara 

ev sahipliği yapmış, günümüzde hâlâ 

sıkıntıları devam eden ve çözüm bek-

leyen stratejik bir toprak... 

Son yıllarda Kıbrıs merkezli çok sayı-

da akademik çalışma yapılmakta ve 

pek çok proje hayata geçirilmekte. 

Genelde akademik çalışmalar adanın 

stratejik konumu ve mevcut etnik 

yapısına odaklanıyor. AB ve Türkiye 

menşeli projeler de son zamanlarda 

Kıbrıs karasularında bulunan ener-

ji kaynağı ve kullanımını merkezine 

alıyor. Dosyamızın ise daha farklı bir 

perspektifi var: Adanın modern tari-

hinin yanında çoğu zaman dikkat dahi 

edilmeyen ortaçağ tarihine ve bu dö-

nemdeki zengin etnik yapısına, kültü-

rel ve sosyal hayatına dikkat çekmeyi 

amaçlıyoruz. 

Aslında bu zengin yapıyı anlamak için 

yaklaşık 1350 yıl öncesinden, İslam 

fetihlerinin tetiklediği Kıbrıs dışından 

gelen ilk yerleşim hareketlerinden 

başlayarak adanın geçirdiği süreci 

incelemek gerektiği düşüncesinde-

yim. Ortaçağ Akdeniz’inde İslam fe-

tihlerine kadar Bizans hâkimiyetinde 

kalan Kıbrıs, 688 yılında Bizans im-

paratoru II. İoustinianos ile İslam ha-

lifesi Abdülmelik b. Mervan arasında 

yapılan antlaşmayla yaklaşık üç yüz 

yıl sürecek olan condominium dö-

nemine girmiştir. Antlaşmaya göre 

Bizans İmparatorluğu’nun toprağı 

olmayı devam ettiren adada bir Arap 

garnizonu kurulmuş ve yerleşim ala-

nı oluşturulmuş, yönetimde ve ver-

gilerin toplanmasında iki devletli 

ortak bir sistem getirilmiştir. 965’te 

kontrolü tekrar ele geçiren Bizans’ın 

bu başarısı 1185’te adaya gelerek ba-

ğımsızlığını ilan eden İsaakios Dukas 

Komnenos’a kadar ancak sürebilmiş-

tir. Kısa süreli İsaakios Komnenos 

yönetiminin ardından III. Haçlı Seferi 

için Kutsal Topraklar’a giden İngil-

tere kralı I. Richard’ın 1191’deki zaptı 

gelmiş, bu başarısız haçlı seferinden 

sonra bölgeden ayrılan Richard adayı 

40.000’i peşin 100.000 dinara Tapınak 

Şövalyeleri’ne satmıştır. Bu toprak-

larda çok fazla barınamayan ve yerli 

halkla problemler yaşayan şövalyele-

rin iade ettiği ada yine Richard tara-

fından 1192’de Kutsal Topraklar’daki 

mağlubiyetten sonra bölgede kalma 

savaşı veren Lusignanlara (Lüzinyan-

lar) devredilmiş, yaklaşık üç yüz yıl 

sürecek Kıbrıs Krallığı kurulmuştur. 

Lusignan hanedanına mensup Kıbrıs 

kralları, Batı Avrupa ve Ortadoğu’dan 

soyluları, şövalyeleri, tüccarları ve 

zanaatkârları da ihtiva eden bir nüfu-

su adaya yerleşmeye teşvik etmiştir. 

Böylelikle adada nüfus bakımından 

çoğunluğu oluşturan Rumların dışında 

Latinler ile Ortadoğu’dan gelen Maru-

ni, Ermeni, Yakubi ve Nasturi toplu-

luklarının yerleşmesi sağlanmıştır. 

Doğu’dan ve Batı’dan gelen bu etnik 

ve dini grupların mecburiyet ya da 

menfaat doğrultusunda bir arada ya-

şaması, yakın ticari ilişkilerinin yanı 

sıra sosyal, kültürel ve dini anlamda 

da birbirlerinden etkilenmelerini ve 

bir arada yaşamalarını hızlandırmıştır. 

Böylelikle bugün hâlâ izlerini ortaçağ-

dan kalma mimari eserler başta olmak 

üzere birçok arşiv belgesinde gördü-

ğümüz çokkültürlü toplumun temelle-

ri atılmıştır. Bizim de amacımız Kıbrıs 

gibi böylesine önem arz eden bir yerin 

ortaçağdaki durumunun, sosyoekono-

mik ve kültürel hayat eşliğinde daha 

yakından anlaşılmasına fırsat vermek. 

Dosyada beş önemli konu işlendi. 

Luca Zavagno, geç antik dönemden 

ortaçağ Kıbrıs’ına Bizans ile Müslü-

manlar arası ilişkileri, Amerika’nın 

keşfinin ardından yerlilerle beyazların 

karşılaşmasıyla ilişkilendirerek “ortak 

payda” terimi üzerinden anlattı. Seyit 

Özkutlu, Lusignan dönemi Kıbrıs’ında 

dini gruplar arasındaki münasebetle-

ri, etkileşimi ve Latin dinadamlarının 

din dışı faaliyetlerini yazdı. Nicholas 

Coureas, Lusignan ve Venedik dönem-

lerindeki avcılık faaliyetlerine odak-

landı. Ahmet Usta, ortaçağ Kıbrıs’ında 

deniz aşırı köle ticareti ve Ceneviz 

noter kayıtlarında isimleri geçen Türk 

köleleri ele aldı. Michael J.K. Walsh 

ise Mağusa şehrinin çokkültürlü haya-

tını duvar resimleri ve dönemin yazma 

eserleri üzerinden ortaya koydu.

Önemli birkaç noktayı belirtmeden 

geçemeyeceğim. İlk olarak çalışma-

ların tamamında genel konteksti 

bozmamak adına Mağusa ve Lefkoşa 

şehirlerinin diğer isimleri olan Fa-

magusta ve Nicosia’nın da her bir 

makalede beraber verilmesi uygun 

görülmüştür. İkinci olarak ortaçağda 

adada yaşayan Ortodoks ve Bizans 

Yunancası konuşan yerli halk için, o 

dönem kullanılan isimlerden biri olan 

Rum, kullandıkları dil içinde Yunanca 

ifadeleri tercih edilmiştir. Son olarak 

ortaçağ Kıbrıs’ında kullanılan para bi-

rimlerinden biri olan ve sıkça geçen 

bezant (bisancium album) hakkında 

daha fazla bilgi için Seyit Özkutlu’nun 

makalesinden faydalanılabileceğini 

hatırlatmak isterim.

dosya editörü: ahmet usta

60-61.indd   61 3/24/15   9:54 PM


