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‹ngiliz ‹daresi Döneminde
K›br›s’ta Filoksera (Asmabiti) ile Mücadele
(1878 - 1895)

Mehmet DEM‹RYÜREK*
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“Asmabiti” olarak bilinen filoksera “homoptera (eflkanatl›lar)
tak›m›ndan, Avrupa’da ve ABD’nin bat›s›nda üzüm ba¤lar›na çok büyük
zararlar veren, küçük, yeflilimsi sar› böcek”1fleklinde tan›mlanmaktad›r. Bu
böce¤in anavatan› Kuzey-do¤u Amerika’d›r. Birçok yabanî asma türünün
yapraklar› ve kökleriyle beslenen bu böcek2 Kuzey-do¤u Amerika’da asmalara
zarar vermemektedir. Çünkü asmalar bu böce¤e karfl› ba¤›fl›kl›k
kazanm›fllard›r3. Bununla birlikte “Asmabiti 1860’a do¤ru Avrupa’daki
asmalara bulaflarak çok büyük zararlara yol aç(m›fl)”4 ve “25 y›l içinde Fransa,
‹talya ve Almanya’n›n neredeyse bütün ba¤lar›n› ve flarap sanayilerini yerle
bir etmifltir”5.
Böcek Avrupa’da ilk defa 1868 y›l›nda Frans›z eczac› Jules Emile Planchon
taraf›ndan tan›mlanm›flt›r6. Ba¤lar üzerinde bu kadar büyük olumsuz etkiye
sebep olan asmabiti ile mücadele de uluslararas› seviyede gerçekleflmifltir. Bu
cümleden olarak birincisi 1877’de Lozan’da ve ikincisi de 1878’de Bern’de
* Doç.Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. (KKTC) mdyurek@lefke.edu.tr
1 Ana Britannica, c: 2, Ana Yay›nc›l›k yay., ‹stanbul-2004, s: 454.
2 Encyclopedia Americana, c: 22, ABD-1982, s: 44.
3 Ana Britannica, s: 454.
4 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c: 2, Milliyet Yay., ‹stanbul-1986, s: 896
5 Ana Britannica, c: 2, s: 454.
6 Meydan Larousse, c: 2, Sabah Gazetesi yay., (t.y.), s: 176; a.g.e., c: 16, s: 137.
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olmak üzere iki uluslararas› konferans düzenlenmifltir7. Asmabiti ile
mücadelede baflar›ya 1900’lerde ulafl›lm›flt›r8. Bu mücadelede çeflitli yollar
önerilse de9 en iyi çözüm “ABD’nin do¤usunda yetiflen ve asmabitine karfl›
ba¤›fl›kl›k kazanm›fl olan yabanî amerikan asmalar›ndan al›nm›fl dayan›kl›
anaçlara Avrupa asmalar›n›” afl›lamakt›r10.

K›br›s’ta ‹ngiliz Devrinde Hastal›klarla Mücadele
1878 y›l›nda K›br›s adas›n›n idaresini fiilen üstlenen ‹ngilizlerin “sa¤l›k
konusundaki uygulamalar›n› üç yönlü olarak ele almak gerekmektedir: 1.
K›br›s’a d›flar›dan gelebilecek hastal›klara karfl› al›nan tedbirler, 2. K›br›s’ta
ortaya ç›kan hastal›klar›n ada geneline yay›lmas›n› önlemek için al›nan tedbirler, 3. Hastal›klarla Mücadele”11.
K›br›s yönetimi yukar›daki uygulamalar›n› gerçeklefltirmek amac›yla ilk
olarak 17 Mart 1879 tarihinde bir “Karantina Nizamnamesi” haz›rlayarak
uygulamaya koymufl, ilerleyen y›llarda ise bu konuda pek çok nizamname ile
kanun ç›karm›fl ve uygulam›flt›r12.
K›br›s yönetimi filoksera ile mücadelede de yukar›da ana hatlar› verilen
yönlerde uygulamalar gerçeklefltirmifltir. Yönetimin genel tutumu ve çabas›
hastal›¤›n K›br›s’a gelmesini önlemek yönünde olmufltur. Çünkü ‹ngilizlerin
K›br›s yönetimini fiilen üstlendikleri tarihte K›br›s’ta filoksera yoktu. Ama
K›br›s’ta ba¤c›l›k önemli bir gelir kayna¤› idi. Örne¤in “aflar istatistiklerine
göre, 1879 y›l› üzüm rekoltesi yaklafl›k 44.000.000 paund13 ol(mufltur). Bu miktar›n de¤eri 69,700 Türk Liras› olarak...”14 hesaplanm›flt›r. 1889 y›l›nda K›br›s
yönetiminin flarap ve üzümden elde etti¤i gelir ise 33,301 Sterlin olmufltur15.
7 P. G. Gennadius; Report on the Agriculture of Cyprus, Printed at the Government Printing Office, Lefkofla
(t.y), s: 51.
8 Encyclopedia Americana, c: 22, s: 44.
9 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c: 2, s: 896
10 Encyclopedia Americana, c: 22, s: 44; Meydan Larousse, c: 2, s: 176; a.g.e., c: 16, s: 137; Ana Britannica, c: 2,
s: 454; Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c: 2, s: 896.
11 Mehmet Demiryürek, “K›br›s’ta Salg›n Hastal›klar ve Hastal›klarla Mücadele”, 38. Uluslararas› T›p Tarihi

Kongresi Bildiriler Kitab›, Ankara-2005, s: 1299.
12 Genifl bilgi için, bkz. a.g.e.
13 1 pound: 0,453 kg.
14 Report by Her Majesty’s High Commissioner for the Year 1879, Londra-1880, s: 22.
15 The Cyprus Blue Book for the Year 1888-1889, Printed at the Government Printing Office, Lefkofla, Haziran
1937, ss: 502-508.
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K›br›s valilerinin Meclis-i Kavanin’i aç›fl konuflmalar›n›n hemen hemen
hepsinde ba¤c›l›k ve flarap konusuna de¤indikleri görülmektedir. Valiler bu
konuya de¤inirken gerek gördüklerinde filokseradan da bahsetmifllerdir16.
K›br›s hükûmetinin konuya neden bu kadar önem verdi¤ini K›br›s valisinin
1892 y›l› konuflmas›ndaki flu sat›rlar aç›kça göstermektedir: “Cezirenin
[adan›n] neflv ü nema bulmakta [geliflmekte] olan flarap hirfet-i
mühimmesinin [önemli flarapç›l›k mesle¤inin] vikayesi [korunmas›] için sinîni adideden [birçok senelerden] beri ittihaz etmekte [uygulamakta] oldu¤umuz
meslek-i ihtiyatkârâneyi [tedbirli hareket etme tutumunu] bir kat daha
semerebahfl [verimli] eylemek maksad›yla ba¤lar›n (filoksera) hastal›¤›ndan
zan ve itikad›nda [inanc›nda] bulundu¤umuz vechile [flekilde] arî idüklerinin
[temiz olduklar›n›n] tahkiki [araflt›r›lmas›] ve her nerede olur ise olsun
mezkûr [ad› geçen] hastal›ktan eser görüldü¤ü halde imhas› için bunlar›n bir
ehl-i hibre [bilirkifli] ma’rifetiyle [taraf›ndan] icra-y› muayenesi esbab›n›n
istihsali [kontrol edilmesi] meselesi hükûmetçe taht-› tezekkürde
[düflünülmekte] bulunmaktad›r”17.

