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K›br›s’›n ‹ngiltere’ye Devri Üzerine
K›br›s’ta Bas›lan Para ve Osmanl› Hükümeti

Mehmet DEM‹RYÜREK*

Girifl
K›br›s Merkez Bankas› taraf›ndan yay›mlanan bir broflüre göre; “Adan›n
Türk idaresi dönemi [para bak›m›ndan] çok karanl›kt›r. XVII. yüzy›la ait az
say›da madeni para, K›br›s’ta de¤eri düflük gümüfl madenî paralar darbeden
bir darphanenin mevcut oldu¤una iflaret etmesine ra¤men, tedavüldeki madenî paralar›n ço¤u Osmanl› Hazinesi taraf›ndan darbedilmifl madenî paralard›. Temel para birimi, küçük gümüfl madenî para olan akçe idi. Bu paraya
renginden dolay› Rumlar taraf›ndan (Beyaz) anlam›na gelen “aspro” deniliyordu.
Para söz konusu oldu¤unda, Osmanl› döneminin temel özelli¤i, varsay›landan daha düflük de¤erli madenî para meselesinin bir sonucu olarak ‹mparatorlu¤un paras›ndaki sürekli devalüasyon idi. Bu durum s›k savafllar›n neden
oldu¤u büyük bütçe aç›klar›n› finanse etmenin bir yolu idi”1.
Bir baflka esere göre ise; “300 y›ll›k Türk idaresi esnas›nda K›br›s için hiçbir madenî veya kâ¤›t para tedavüle ç›kar›lmad›... Amiral Hay, Temmuz
1878’de K›br›s’›n idaresini ele ald›¤› zaman K›br›s’ta Türk, ‹ngiliz ve Frans›z
menfleli her biri içerdi¤i metale ba¤l› olarak farkl› bir sat›n alma gücüne sahip
otuzdan fazla alt›n, gümüfl, bak›r ve metelik denilen paran›n tedavülde oldu¤unu gördü”2.
*Doç.Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. mdyurek@lefke.edu.tr
1 Bank of Cyprus; Cyprus: 2.500 Years of Coinage, (t.y), s: VI.
2 The Records of the Ottoman Conquest of Cyprus and Cyprus Guide and Directory, (Ed: Philip Christian), 2.
Edition, The Laiki Group Cultural Centre, 2000, s: 172.