Filoksera’n›n K›br›s’a Girmesini Önleme Amaçl› Emirnameler
K›br›s’taki ‹ngiliz yönetiminin resmî kay›tlar›nda filoksera ad› ilk kez 1880
y›l›nda yay›mlanan bir ilanda geçmektedir. Bu ilana göre; “Akdeniz’e k›y›s›
olan belirli ülkelerde filoksera olarak bilinen hastal›¤›n mevcudiyeti nedeniyle
ve bu hastal›¤›n K›br›s’a bulaflmas›n› önlemek için” baz› kararlar al›nm›flt›r.
Söz konusu kararda/emirde “13 Temmuz 1880 tarihinden itibaren Fransa’n›n,
Türkiye’nin, Yunanistan’›n, Avusturya ve ‹talya’n›n herhangi bir yerinden
K›br›s’a kuru veya yafl tüm sebzelerin, bütün taze meyvelerin ve bütün çiçek
ve meyve a¤açlar›n›n ithalat› (hava almayan/kapal› mühürlü kutular içindeki
sebzeler hariç) bir sonraki emre kadar yasaklanm›flt›r. Bu emir mefle palamutunun ithalat›n› yasaklamamaktad›r”18 denilmektedir.
Konuyla ilgili bir baflka emir de patates ithali ile ilgilidir. 20 Temmuz 1880
tarihinde yay›mlanan bir emirname ile K›br›s’a patates ithali yasaklanm›flt›r.
19 Ocak 1881 tarihli bir baflka emirle de bu yasak baz› flartlarla
16 “K›br›s’ta flarab›n imali usûlünün daimi bir suretle ›slah› için bir tarik ittihaz› bi¤ayet arzu olunan mevaddand›r. Filokseran›n cezireye men’-i duhulü ...”, Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 21 Mart 1890. [Bu çal›flmada Türkçe,
Rumca ve ‹ngilizce olarak yay›mlanan bu gazetenin bazen ‹ngilizce nüshalar› (The Cyprus Gazette) bazen de
Türkçe nüshalar› (Ceride-i Resmiye-i K›br›s) kullan›lm›flt›r].
17 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 14 Mart 1892. [ ] içindeki ifadeler bize aittir.
18 The Cyprus Gazette, Temmuz 20, 1880.
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kald›r›lm›flt›r19. 25 Ocak 1884 tarihinde yay›mlanan bir baflka ilana göre ise,
22 Ocak 1884 tarihinden itibaren K›br›s’a yap›lacak patates ithaline izin verilmektedir20.

K›br›s Filoksera Komisyonu
1887 y›l›nda “K›br›s Filoksera Komisyonu” kurulmufl bulunuyordu.
Komisyonun ne zaman kuruldu¤unu kesin olarak saptanamasa da 13 Ekim
1887 tarihinde21 bu komisyon mevcut idi. Komisyonun bafll›ca üyeleri “K›br›s
hükûmetinin bafl kâtibi Topçu Miralay› Honourable Falkland George
Edgeworth Warren, hükûmeti mezburenin [ad› geçen hükûmetin] ser-tabibi
[bafltabibi] doktor Frederick Charles Heidenstam ve cezire-i mezkûre [ad›
geçen ada] Tanzimat Meclisi azas›ndan Avukat Mösyö Nikolas Ressos ve
Mösyö Jozef Lanitis” idi ve komisyon “illet-i mezburenin [ad› geçen hastal›¤›n]
cezire-i mezkûreye [söz konusu adaya] men’-i sirayeti [bulaflmas›n›n önlenmesi] esbab›n›n [tedbirlerinin] istihsali [al›nmas›] z›mn›nda [konusunda]”
çal›flmak için kurulmufltu22.
1887 y›l› filokseran›n birçok ülkede varoldu¤u bir y›l olmufltur. K›br›s
resmî gazetesinde 16 Aral›k 1887 tarihinde yay›mlanan bir ilana göre
“Fransa, ‹talya, ‹spanya, Portekiz, Avusturya, Yunanistan, Rusya, Romanya,
Rumeli, Anadolu ve Suriye”de filoksera hastal›¤› vard›23.
K›br›s’ta Bas›lan ‹lk Kitap: The Turin Phylloxera Council-Ideas to the
Phylloxera and Rules for Watching the Vineyards24
Komisyon’un kuruldu¤u y›l ç›kar›lan ve “K›br›s’ta Tab’ Olunan [bas›lan]
Kütüb [Kitap] Nüshalar›ndan [kopyalar›n›n] Saklan›lmas› ve Kütüb-i
Mezburenin [ad› geçen kitaplar›n] Kaydedilmeleri Esbab›n›n ‹stihsali [için
gereken tedbirlerin al›nmas›] Z›mn›nda [hakk›nda] Kanun” ad›n› tafl›yan
kanuna göre K›br›s’ta bas›lan kitaplar konusunda hükûmete bilgi verilmesi
gerekiyordu25. Bu kanun gere¤ince bu tarihten sonra K›br›s’ta bas›lan kitaplar
19 The Cyprus Gazette, Ocak 19, 1881, s: 75.
20 The Cyprus Gazette, Ocak 25, 1884, 4 numaral› ilan.
21 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA), Tasnifin Kodu: DH.MKT, Dosya No:1454, Gömlek S›ra No: 49, Tarih:
25.M.1305; The Cyprus Gazete, 10 Ocak 1890, s: 1504.
22 BOA, Tasnifin Kodu: DH.MKT, Dosya No:1454, Gömlek S›ra No: 49, Tarih: 25.M.1305.
23 The Cyprus Gazette, 16 Aral›k 1887, 112 numaral› ilan.
24 Torino Filoksera Konseyi-Filoksera Hakk›nda Düflünceler ve Asmalar› ‹zleme Kurallar›
25 ‹lave-i Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 25 Mart 1887.
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konusunda hükûmete bilgi verilmeye bafllanm›fl ve kitap ile ilgili her
türlü bilgi Ceride-i Resmiye-i
K›br›s adl› resmî gazetede
yay›mlanm›flt›r. ‹lk kitap listesi
The Cyprus Gazette’in 1890 y›l›na
ait cildinde yer almaktad›r. Bu
listeye bak›ld›¤› zaman ‹ngiliz
devrinde K›br›s’ta yay›mlanan ve
kayda geçen ilk kitab›n filoksera
hakk›nda yaz›lm›fl bir kitap
oldu¤u görülür. “1” numara ile
kaydedilen bu kitap Profesör
Jemina taraf›ndan ‹talyanca
olarak yaz›lm›fl ve E. H. Thomas
taraf›ndan ‹ngilizceye çevrilerek
yay›mlanm›flt›r. Lefkofla’da 23
Kas›m 1887 tarihinde bas›lan
kitab›
“K›br›s
Filoksera
The Cyprus Gazette, July 20th, 1880. “Filoksera ile ilgili
Komisyonu” yay›mlam›flt›r. 300
‹lk ‹lan”.
adet bas›lan bu kitap 8 sayfa olup
Hükûmet Matbaas›’nda tab edilmifltir. Ayn› kitap 12 Aral›k 1887 tarihinde 200 adet olarak yeniden
bas›lm›flt›r26.