157

kebikeç / 24 • 2007
1878 y›l›nda K›br›s ‹ngiltere’ye devredildi¤i zaman, K›br›s’a gelen ilk ‹ngiliz valisi “Sir Garnet Wolseley’in ilgilenmek zorunda kald›¤› ilk sorunlardan birisi madenî para/sikke sorunuydu”3. Para konusunda bir kar›fl›kl›k
vard›. “Limasol kazas›nda metalle kapl›/metalik kurufl standart madenî para
idi. Baf kazas›nda mecidiye gümüfl kuruflu standart madenî para idi. Adan›n
geri kalan k›sm›nda bak›r kurufl hakim idi”4. Harid Fedaî’ye göre de bu s›rada “K›br›s’ta para birimi “kurufl” idi ve Osmanl› paras›n›n kullan›mda dört
türü vard›: Bak›r, Metelik yani gümüfl kaplama, Mecidiye ve Kaime yani kâ¤›t para”5.
Temel para birimi olan “kurufl”un de¤eri ‹stanbul’da baflka, K›br›s’ta baflka idi. K›br›s’ta bir Türk liras› 160 bak›r kurufl de¤erinde iken, ‹stanbul’da
180 kurufltan daha fazla paraya sat›n al›nabiliyordu6.
A. K›br›s Hükûmeti’nin K›br›s Para Sistemini Kurma Çabalar›
K›br›s’taki ‹ngiliz yöneticileri K›br›s’taki para kar›fl›kl›¤›n› ortadan kald›rmak için bir dizi giriflimde bulundular. ‹lk at›lan ad›mlar›n ortak özelliklerinden biri Türkiye kaynakl› alt›n lira d›fl›ndaki paralar›/sikkeleri K›br›s’tan
uzak tutmak oldu. Çünkü Türk paras› istikrars›zd›.
1. Türk Paralar›n›n K›br›s’a Giriflfliinin Yasaklanmas›
Türk paras›n›n K›br›s’a giriflinin yasaklanmas› yönündeki ilk giriflimin ‹ngilizlerin adaya geliflinden sonraki ilk ay içinde yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. ‹ngilizlerin ilk K›br›s valisi Sir Garnet Wolseley, 5 A¤ustos 1878 tarihli raporunda “para” sorununun K›br›s’da karfl›laflt›¤› en ciddî sorunlardan birisi oldu¤unu, tüm ödemelerin ‹ngiliz paras› ile yap›ld›¤›n›, ancak tedavülde olan para3 Konu ile ilgili olarak, Her Magesty’s High Commissioner; Report for the Year 1879, Londra, 1880, s: 6’da
“Tedavüldeki para genellikle “kaime”, bak›r ve “metelik” idi. ... Neredeyse tüm vergiler “kaime” olarak
toplanmaktayd› ve bütün maafllar›n ayn› para ile ödenmesi emredilmiflti. Halk›n s›radan ifllemleri k›smen
“kaime”, k›smen de bak›r kurufl ya da metelik denilen kurufllarla yürütülüyordu. Ancak ‹ngilizlerin K›br›s’a
geliflleri üzerine tüccarlar “kaime”yi kabul etmemeye bafllad›lar. Halk tüccarlar›n “kaime”yi kabule zorlanmas› için hükûmete baflvurdu. Fakat vali Sir Garnet Wolseley çok yerinde olarak müdahale etmeyi reddetti. Vali ayn› zamanda, ‹ngiliz hükûmetinin bütün maafllar› madenî para ile ödemek niyetinde oldu¤unu
fakat bu y›l için vergilerin toplanmas›nda kaime almaya devam edilece¤ini ilan etti. Birkaç gün içinde kaime
ola¤an de¤erini kaybetti ve sadece hazinenin istekleri nedeniyle vergi mükellefleri ile iliflkide bulunan tüccarlar›n elinde kalmaya devam etti. Böylece ‹ngiliz hazinesinde meydana gelen kaime y›¤›lmas›, bu durumun arzu edilmeyen kaç›n›lmaz sonuçlar›ndan biriydi. Fakat bu ‹ngiliz hükûmetinin paray› sa¤lam bir
temele oturtma konusundaki ilk ad›m› oldu.”
4 The Records of the Ottoman Conquest of Cyprus and Cyprus Guide and Directory, s: 172.
5 Harid Fedaî; “‹ngiliz Dönemi K›br›s Madenî Paralar›”, K›br›s Türk Kültürü, s: 585.
6 Her Magesty’s High Commissioner; Report for the Year 1879, Londra, 1880, s: 8. Bir baflka esere göre ise 1
Türk Liras› K›br›s’ta 160 kurufl de¤erinde iken ‹stanbul’da 177 kurufl veya daha yüksek oranda ifllem görüyordu. Bkz: The Records of the Ottoman Conquest of Cyprus and Cyprus Guide and Directory, s: 172.
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n›n Türk paras› oldu¤unu, tedavüldeki bu Türk paralar›n›n nisbî de¤erinin s›k
s›k de¤iflti¤ini ve sonuçta paran›n pazardaki de¤eri ile bankadaki de¤eri aras›nda fark olufltu¤unu belirtmekte idi.
Wolseley’e göre, bu durumda; hem siyasî, hem de mali aç›dan en uygun hareketin adada Türk paras›n›n yerini ‹ngiliz paras›n›n almas›yd›. Vali raporuna flöyle devam etmektedir: “K›br›s’ta herhangi bir konu üzerinde, özellikle de