K›br›s Filoksera Komisyonunun Osmanl› Vilayetlerinde Araflfltt›rma Yapma
Talebi
Ancak K›br›s hükûmeti al›nan tedbirlerle yetinmemifltir. Baflbakanl›k
Osmanl› Arflivi’nde bulunan belgelere göre Osmanl› hükûmetine de
baflvurarak baz› Osmanl› vilayetlerinde filoksera hakk›nda araflt›rma yapacak
bir heyet gönderme talebinde bulunmufltur. 13 Ekim 1887 tarihli bir belgeye
göre, bu heyet “K›br›s ceziresine [adas›na] civar [yak›n] bulunan ve cezire-i
mezbure [ad› geçen ada] ile münesebât-› ticariyesi [ticari iliflkileri] olan
vilayât-› flahanede [Osmanl› vilayetlerinde] filoksera illetinin [hastal›¤›n›n]
mevcut olup olmad›¤›n›n”araflt›r›lmas› ifliyle meflgul olacakt›. K›br›s hükûmeti
‹stanbul’daki ‹ngiliz elçili¤i arac›l›¤› ile Osmanl› Hariciye Nezareti’ne yapt›¤›
26 The Cyprus Gazete, 10 Ocak 1890, s. 1504.
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Baflflb
bakanl›k Osmanl› Arflfliivi
Tasnifin Kodu: DH.KMT, Dosya No:1461, Gömlek S›ra
No:88, Tarih:1305.S.22.

müracaatta,
K›br›s
Filoksera
Komisyonu
üyelerinin
“Suriye
vilayeti dahilinde [içinde] ve Antakya
cihetinde [taraf›nda] tahkikat-› mukteziye [gerekli incelemeleri] icra
etmek [yapmak] üzere” seyahat edeceklerinden ellerine “aç›k bir tavsiyename”
verilmesini
istemifltir.
Hariciye Nezareti talebi yerinde
bulmufl ve “Suriye vilayet-i celilesiyle
[vilayetiyle] cezire-i mezkûreye [ad›
geçen adaya] civar [yak›n] bulunan
vilâyâta [vilayetlere] benzer”yaz›lar
yaz›lmas›n›n
uygun
olaca¤›n›
27
düflünmüfltür .

24 Ekim 1887 tarihli bir baflka
belgeye göre ise, Osmanl› hükûmeti Suriye, Adana, Halep, Konya ve Ayd›n
vilayetlerine ortak bir yaz› göndermifltir. Bu yaz›da K›br›s adas›na yak›n bulunan ve K›br›s ile ticarî münasebetleri olan Osmanl› vilayetlerinde filoksera
olup olmad›¤›n› araflt›rmak için kurulmufl olan bir komisyonun söz konusu
vilayetlere gelme niyetinde oldu¤u belirtilerek “heyet-i merkumenin [söz
konusu heyet] vürudlar›nda [geldi¤i zaman] haklar›nda mürâât [himaye
edilmesi] ve teshilat-› laz›menin ifas›yla [gerekli kolayl›klar›n gösterilmesiyle]
beraber geflt ü güzar edecekleri [gezecekleri] mahallerde [yerlerde] daire-i
selamet [güven] ve emniyette bulundurulmas›”28 istenilmifltir.
Osmanl› hükûmeti ‹ngiliz taleplerine olumlu yan›t vermifl ve ilgili
vilayetlere durumu bildirmifl ise de heyetin söz konusu araflt›rma gezisini
yap›p yapmad›¤› kesin de¤ildir. Çünkü Suriye vilayetinin 8 Kas›m 1887 tarihli telgraf›na göre hem Suriye ba¤lar›nda filoksera hastal›¤› yoktur, hem de söz
konusu heyet üyeleri henüz Suriye’ye varmam›fllard›r. Telgrafa göre heyet
e¤er gelirse “her gün harekât [hareketleri] ve teflebbüsâtlar› [giriflimleri]
nazar-› teftifl [kontrol] ve dikkat alt›nda bulundurulup uygunsuzluk ika’›na
[yaflanmas›na] meydan”29 verilmeyecektir.
27 BOA, Tasnifin Kodu: DH.MKT, Dosya No:1454, Gömlek S›ra No: 49, Tarih: 25.M.1305.
28 BOA, Tasnifin Kodu: DH.MKT, Dosya No:1457, Gömlek S›ra No: 28, Tarih: 7.S.1305.
29 BOA, Tasnifin Kodu: DH.MKT, Dosya No:1461, Gömlek S›ra No: 88, Tarih: 22.S.1305.
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Suriye vilayetinin 21 Aral›k 1887 tarihli bir baflka telgraf›na göre de
heyetin Suriye’ye gidip gitmedi¤i belli de¤ildir. Söz konusu telgrafta buna
de¤inilmemekte sadece Suriye vilayeti dahilindeki ba¤larda filoksera olmad›¤›
belirtilmektedir30. Oysa 16 Aral›k 1887 tarihli K›br›s resmî gazetesinde yer
alan resmî bir ilanda Suriye filoksera hastal›¤› bulunan ülkeler aras›nda gösterilmektedir31.

Filoksera’n›n K›br›s’a Girmesini Önleme Amaçl› Kararnameler
Ayn› tarihlerde filoksera ile ilgili emirnamelerin yerini biraz daha ayr›nt›l›
kararnameler alm›flt›r. 26 Mart 1887 tarihinde Kavanin Meclisi’nde onaylanan ve 8 Nisan 1887 tarihli resmî gazetede yay›mlanan 1887 y›l›n›n ilk
kararnamesinde “filoksera ad›yla bilinen asma hastal›¤› Akdeniz sahiline
yak›n olan baz› ülkelerde etkinli¤ini sürdürmektedir. Bu nedenle K›br›s yönetimi hastal›¤›n K›br›s’a bulaflmas›n› önlemek için baz› ilave tedbirler alma
gere¤ini duymufltur. Buna göre, Fransa, ‹talya, Avusturya ve Yunanistan’›n
herhangi bir liman›ndan hiçbir flekilde kuru ve taze ot ile saman getirilmesi
bir sonraki emre kadar yasaklanm›flt›r”32 denilmektedir.
K›br›s hükûmeti 15 Haziran 1887 tarihinde yeni bir kararname yay›mlama
gere¤i duymufltur. Kararnameye göre Türkiye’de filoksera hastal›¤›n›n varl›¤›
haber al›nm›flt›r. Bu nedenle “hastal›¤›n K›br›s’a men-i sirayeti [bulaflmas›n›n
önlenmesi] için” baz› tedbirler alma zorunlulu¤u do¤mufltur. Buna göre
“Anadolu’nun herhangi iskelesinden olur ise olsun K›br›s’a bask›lanm›fl olarak
yahut sair suretle kuru ve taze ot ve saman celb [getirilmesi] ve ithali zîrde
[afla¤›da] muharrer [yaz›l›] tarihten itibaren emr-i ahire [sonraki emre] de¤in”
yasaklanm›flt›r. Ayr›ca “Anadolu iskelelerinden K›br›s’a patates celb [getirilmesi] ve ithalinin dahi bütün bütün memnuiyetine [yasaklanmas›na]
makam-› müflarunileyhden [ad› geçen makamdan=valilikten] meclis-i icraat›n
[yönetim kurulunun] inzimam-› reyile [onay› ile] sudûr eden [ortaya ç›kan] fi
13 Kânun-› sani [Ocak] sene 1881 tarihli bir k›ta [adet] ve 28 numaral› ve fi
22 Kânun-› sani [Ocak] sene 1884 tarihli di¤er bir k›ta [adet] kararnameye
izafeten [dayan›larak] ita-y› karar buyurulmufltur [karar verilmifltir.]”33.
1887 y›l›nda yay›mlanan üçüncü kararname ise 20 Temmuz 1887 tarihlidir. Kararnameye göre “iflbu kararname tarihinden itibaren karar-› ahire
30 BOA, Tasnifin Kodu: DH.MKT, Dosya No:1454, Gömlek S›ra No: 49, Tarih: 25.M.1305.
31 The Cyprus Gazette, 16 Aral›k 1887, 112 numaral› ilan.
32 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 8 Nisan 1887, No:227, 69 numaral› ilan.
33 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 17 Haziran 1887, 120 numaral› ilan.
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[sonraki
karara]
de¤in
K›br›s’a
bask›lanm›fl olarak yahut sair suretle celb
[getirilen] ve ithal olunan kuru ve taze ot
ve saman›n ve bahr-i sefîde [akdenize]
mücavir [k›y›s› olan] (K›br›s’a patates celbi
[getirilmesi] taht-› menuiyete al›nm›fl
[yasaklanm›fl] olanlar›n gayr› [d›fl›ndaki])
getirilen
memalikten
[ülkelerden]
patatesin
nere
mahsulü
idü¤ünü
[oldu¤unu] mübeyyin [aç›klayan] flahadetnamesi [belgesinin] bulunmas› ve mezkûr
[ad› geçen] flahadetnamenin [belgenin]
ta’dad
edilmifl
derununda
[içinde]
[say›lm›fl] olan mahsulât›n [ürünlerin]
menfle’ce [geldi¤i yerin] sahih [gerçek] ve
muteber [güvenilir] bulundu¤una dair
mahsulât-› mezburenin [ad› geçen ürünCeride-i Resmiye-i K›br›s, 8 Nisan 1887.
lerin] sefineye [gemiye] tahmil edildikleri
[yüklendikleri] iskelenin ‹ngiliz konsolosluk memurunun vizesini havi olmas› [tafl›mas›] laz›m gelecektir”.
Kararnameye göre, e¤er söz konusu yerde ‹ngiliz konsolusluk görevlisi
yoksa ve bir iskeleden “kuru ve taze ot ve saman” getirilmifl ise “flahadetnamesinin” söz konusu iskelenin liman memuru taraf›ndan vize edilmifl
olmas› gerekli olacakt›r. Bu flartlar› tafl›mayan ve K›br›s’a getirilmifl olan
“kuru ve taze ot ve saman ve patates”in K›br›s’a girifline izin verilmeyecektir34.
1887 y›l›nda yay›mlanan dördüncü kararname 16 Aral›k 1887 tarihinde
yay›mlanm›flt›r. Buna göre,
“filoksera olarak bilinen asma hastal›¤›n›n K›br›s’a giriflini önlemek için ilave tedbirlerin al›nmas› gerekli görülmüfltür. fiöyle ki; 6
Aral›k 1887 tarihinden itibaren Fransa, ‹talya, ‹spanya, Portekiz,
Avusturya, Yunanistan, Rusya, Romanya, Rumeli, Anadolu ve
Suriye’den gelen a¤ac›n, bitkinin veya her çeflit afl› kaleminin,
toplanm›fl veya saks›da bulunan her çeflit çiçe¤in, her çeflit sebze
ve meyvenin, genel olarak hava almayan/kapal› mühürlü kavanozlarda veya teneke kutularda saklanmayan her çeflit bahç›vanl›k
34 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 29 Temmuz 1887, 167 numaral› ilan.
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ve bostan ürününün, ayr›ca bask›lanm›fl/s›k›flt›r›lm›fl kuru otun,
çimenin veya saman›n K›br›s’a girifli bir sonraki emre kadar
yasaklanm›flt›r.
fiu farkla ki 20 Temmuz 1887 tarihli emirname gere¤ince
Suriye’den K›br›s’a kuru ot, taze ot veya saman ithal edilebilir.
Konu hakk›nda bu emirnameye ayk›r› olan önceki emirnameler bu
vesile ile iptal edilmifltir.
‹mzam›z ve mühr ve resmimiz taht›nda olarak 1887 y›l›n›n 6
Aral›k günü Lefkofla’da tasdir k›l›nm›flt›r [yaz›lm›flt›r].”35.
Görebildi¤imiz kadar›yla 1888 y›l›nda konuyla ilgili sadece bir tek resmî
ilan yay›mlanm›flt›r. 29 Haziran 1888 tarihinde yay›mlanan 16 Haziran 1888
tarihli bu resmî ilanla Anadolu’dan K›br›s’a meyve ihrac›n› yasaklayan 6
Aral›k 1887 tarihli kararnamenin alan› geniflletilmifltir. Buna göre “‹zmir ile
cezair-i mücaveresinden [ona yak›n adalardan] ve Anadolu k›tas›ndan celb
[getirilen] ve ithal olunan her nev’ [çeflit] kuru üzüm ve incir ile sair kuru
meyveler” de K›br›s’a getirilemeyecektir36.
1889 y›l›nda ise kararnameler yoluyla filoksera ile mücadeleye devam edilmifltir. 16 Mart 1889 tarihli kararname K›br›s’a girifli yasaklanan birçok
meyveyi kapsamaktad›r. Buna göre; “bakla ve bezelye ve mercimek ve mahu
ve nohut ve bö¤rülce ve fasulyenin filoksera ile bulafl›k bulunduklar›” tescil
edilmifl ülkelerden K›br›s’a getirilmesinin yasaklanmas› “filokseran›n K›br›s’a
men’-i idhalince [giriflini engellemek için] ittihaz olunan [al›nan]” tedbirlerden
biri olarak kabul edilmifl ve uygulamaya konulmufltur37.
1889 y›l›n›n ikinci kararnamesi oldukça kapsaml›d›r ve 5 A¤ustos 1889 tarihinde kabul edilmifltir. 9 A¤ustos 1889 tarihli resmî gazetede yay›mlanan bu
kararnameye göre, kararnamenin amac›; “filoksera nam›yla [ad›yla] maruf
bulunan [bilinen] kürum [asma] hastal›¤›n›n K›br›s’a men’-i ithali [girifline
engel olmakt›r]”t›r. Daha önceki bütün kararnameleri fesh eden bu kararnameye göre Cezayir, Anadolu, Avusturya, Fransa, Yunanistan, ‹talya,
Portekiz, Romanya, Rusya, ‹spanya, Suriye ve Rumeli’den
1. “Ham halinde bulunan gerek taze ve gerek kuru bilcümle [her çeflit]
fevakih [meyveler] ve sebzevat [sebzeler]”,
35 The Cyprus Gazette, 16 Aral›k 1887, 112 numaral› ilan.
36 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 29 Haziran 1888, 442 numaral› ilan.
37 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 16 Mart 1889, 610 numaral› ilan.
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2. “Her nev’ [çeflit] eflcar [a¤aç] ve fidanlarla a¤aç ve fidan›n henüz diri
bulunan her hangi k›sm›”,
3. “Gerek kat’ olunmufl [kesilmifl] ve gerek sair surette bulunan her nev’
[çeflit] çiçek”,
4. “Her nev’ [çeflit] kuru fidan ve çiçek”,
5. “Kürum [asma] deste¤i yahut buna mümasil [benzer] hususât [hususlar]
için isti’mal olunmufl [kullan›lm›fl] s›r›klar”,
6. “Kürum [asma] yahut nebatat-› saire [di¤er bitkiler] için isti’mal olunmufl [kullan›lm›fl] bilcümle [bütün] ba¤lar”,
7. “Toprak ve kum ve yaprak ve bahçe topra¤›”,
8. “Kufl f›flk›s› ve kemik tozu ve tahaccür etmifl [kat›laflm›fl] nebatî [bitkisel]
ve hayvanî [hayvansal] maddelerden ve kimyaca tertib olunmufl
[kimyevî] gübrelerden maada [baflka] bilcümle [her çeflit] hayvan ve
nebat [bitki] gübresi”nden herhangi birisinin K›br›s’a getirilmesi yasaklanm›flt›r.
Ayn› kararname Cezayir, Anadolu, Avusturya, Fransa, Yunanistan, ‹talya,
Portekiz, Romanya, Rusya, ‹spanya, Suriye ve Rumeli’den K›br›s’a getirilecek
“bask›lanm›fl olarak yahut aher [baflka] suretle kuru ot ve saman”› da kesinlikle yasaklamaktad›r. Ancak bu ülkelerden getirilen “ot yahut saman ile birlikte bir k›ta [adet] flehadetname [belge] bulundurulup flahadetname-i mezkûr
[söz konusu belge] o ot yahut saman›n mahall-i husulüne [üretim yerine] dair
sahih [do¤ru] ve muteber [güvenilir] bir flahadetname [belge] idü¤ü [oldu¤u]
hakk›nda mezkur [ad› geçen] ot yahut saman›n sefineye [gemiye] tahmil edildi¤i [yüklendi¤i] iskelenin ‹ngiliz konsolos memurlu¤unun yahut ‹ngiliz konsolos memurlu¤u bulunmad›¤› halde mahalli iskele ser-memurunun
[müdürünün] vizesini” tafl›yorsa K›br›s’a ithaline izin verilecektir.
Bu kararnameye göre Cezayir, Anadolu, Avusturya, Fransa, Yunanistan,
‹talya, Portekiz, Romanya, Rusya, ‹spanya, Suriye ve Rumeli’den “celb [getirilen] ve idhal olunan eflya ve emtian›n [mallar›n] istifi için isti’mal edilmifl
[kullan›lm›fl] olan kuru ot ve saman ve ot ve yaprak ve mevad-› nebatiye-i
saire [di¤er bitki çeflitleri] vürud ettikleri [geldikleri] iskele gümrü¤ünde
itlaf”edilecektir. Ancak “bunlar›n kuru samandan ma’mul [yap›lm›fl] sarg›
halinde bulunanlar›” bundan muaf olacaklard›r.
Kararname hangi maddelerin K›br›s’a girifline izin verilece¤i konusunu da
aç›kl›¤a kavuflturmaktad›r. Buna göre;
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1. D›fl kabuklar›ndan ve saman ve topraktan lay›k› vechile [gerekti¤i
flekilde] tathir olunmufl [temizlenmifl] h›nta [bu¤day] ve fli’r [arpa] ve
sair hububât,
2. Palamut,
3. Debba¤hane palamutu,
4. Badem ve ceviz ve kestane ve sair enva’ [çeflit] f›nd›klar (d›fl
kabuklar›ndan ve yaprak ve sap ve dallar›ndan ari bulunmak üzere),
5. Reçeller,
6. fiekerleme meyveler,
7. Münasip flifle ve teneke kaplar derununda [içinde] asla hava geçmeyecek
surete kapat›lm›fl fevakih [meyveler] ve sebzevat [sebzeler],
8. Kepe¤i ç›kar›lm›fl yahut ç›kar›lm›fl her nev’ [çeflit] dakîk [un] ve bunlar›n her
nev’ [çeflit] tertibât [sentezi] ve terkibât› [bilefli¤i]”38 ithal edilebilecektir.
1890 y›l›na kadar hükûmet bu konudaki uygulamalar›n› sürdürmüfltür. Bu
cümleden olarak 13 Haziran 1890 tarihinde yeni bir kararname daha
yay›mlanm›flt›r. Bu kararnameye göre;
“filoksera ile bulafl›k oldu¤u ilan edilen ülkelerden ithal edilen her
türlü madde yasaklanm›fl veya herhangi bir flekilde k›s›tlanm›flt›r.
Filoksera ile bulafl›k oldu¤u ilan edilmemifl herhangi bir ülkeden
K›br›s’a her türlü maddenin ihraç edilebilmesine sadece liman
müdüründen al›nm›fl o konudaki özel izin ve referanstan sonra
izin verilecektir. Liman müdürü kendince uygun görece¤i tarzda
söz konusu maddelerin veya eflyalar›n menflei ve madde ile ilgili
di¤er bilgileri talep edecektir. Bu tür eflyalar›n kabulü için liman
müdürünün özel izninin al›nmayaca¤› durumlarda, liman
müdürünün talimat›na göre, liman girifl yetkilileri söz konusu
madde veya eflyan›n derhal geri gönderilmesini talep edebilir, söz
konusu madde veya eflya imha edilebilir ya da yetkililerin tasarrufuna b›rak›labilir”39.
38 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 9 A¤ustos 1889, 731 numaral› ilan. Bu ilan›n büyük ölçüde benzeri olan ve ona at›f
yapan bir baflka ilan da 6 fiubat 1892 tarihli resmî gazetede yay›mlanm›flt›r; bkz. fiubat 6, 1892, 1564 numaral› ilan. Buna göre yasaklar aynen kalmakta yaln›z “demirhindi”nin ithaline izin verilmektedir. Ayr›ca 5
A¤ustos 1889 tarihli ve ayr›nt›s› ile yukar›da aç›klanan kararnameye de at›f yap›larak 11 Kas›m 1892 tarihinde
yeni bir emirname yay›mlanm›flt›r. Buna göre filoksera ile bulafl›k ülkeler listesine Malta ve Simas da eklenmifltir. Bu nedenle bu ülkelerden de söz konusu madde ve eflyalar›n ithali yasaklanm›flt›r. Ancak “saponaria”
adl› bitkinin ithaline izin verilmifltir, bkz: Kas›m 11, 1892,1859 numaral› ilan.
39 The Cyprus Gazette, Haziran 13, 1890, s: 1618.
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1890 Senesi Filoksera’n›n Men’i Kanunu
1890 y›l› K›br›s hükûmetinin filoksera ile mücadelesinde ayr› bir öneme
sahiptir. Çünkü hükûmet bu konuda bir kanun ç›karma gere¤ini duymufltur.
“1890 Senesi Filoksera’n›n Men’i [Önlenmesi] Kanunu” ad›n› tafl›yan bu
kanun, 26 May›s 1890 tarihinde Kavanin Meclisi’nde kabul edilmifl ve resmî
gazetede 22 A¤ustos 1890 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.
K›br›s valisi 11 Mart 1890 tarihinde yapt›¤› Kavanin Meclisi aç›fl
konuflmas›nda filoksera konusuna de¤inmifl ve flöyle konuflmufltur:
“K›br›s’›n ba¤lar› ba¤l›k memleketlerin filoksera denmekle maruf
bulunan [tan›nan] dahiyesinden [felaketinden] bi-minh-i müteal
[Allah›n yard›m›yla] bu ana de¤in beri kalm›fl olup fakat iflbu
kürum [asma] hastal›¤›n›n Avrupa-y› flarkî [do¤u Avrupa]
memali¤inde [ülkelerinde] icra-y› kesb-i vüs’at etmifl [yay›lm›fl]
olmas›na binaen [olmas›ndan dolay›] onun buraya duhulü [girmesi] tehlikesine karfl› her vakitten ziyade [çok] teyakkuz [alarm
halinde] ve intibah [uyan›kl›k] üzere bulunmakl›¤›m›z lâz›m gelir
ve mezkûr [ad› geçen] hastal›¤›n buraya sirayeti[bulaflmas›] aleyhinde ve flayet ez-kaza [kazaen] dahil-i cezirede [ada içerisinde] runüma-y› zuhur olur [ortaya ç›kar] ise hemen def’ ve izalesi [yok
edilmesi] için flimdiye kadar müttehiz bulunmufl [al›nm›fl] olanlara ilaveten münasip görülecek daha sair tedâbir-i ihtiyatiyenin
[daha baflka ihtiyat tedbirlerinin] dahi anen fe anen [devaml›
olarak] ittihaz› [al›nmas›] kaziyesine [meselesine] atf-› nazar eylemekten [giriflmekten] hükûmet dûr [uzak] olmayacakt›r”40.