mali konularda bilgi elde etmek çok zordur. fiu anda K›br›s’ta tek bir banka
vard›r ve bana söylendi¤ine göre, flimdiye kadar pek bir ifl yapmam›flt›r. Tedavüldeki paran›n miktar› konusunda bir tahmin yapam›yorum. Fakat miktar›n
az oldu¤una inan›yorum. Son Türk-Rus savafl›ndan beri vergilerin baz›lar› kaime adl› kâ¤›t para ile ödenmifltir ve ödenmeye devam edilmektedir. 1-13 Mart
1879 tarihinde sona erecek olan mali y›l esnas›nda, halk› zorlamaks›z›n, bu
uygulamay› de¤ifltiremem. Bununla birlikte gelecek y›l vergilerin sadece iyi
para ile ödenmesinin kabul edilece¤i konusunda bir bildiri yay›mlamay› düflünüyorum.
Bu y›l›n sonunda hazinede bol miktarda “de¤eri düflük” Türk kâ¤›t paras›
olmas› mümkündür. E¤er öyle olursa, sizin de onay›n›z ile, 4 Haziran 1878 tarihli antlaflma ekinin 3. maddesine göre, ‹stanbul’a göndermemiz gerekli olan
miktar ne olursa olsun, Bâb-› âli’ye yapaca¤›m›z ödemede bu paray› kullanmay› önerece¤im. Bu ödeme flekli tedavüldeki Türk paras›n›n miktar›n› azaltacak
ve böylece ‹ngiliz paras›n›n adaya giriflini kolaylaflt›racakt›r”7.
K›br›s valili¤i bu konudaki uygulamalar›n› 1879 y›l› bafl›nda bafllatt›. ‹lk
ad›m 1 Ocak 1879 tarihinde at›ld›. K›br›s resmî gazetesinde yay›mlanan bir
ilân ile “15 Ocak 1879 tarihinden itibaren Befllik8, Alt›l›k9 veya metelik kurufllar›n K›br›s’a” giriflleri yasakland›10.
‹kinci ad›m 13 Mart 1879 tarihinde at›ld›. Resmî gazetede yay›mlanan hükûmet bildirisine göre, 13 Mart 1879 tarihinden sonra “metelik kurufllar K›b7 National Archives (Kew, London), Cyprus Currency, T.1./ 17149. (Dosyada bulunan ve Sir Garnet Wolseley
taraf›ndan yaz›lan 5 A¤ustos 1878 tarihli yaz›”.
8 “Befllik: ‹kinci Sultan Süleyman zaman›nda yap›lan meskûkat ›st›lahat› ile tedavüle ç›km›fl olan bir sikkenin
ad› idi. Bu ›st›lahat Orta Avrupa’da egemen olan “grosses” denilen “kurufl” esas›na dayan›yordu. ‹kinci
Sultan Mahmut zaman›nda da bu sikkeden kesilmifltir. Bu ikincisinin “cihadiyye”, “yeni befllik” ve di¤er
“yeni befllik” namlar›yla 3 nev’i vard›. Muharrem 1260 (fiubat 1844)’ta Abdülmecit’in saltanat› devrinde
ihdas edilmifl olan yeni meskûkat sisteminde, ayn› zamanda “çeyrek” de denilen befllik muhafaza edildi.
Çeyrek _ demek olan çehar-› yek’ten gelme bir tabirdir, de¤eri mecidiyenin dörtte birine muadil idi”. Bkz:
Mehmet Z. Pakal›n; Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, c: I, MEB yay., ‹stanbul, 1993, s: 211.
9 “Alt›l›k: ‹kinci Sultan Mahmut devrinde 1833 (H. 1249)-1839 (H.1255) senelerinde bas›lan bir sikkenin ad›yd›.
Befllikten daha az ma¤flufl olan bu paran›n k›ymeti iki yüz k›rk para yahut alt› kurufltu. Üçlük (üç kuruflluk)
ve altm›fll›k (altm›fl paral›k) olmak üzere ufakl›klar› da ç›kar›lm›flt›”. Bkz: Mehmet Z. Pakal›n, Osmanl›
Tarih Deyimleri ve Tterimleri Sözlü¤ü, c: I, s: 53-54.
10 The Cyprus Gazette, January 1, 1879.
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r›s hükûmet hazinesi” taraf›ndan kabul edilmeyecekti11. Ayn› ilan göre, 31
Mart 1879 tarihinden sonra ise “hiçbir kaime12, alt›l›k veya befllik K›br›s Hükûmeti hazinesi taraf›ndan kabul” edilmeyecekti. Ayn› ilandaki üçüncü duyuru ise vergilerin ödeme biçimi ile ilgiliydi. Buna göre, “31 Mart 1879 tarihinden itibaren tüm vergiler, önceki y›llar›n ödenmemifl vergileri de dahil olmak
üzere, “iyi para”13 ile ödenecektir”14.
K›br›s’ta geçerli Türk sikkelerinden biri de Mecidiye idi. 1879 y›l› resmî raporuna göre; K›br›s’ta geçerli olan gümüfl mecidiyelerin adadan ç›k›fl›n› h›zland›rmak için de¤eri, hükûmet taraf›ndan kas›tl› olarak düflük belirlenmiflti15. 22 A¤ustos 1879 tarihli bir baflka ilan ile de “Türk madenî bak›r paralar›n›n” art›k K›br›s Hükûmetince kabul edilmeyece¤i aç›kland›16.
2. Yeni K›br›s Kuruflflu
unun Bas›lmas›
K›br›s’taki ‹ngiliz Yönetimi’nin K›br›s ekonomisini sa¤lam temellere ba¤lama yolundaki en büyük ad›m› kuflkusuz K›br›s’ta yeni bir para siteminin kurulmas› olmufltur.
‹ngiliz Devlet Arflivi’nde bulunan belgelere göre, Sir Garnet Wolseley, 5
A¤ustos 1878 tarihli raporunda, K›br›s’taki para sorununun üstesinden gele11 “‹ngiliz hükûmeti taraf›ndan K›br›s’a büyük miktarda ‹ngiliz gümüfl paras› getirilmiflti ve k›sa sürede
tedavüldeki toplam para adan›n katlanabilece¤inden daha fazla oldu. Sonuçta alt›n para ülkeyi terk etmeye
bafllad› ve ‹ngiliz gümüfl paras› de¤er kaybetti... Bu nedenle ‹ngiliz gümüfl paras›n›n de¤erindeki azalmay›
durdurmak ve tedavüldeki paray› uygun bir ortama kavuflturmak için belirli bir sistem üzerinde gitmek
gerekliydi. Sir Garnet Wolseley, ilk olarak adadaki miktar› çok oldu¤undan dolay›, ortadan kalk›fl› ‹ngiliz
gümüfl paras› için boflluk yaratacak olan tedavüldeki metelik ad› verilen paray› tedavülden ç›karmaya karar
verdi. Bundan dolay› mali y›l›n kapanmas›ndan sonra meteliklerin hükûmet hazinesine kabul edilmeyece¤i
ilan edildi. Ayn› zamanda halk, ‹ngiliz küçük gümüfl paralar› ile de¤ifltirmek için ellerinde bulunan metelik
kurufllar› getirmeye davet edildi... Hükûmet taraf›ndan toplanan metelikler Türkiye’ye ihraç edildi. Bu
s›rada ‹ngiliz gümüfl kuruflu majestelerinin hükûmeti taraf›ndan onayland› ve al›nan stok yeterli olduktan
sonra Türk bak›r› topland› ve de¤ifltirildi”. Bkz: Her Magesty’s High Commissioner; Report for the Year
1879, s: 9.
12 Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda kâ¤›t para kaime olarak adland›r›lm›fl ve ilk olarak 1840 y›l›nda tedavüle
ç›kar›lm›flt›r. “Tedavül güçlü¤ü ve kalpazanl›k olaylar›n›n s›k s›k vuku bulmas› üzerine kaimelerin tedavülü
giderek yaln›zca ‹stanbul ile s›n›rl› kalm›fl ve 13 Temmuz 1862 tarihinden bafllayarak iki ayl›k bir süre
içinde de piyasadan toplanm›flt›r... ‹kinci kaime uygulamas› 1877-78 Osmanl› Rus Savafl›’n›n finansman›
için devreye sokulmufltur... ‹kinci uygulamada bas›lan kaimeler, savafl›n bitiminden sonraki befl y›l içinde
piyasadan çekilmifltir” Bkz: O¤uz Tekin; “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Para”, Osmanl›, c: III, Ankara, 1999,
s: 178. Kaimenin K›br›s’ta yasaklanmas›n›n bir sebebi de Osmanl› hükûmetinin bu paray› Mart 1879 tarihinde piyasadan çekmesiydi. K›br›s y›ll›k raporuna göre; “‹stanbul’daki hazinenin tedbirsiz bir hareketiyle
Mart 1879’da kaimenin piyasadan geri çekilmesi üzerine 1 Türk liras› karfl›s›nda 134’e kadar yükselmifl olan
bak›r kurufllar, 600’e var›ncaya kadar h›zla düfltü ve A¤ustos ay›nda büyük miktarda bak›r kurufl kaçak
olarak K›br›s’a getirildi”. Bkz: Her Magesty’s High Commissioner; Report for the Year 1879, s: 9.
13 “De¤eri düflük madenden kesilmifl olan bu madenî para [metelik] Türkiye’de genellikle neredeyse gümüfl
kurufl kadar ayn› k›ymette geçerli oldu¤undan ve halk nezdinde her zaman çok ra¤bet gördü¤ünden “iyi
para” olarak adland›r›lmaktad›r”. Bkz: Her Magesty’s High Commissioner; Report for the Year 1879, s: 8.
14 The Cyprus Gazette, March 13, 1879.
15 Her Magesty’s High Commissioner; Report for the Year 1879, s: 11.
16 The Cyprus Gazette, August 22, 1879. Bu ilanda “Türk bak›r kurufllar› vergilerin ödenmesinde veya di¤er
paralarla de¤iflim için maliye dairelerince kabul edilecektir. Ancak 31 A¤ustos’tan sonra kabul edilmeyecektir”deniliyordu.
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bilmek için “hem siyasî aç›dan hem de mali aç›dan” en uygun hareket, adada
“Türk paras›n›n yerini ‹ngiliz paras›n›n almas›”d›r diyordu17. Böylece “Yüksek komiser ilk önerisinde ‹ngiliz para sisteminin adaya girmesini istedi. Fakat 1878’de bu pratikte yabanc› bir para sistemi idi ve zorluklar ve itirazlarla
karfl›laflacakt›”18. Bu nedenle öneri kabul görmedi. Ama mevcut sistem de muhafaza edilemezdi. Bu nedenle “do¤rudan do¤ruya K›br›s yönetiminin kontrolü alt›nda olan bir para ile Türk kuruflunu de¤ifltirmek”19 gerekiyordu.