Kavanin Meclisi azalar›n›n cevabî konuflmas›nda da konuya de¤inilmektedir. Azalar ad›na yap›lan 20 Mart 1890 tarihli konuflmada “Filoksera’n›n cezireye [adaya] men’-i duhülü [giriflinin önlenmesi] emrinde [meselesinde] izhar
buyurdu¤u [gösterdi¤i] takayyüdden [dikkatlilikten] dolay› hükûmete arz-›
teflekkür borçlu olup canib-i hükûmetten [hükûmet taraf›ndan] bu cihete
[yönde] ma’tuf bulunan ihtimam›n [gösterilmekte olan özenin] ba’dema [bundan sonra da] irha buyrulmayaca¤›na [gevfletilmeyece¤ine] itimad eyleriz”41
denilmektedir.
40 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 21 Mart 1890.
41 Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 21 Mart 1890.
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“Makam-› Ali-i Vilayetten Meclis-i ‹craat›n ‹nzimam-› Rey'iyle Sad›r Olanan Kararnamedir.Numara:11
Filoksera nam›yla ma'ruf olan kerm hastal›¤› bahr-i sefîd sevahili kurbünde kain bulunan memali¤in baz›s›nda hükmünü devam
etmekte oldu¤u hasebiyle zikr olunan hastal›¤›n K›br›s'a men'-i sirayeti için ilaveten baz› tedabir ittihaz›na lüzum görülmüfl olma¤›n:
Binaenaleyh Fransa ve ‹talya ve Avusturya ve Yunan memali¤inin her hangi iskelesinden olur ise olsun K›br›s'a basg›lanm›fl
olarak yahut sair suretle kuru ve taze ot ve
saman celb ve ithali zîrde muharrer tarihten
The Cyprus Gazette, June 13th, 1890.
itibaren emr-i ahire de¤in memnu' bulunmas› makam-› âli-i vilayetten “1879 Senesi
Gümrük ve ‹htisabiye Rüsumu Nizamat›n›n Tadili Nizamnamesi” hükmünce
olan salahiyeti istimalen ve meclis-i icraat›n reyi munzam olarak iflbu kararname ile taht-› karara al›nm›flt›r.
(‹mzam›z ve mühür ve resmimiz taht›nda olarak iflflb
bu 1887 senesi flfleehr-i
mart›n›n yirmi alt›nc› günü Lefkoflfla
a'da tasdir k›l›nm›flfltt›r.)
Vali