Vali Sir Garnet Wolseley, 7 Kas›m 1878 tarihli mektubunda ise daha baflka ve daha radikal bir öneride bulundu. Vali bu mektupta “K›br›s için darb
edilmesi gerekli bir ‹ngiliz bronz kuruflu”ndan bahsediyordu. Valiye göre, “bu
kurufl ‹ngiliz penilerinden daha a¤›r ve daha büyük” olmal›yd›20.
‹ngiliz Devlet Arflivi’nde bulunan 22 Ocak 1879 tarihli bir yaz›dan valinin
yeni önerisinin kabul edildi¤i anlafl›lmaktad›r21. Bu belgeye göre, bas›lacak
paran›n maliyeti 650 Sterlini geçmeyecek, 250.000 kurufl, 250.000 Yar›m Kurufl ve 250.000 Çeyrek Kurufl darbedilecektir. 180 kurufl 1 Sterlin de¤erinde
olacak, 2,291 Sterlinlik ana para/sermaye olacak ve K›br›s Hükûmetinin kâr›
da yaklafl›k 1.641 Sterlin olacakt›r22.
K›br›s’taki ‹ngiliz yöneticilerine göre, Türk para piyasas›n›n inifl ç›k›fllar› o
kadar büyüktü ki, Türk madenî paralar›n›n kullan›lmaya devam etmesi halinde ‹ngilizlerin de Türk sermaye sahipleri kadar s›k›nt›ya düflece¤ine flüphe
yoktu23.
‹lk K›br›s bronz kurufllar› Mart 1879’da darbedildi. Bu ilk darbda 250.000
adet 1 kuruflluk, 250.000 adet yar›m kuruflluk ve 150.000 adet de çeyrek kuruflluk darbedilmiflti. Darbedilen paran›n de¤eri 2.292 Sterlin idi24.
K›br›s için bas›lan yeni para, yerini ald›¤› Türk bak›r kuruflundan ebat olarak daha küçüktü ve Nisan 1879’da tedavüle ç›km›flt›r25.
17 National Archives (Kew, London), Cyprus Currency, T.1./ 17149. (Dosyada bulunan ve Sir Garnet Wolseley
taraf›ndan yaz›lan 5 A¤ustos 1878 tarihli yaz›.
18 The Records of the Ottoman Conquest of Cyprus and Cyprus Guide and Directory, s: 173.
19 The Records of the Ottoman Conquest of Cyprus and Cyprus Guide and Directory, s: 173.
20 National Archives (Kew, London), Cyprus Currency, T.1./ 17149. (Dosyada bulunan ve Sir Garnet Wolseley’in
önerisinden bahseden 22 Ocak 1879 tarihli yaz›.)
21 Çünkü 22 Ocak 1879 tarihli yaz›n›n sonunda “haz›rlanan tasar›y› Majestelerinin onay›na sunmak ve gerekli kal›plar›n haz›rlanmas› için talimat vermek Darphane Müdürü’nün görevi olacakt›r” denilmektedir.
National Archives (Kew, London), Cyprus Currency, T.1./ 17149. (Dosyada bulunan ve Sir Garnet
Wolseley’in önerisinden bahseden 22 Ocak 1879 tarihli yaz›.)
22 National Archives (Kew, London), Cyprus Currency, T.1./ 17149. (Dosyada bulunan ve Sir Garnet Wolseley’in
önerisinden bahseden 22 Ocak 1879 tarihli yaz›.)
23 Her Magesty’s High Commissioner; Report for the Year 1879, s: 8.
24 National Archives (Kew, London) Cyprus Currency, T 1/13026. (Dosyada bulunan 18435 numaral› dosya içindeki belge.)
25 The Records of the Ottoman Conquest of Cyprus and Cyprus Guide and Directory, s: 173.
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K›br›s’ta 1879-1881 y›llar›nda bas›lan K›br›s kuruflunun miktar› ve de¤eri
flöyledir:
Y›llar
1
Yar›m
Çeyrek
Toplam
Kurufl
Kurufl
Kurufl
Sterlin (De¤er)
Mart 1879
250.000
250.000
150.000
2,292*
Temmuz 1880
72.000
100*
fiubat 1881
18.000
36.000
72.000
300*
Nisan 1881
18.000
18.000
150*
A¤ustos(?)
1881
18.000
36.000
72.000
300**
(Toplam)
304.000
340.000
366.000
3,142
* ‹ngiliz Darphanesi taraf›ndan bas›lm›flt›r.
** Darphanenin izni ile Mess. R. Heaton and Sons, Birmingham taraf›ndan
bas›lm›flt›r.
3. 1882 Senesi K›br›s Meskûkât› Kararnamesi
Böylece K›br›s’ta para birimi “K›br›s Kuruflu” olmufl ve Lira, fiilin, Kurufl
ve Para’dan oluflan bir sitem kurulmufltur. Bu para birimi flu flekilde aç›klanabilir: 1 Lira=20 fiilin, 1 fiilin= 9 kurufl, 1 Kurufl= 40 para.
Ahmet Gazio¤lu ilk kuruflun bronzdan de¤il bak›rdan darbedildi¤ini26 yazmakta ise de, The National Archives’de (Kew, London) bulunan belgelere göre, K›br›s için darbedilen kurufllar bronzdan (Tunç) darbedilmifltir. 3 May›s
1882 tarihli bir kraliyet ferman› ile K›br›s paras› ile ilgili yeni uygulama teyit
edildi. Bu fermanla K›br›s para sistemi flöyle belirlenmiflti:
Madenî Paralar›n Listesi27
K›br›s Kurufl ve Paras›
Hesab›yla K›ymeti
ALTIN
‹ngiliz alt›n›
‹ngiliz yar›m alt›n›
Türk Liras›
Frans›z 20 frang›