Kâtib-i Meclis

H.Bulver

T.Chemberlyn”

K›br›s Yönetimi, Kavanin Meclisi’nde görüflülecek kanun tasar›lar›n›
görüflmeden önce resmî gazetede yay›ml›yordu. Filoksera hakk›ndaki kanun
tasar›s› 16 May›s 1890 tarihinde yay›mland›42. Tasar› 26 May›s 1890 tarihinde
Kavanin Meclisi’nde görüflülerek kabul edildi ve 22 A¤ustos 1890 tarihli resmî
gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girdi43.
Tasar› 10 maddeden oluflmakta ise de, Meclis’te görüflülerek kabul edilen
kanun 12 maddeden oluflmaktad›r. Bu kanun, “filoksera denmekle ma’ruf
bulunan [tan›nan] hastal›¤›n cezireye [adaya] sirayeti [bulaflmas›] ve flayet
sirayet edecek [bulaflacak] olursa intiflar› [yay›lmas›] aleyhinde ilaveten
42 The Cyprus Gazette, May›s 16, 1890, s: 1597.
43 The Cyprus Gazette, A¤ustos 22, s. 1663-1664.
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tedâbir-i ihtiyatiye [ilave ihtiyat tedbirlerinin]
ittihaz›na [al›nmas›na] hükûmeti iktidar
z›mn›nda [yetkilendirme konusunda] K›br›s
ceziresi [adas›] valilik ve serdarl›¤› [baflkomutanl›¤›] canibinden [taraf›ndan] cezire-i mezbure [ad› geçen ada] Kavanin Meclisi’nin inzimam-› rey’ ve r›zas›yla [onay› ile] vaz’ ve te’sis”olunmufltur44.
Kanunun birinci maddesi; “bulafl›k bulunan
yahut bulundu¤u flüphe olunan mahallerin
ilan› hakk›ndad›r”. Buna göre, K›br›s hükûmeti
görece¤i lüzum üzerine herhangi bir ülke veya
bölgenin “filoksera ile bulafl›k” oldu¤unu ilan
etmeye yetkilidir.
The Cyprus Gazette Supplement, August
22nd, 1890. “Filoksera Prevention Law”

Kanunun ikinci maddesi valinin bu konudaki yetkileri hakk›ndad›r. Buna göre vali;

1.”Bulafl›k bir taraf veya k›t’a yahut mevkide
bulunan kürumun [asmalar›n] ve sair mahsulât-› nebatiyenin [bitkisel ürünlerin] tayin [tesbiti] ve tensik-i suret-i
itlaf [yok etme fleklinin belirlenmesi] ve nakl [nakledilmesi] ve kal’
[sökülmesi] ve tasarruf ve sairesi”ne,

2. “Bulafl›k mevki ve k›talar›n yahut bunlar›n her hangi k›sm›n›n tayin
[tesbiti] ve tensik-i suret-i tathir [temizleme fleklinin belirlenmesi] ve
izale-i afeneleri [çürüklerin yok edilmesi]”ne,
3. “Bulafl›k herhangi taraf veya k›t’a yahut mevki’in tekmiline [tamamlanmas›na] yahut herhangi bir k›sm›na bidayeten [bafllang›çta] yahut
tekraren kürum [asma] gars› [dikilmesi] ne kadar müddet caiz olmayaca¤›n›n tayini”ne,
4. “Eflhâs [flah›slar] ve hayvanât [hayvanlar] ve toprak ve gübre ve f›flk› ve
asma desteklerinin ve mahsulât-› nebatiyenin [bitkisel ürünlerin] yahut
sair nesnelerin filoksera ile bulafl›k yahut bulafl›kl›¤› melhuz
[düflünülerek] ilan edilen taraf veya k›t’a yahut mevki’in dahilinde
yahut derun [içine] veya haricine [d›fl›na] men’ [ç›kmas›n›n önlenmesine] yahut tensik-i duhul veya hurucu [girifl veya ç›k›fl›n›n düzenlenmesine]”ne,
44 Kavanin-i K›br›s, 1885-1895, 1890 y›l› 22 numaral› kanun, s: 107.
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5. “Filokseran›n iflbu cezireye [adaya] sirayetinin [bulaflmas›n›n] yahut dahil-i
içinde
cezirede
intiflar›n›n
[ada
yay›lmas›n›n] alelumum [genel olarak] her
ne suretle olur ise olsun men’i [önlenmesine]”ne,
6. “‹flbu kanunun her hangi ahkâm›n›n [hükmünün] yahut ahkâm-› mezbureye [ad›
geçen hükümlere] binaen [dayan›larak]
vaz’ olunan [meydana getirilen] her hangi
talimât›n infaz›yla [yeine getirilmesiyle]
mükellef edilen [sorumlu olan] kimesnelerin [kiflilerin] nasb [tayini] ve ücreti ve
vazifelerinin tensiki [düzenlenmesine]”ne
yetkilidir.
Kanununa göre valinin yukar›daki konularda
verece¤i kararlar bir kanun hükmü addedilecektir.
Kanunun üçüncü maddesi “Bulafl›ktan kurtulan yerlerin ilan› hakk›ndad›r”. Buna göre; “filoksera ile art›k bulafl›k
olmad›¤› yahut bulafl›kl›¤› melhuz bulunmad›¤› [düflünülmedi¤i] keyfiyetini
[iflini] ” kendi belirleyece¤i flartlara göre ilan etme yetkisi valiye aittir. Böylece
önceki emir feshedilmifl olacakt›r.
Kanunun dördüncü maddesi “araziye duhûl [girifl] ve filoksera taharri
etmek [aramak] salahiyetine dairdir”. Buna göre; “beraberinde herhangi nev’
[çeflit] binek veya yük hayvanât› [hayvanlar›] ve yük arabas› ve alât ve edevât
[aletler] ve saire bulundurarak yahut bulundurmayarak herhangi araziye
duhûl [girme] ile orada herhangi kürum [asma] veya nebatât› [bitkileri] yahut
sair mahsulât-› nebatiyeyi [bitkisel ürünleri] muayene etmeye ve yeri
kazma¤a ve filokseran›n daha ziyade müessir [etkili] ve netice-pezîr [sonuç
verici] olacak surette” araflt›r›lmas› ve yok edilmesi için gereken her fleyi yapmaya valinin izin verdi¤i görevli yetkili olacakt›r.
Kanunun beflinci maddesi; “hastal›¤›n ihbar› ve ihbar edilmedi¤i halde
terettüb edecek [düzenlenecek] mücazât [cezalar] beyan›ndad›r”. Buna göre;
hastal›kl› oldu¤undan flüphelenilen bir arazinin sahibi veya kullan›c›s› veya
ba¤›n korunmas› ve idaresinden sorumlu olan kifli durumu kaza kay-
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makaml›¤›na derhal bildirecektir. ‹hbar› ispatlamaktan kendisi sorumludur.
Kabul edilebilir özrü olmaks›z›n hastal›¤› haber vermez ise 30 liral›k45 para
cezas›n› ödemekle yükümlü olacakt›r.
Kanunun alt›nc› maddesi “itlaf edilen kürum [asmalar] ve sair mahsulât-›
nebatiye [di¤er bitkisel ürünler] için tazminat itas› [verilmesi] hakk›ndad›r”.
Buna göre, e¤er bu kanuna göre asma veya ürün imha edilirse bunlar›n
imhas›ndan dolay› sahibine ilgili kaymakaml›k taraf›ndan “kaza mal
sand›¤›ndan tazminat” verilecektir. Tazminat miktar›n› görevlendirilen
uzman belirleyecektir. E¤er arazi veya ürün sahibinin bilerek ve isteyerek bu
kanuna muhalif tav›rlar› oldu¤u kanaati has›l olursa vali o kifliye tazminat
ödenmesini engelleyebilecektir.
Kanunun yedinci maddesi, “mesarifat›n [masraflar›n] tesviyesi [karfl›lanmas›] için akçe tedarikine [sa¤lanmas›na] valinin meclis-i icraatta [yönetim
kurulunda] salahiyeti oldu¤u beyan›ndad›r”. Buna göre, herhangi bir arazinin
filoksera ile bulafl›k oldu¤u ilan edilirse kanun hükümlerinin uygulanmas›
için para temin etmek amac›yla flarap ve alkollü içkiler vergisi ile kuru üzüm
ihraç vergisine ad› geçen vergilerin % 8’ini geçmemek flart›yla y›ll›k zam yapmaya vali yetkilidir.
Kanunun sekizinci maddesi, “eflyan›n men’i ithaline [eflyan›n ithalinin
önlenmesi için] valinin salahiyeti” hakk›ndad›r. Buna göre, “filokseran›n iflbu
cezireye [adaya] duhûlünün [girmesinin] yahut dahil-i cezirede tevsi’inin [ada
içinde yay›lmas›n›n] men’i [önlenmesi] ve filoksera tohumu nakl etmek ihtimalleri olup, filoksera ile bulafl›k bulunduklar› zannedilen memalik [ülkeler]
veya mahallerden [yerlerden] do¤rudan do¤ruya yahut an asl vürud eden [as›l
olarak gelen] emtian›n” ithalinin yasaklanmas› ve gereken tedbirleri almak
amac›yla hangi eflya veya mal›n ithalinin yasaklanaca¤› veya hangi flartlarla
izin verilece¤i konusunda emir verme¤e vali yetkilidir.
Kanunun dokuzuncu maddesi, “madde-i sab›ka [önceki madde] hükmünce
ita olunmufl [verilmifl] emir hilaf›nda [d›fl›nda] hareket edenler hakk›nda
bulunacak mücazât [cezalar] beyan›ndad›r”. Buna göre bir önceki maddede
belirtilen vali emrine ayk›r› hareket edenler suçlu say›lacak ve en fazla 50 lira
para cezas› ödeyecek veya on iki aydan fazla olmamak üzere hapis cezas›na
çarpt›r›lacak ve söz konusu eflyan›n tamam› müsadere edilecektir.
Kanunun onuncu maddesi, “talimât hilaf›nda [d›fl›nda] hareket ve
memurîne [görevlilere] mümanaat edenler [engel olanlar] hakk›nda bulu45 Bu kanunda geçen lira, ‹ngiliz liras›, “Pound, Sterlin” anlam›ndad›r.
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nacak mücazâta [cezalara] dairdir”. Buna göre, bu kanunun ikinci maddesinde
bahsedilen konulardaki valilik emrine ayk›r› hareket edenler veya söz konusu
kanunun herhangi bir maddesinin uygulanmas› için görevlendirilen memura
engel olanlar, ilk defa olarak bu suçu ifllediklerinde 5 lira veya en fazla 3 ay
hapis, bu suçun tekrar› halinde ise en fazla 20 lira para cezas› veya en fazla
on iki ay hapis cezalar›na çarpt›r›labileceklerdir. Bu cezalardan yaln›z biri
veya her ikisi de verilebilir.
Kanunun on birinci maddesi “ceza-y› nakdinin [para cezas›n›n] bir k›sm›n›
çekmek lühûkuna [sonucuna] vas›ta olan kimesneye [kifliye] vermek
salahiyeti beyan›ndad›r”. Buna göre, kanuna dayan›larak mahkemece verilen
para cezalar›n›n hepsinin veya bir k›sm›n›n “hükmün itas›na [verilmesine]
vesile olan kimesneye [kifliye] veya kimesnelere [kiflilere]” ödenmesine de ayn›
mahkemece hükmedilebilir.
Kanunun on ikinci maddesi kanunun “ism-i muhtasar [k›sa isim]”i
hakk›ndad›r. Buna göre, bu kanun “1890 Senesi Filoksera Men’i Kanunu”
ad›yla an›lacakt›r46.