Hîn-i Teklifinde Olunmas›
Laz›mgelen Miktar
Kurufl
Para
180
...
90
...
162
...
142
20

} Yok

26 Gazio¤lu’na göre; “1879 y›l›nda K›br›s Liras› 180 kurufl olarak saptand›. Ayr›ca K›br›s’a özgü bak›r paralar
da bas›ld›. Bu bak›r paralar kurufl olarak adland›r›ld›. Bkz: Ahmet Gazio¤lu, Enosis Çemberinde Türkler, 2.
bask›, K›br›s Araflt›rma ve Yay›n Merkezi (CYREP) yay., Lefkofla, 2000, s: 37.
27 The Cyprus Gazette, June 17th, 1879. Ayn› ilan gazetenin 4 Nisan 1885 ve 10 fiubat 1888 tarihli
nüshalar›nda da yay›nlanm›flt›r. Bkz: The Records of the Ottoman Conquest of Cyprus and Cyprus Guide
and Directory, s: 175. Ayr›ca Bkz: Ceride-i Resmîye-i K›br›s, 4 Nisan 1885.
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GÜMÜfi
Florin
Silin
Alt› Pens
Üç Pens

Kurufl
18
9
4
2

Para
...
...
20
10

} 3 L=540 kurufl

BRONZ
Kurufl
Yar›m Kurufl
Çeyrek Kurufl

...
...
...