Kanunun Uygulanmas›
Filoksera kanunu, K›br›s’ta en uzun süre uygulanan kanunlardan birisidir
ve bugün Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde bir iki küçük de¤ifliklikle uygulanan yasalar aras›nda bulunmaktad›r47.
Kanun yay›mland›ktan sonra konuyla ilgili ilk hükûmet bildirisi 14 Kas›m
1890 tarihinde yay›mlanm›flt›r. Bu bildiri kanunu özetlemekte ve aç›klamas›n› yapmaktad›r. Buna göre,
“geçmiflte hükûmet taraf›ndan at›lan ad›mlar, hastal›¤› tafl›mas›
muhtemel maddelerin K›br›s’a ithalini önlemek olmufltur. Zaman
zaman bu maddelerin oluflturdu¤u listeler K›br›s Yüksek
Komiserinin/Valisinin emri ile yay›mlanmaktad›r. Yukar›da
zikredilen kanun hükme ba¤l›yor ki, K›br›s’a yasaklanm›fl herhangi bir maddeyi getirecek kiflilerin veya hassas madde ve
eflyalar›n ithali konusunda bu kanun hükümlerine göre
46 Kavanin-i K›br›s, 1885-1895, 1890 y›l› 22 numaral› kanunu, ss: 107-112. Kanunun ‹ngilizce metni için bkz:
The Cyprus Gazette, A¤ustos 22, 1890, ss: 1663-1664; Laws of Cyprus, c: 1, Londra 1950, ss: 964-966; Laws of
Cyprus, c: 1, Blm. 77, Londra 1959, ss: 2-3; K›br›s Yasalar›, c: I, K›br›s Türk Federe Meclisi yay., Lefkofla-1981,
ss: 447-449.
47 Bkz: Fas›l 77, “Filoksera Önleme”.
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yay›mlanm›fl bir emre ayk›r›
hareket edecek kifliler, suçlu bulunmalar› halinde, 50 ‹ngiliz liras›n›
geçmeyecek para cezas›na veya 12
ay› geçmeyecek hapis cezas›na
çarpt›r›lacakt›r. Söylendi¤i flekilde
emre muhalif olarak ithal edilmifl
tüm madde ve eflyalar, paket içindekiler ve paketle birlikte olan her
fley müsadere edilecektir.
Kanun ayr›ca hükme ba¤l›yor ki,
filoksera ile bulafl›k oldu¤undan
flüphe edilen ba¤ dikili herhangi bir
arazinin sahibi veya iflletmecisi
veya ba¤›n idaresinden sorumlu
olan kifli, mümkün olan en h›zl›
Kavanin-i K›br›s, 1885-1895.
“Filoksera'n›n Men'i Kanunu”.
flekilde ba¤›n hastal›kl› oldu¤unu
kaza kaymakam›na bildirecektir.
E¤er makul bir mazereti olmaks›z›n, mazeretini delillendirmek
kendi sorumlulu¤undad›r, haber vermez ise 30 ‹ngiliz liras›n›
geçmeyecek bir para cezas›n› ödemekle yükümlü tutulacakt›r”48.
“Filoksera Önleme Kanunu”nun ç›kar›lmas›ndan sonra da, 1891 ve 1892
y›llar›nda baz› kararname ve emirnameler yay›mlanm›flt›r. Ancak bu emirname ve kararnamelerde dayanak noktas› söz konusu kanun de¤ildir.
Dayanak noktas› olarak “1879 Senesi Gümrük ve Zecriye Tadilat
Nizamnamesi” kabul edilmifltir. 1893-1894 ve 1895 y›llar›nda filoksera konulu resmî bir ilana rastlanmam›flt›r.

Sonuç
1878 y›l›nda K›br›s’›n idaresini devralan ‹ngilizler o y›llar›n ba¤c›l›¤› için
büyük bir tehlike addedilen filoksera ile etkili bir mücadele
gerçeklefltirmifllerdir. Bu cümleden olarak 1880 y›l›ndan itibaren emir ve
kararnameler yay›mlanm›fl, “K›br›s Filoksera Komisyonu” kurulmufl, konuyla
ilgili kitap yay›mlanm›fl ve nihayet 1890 y›l›nda “Filoksera Önleme Yasas›”
ç›kar›lm›flt›r. Bütün bu uygulamalar›n amac› hastal›¤›n K›br›s’a giriflini önle45 Bu kanunda geçen lira, ‹ngiliz liras›, “Pound, Sterlin” anlam›ndad›r.
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mektir. Ba¤c›l›ktan ve flarapç›l›ktan önemli bir gelir elde eden K›br›s için bu
mücadele çok yerinde olmufl ve incelenen dönemde filoksera hastal›¤›n›n
K›br›s’a girifli ve K›br›s’ta yay›lmas› engellenmifltir.
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Özet: Bu çal›flman›n amac› 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Avrupa’da ba¤larda görülmeye
bafllanan Filoksera hastal›¤›n›n K›br›s üzerindeki etkilerini ortaya koymakt›r. Ba¤c›l›k
K›br›s’ta önemli bir gelir kayna¤› oldu¤u için 1878 y›l›nda K›br›s idaresini ele alan ‹ngilizler
bu konuya büyük önem vermifllerdir. Esas amaç hastal›¤›n K›br›s’a giriflini önlemektir.
Çal›flmam›z s›ras›nda KKTC Millî Arfliv ve Araflt›rma Dairesi ile Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi’nde bulunan kaynaklar kullan›lm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Filoksera, K›br›s, ‹ngiliz ‹daresi.
Abstract: The aim of this study is to reveal the effects of the Phylloxera on Cyprus.
Phylloxera is a disease of vine. It occured in Europe in the second half of the sixteenth century and effected badly the countries which produced vine and grape. Cyprus was also a
country that produced vine and grape, and the Cyprus Government had to fight this disease.
Keywords: Phylloxera, Cyprus, British Administration.

176