40
20
10

} 3 fi.=27 kurufl

B. K›br›s Kuruflflu
u Uygulamas›nda Kriz
1. K›br›s Hükûmeti’nin 15 Kas›m 1884 Tarihli Bildirisi
1879 y›l›ndan itibaren K›br›s’ta yeni K›br›s kuruflu tedavüle ç›kar›lm›fl ve
1882 y›l›nda ç›kar›lan bir kararname ile K›br›s’ta geçerli paran›n de¤eri belirlenmifl olmas›na ra¤men 1884 y›l›na gelindi¤inde K›br›s’›n her taraf›nda hükûmetin belirledi¤i düzen ve de¤erin uygulamaya konulamam›fl oldu¤u görülmektedir. Özellikle Leymosun bölgesinde sorunlar vard›.
Bu nedenle K›br›s hükûmeti 15 Kas›m 1884 tarihini tafl›yan bir bildiri yay›nlam›flt›r. Türkçe ve Rumca olarak yay›mlanan bu bildiride, “ammenin nazar-› dikkati Kraliçe Haflmetli Viktorya Hazretleri canibinden fleref-sudûr buyurulan gelen fi 3 May›s sene 1882 tarihli beyanname mazmununa celb ve davet olunur” denilerek bu bildirinin dayand›¤› temel aç›klanm›flt›r.
Söz konusu bildiriye göre; “beyanname-i mezkûr hükmünce K›br›s’ta kurufl
nam›yla nizamen mütedavil bulunacak akçe fakat flilinin dokuzda biri k›ymetinde ve tunçdan ma’mul bulunan K›br›s kurufludur.” Ve söz konusu beyanname hükmünün yürürlü¤e konulmas› konusunda K›br›s hükûmeti elinden geleni yapma karar›ndad›r.
K›br›s hükûmetinin bu resmî bildirisine göre; “kâffe-i mukavelenamelerle
hesap pusulalar›nda ve tahvilât ve sairede ve akçeye müteallik ahz ü ita ve
muamelâtta istifa yahut te’diye olunacak akçe mebali¤i kurufl hesab›yla beyan
k›l›nm›fl olduklar› halde kurufl tabirinin ber vech-i meflrûh flilinin dokuzda biri k›ymetinde ve tunçdan ma’mul K›br›s kuruflunu isti’mal için k›l›nm›fl nazar›nda tutulmas› lâz›m gelece¤i hususuna dikkat eylemeleri tüccâr ve bazârgânlarla sairîne tavsiye olunur.” Bildiriye göre toplam para miktar› hiçbir flekilde “sîm yahut metalik kurufl veyahut salif-üz-zikr beyanname ile nizamen
rayic hükmüne konulmufl olmayan” di¤er madenî paralar hesab› olarak göste-
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rilmeyecektir. Bildiri, “K›br›s’ta nizamen rayic tutulan” para tablosu ile sona
ermektedir. Bu tablo 3 May›s 1882 tarihli kraliyet kararnamesindeki tablonun
ayn›s›d›r28.
2. Limasollu Tüccarlar›n Hükûmete ‹hbarnamesi
Hükûmetin resmî ilan› üzerine ileri gelen baz› Limasollu “sarrafân ve tüccarân”, K›br›s Hükûmetine bir “ihbarname” göndermifltir. 25 Kas›m 1884 tarihini tafl›yan söz konusu ihbarnamede imzas› bulunan tüccar ve sarraflar;
“malum oldu¤u üzere ahz ü itaca muamelat›m›z 1884 senesi flehr-i Kanun-› evvelinin otuz birine de¤in ‹ngiliz Liras› 132 kurufl hesab›yla cereyan etmifl ise
de biz zîrde muharrer imzalar sahipleri hulûlü takarrüb eden seksen befl senesi flehr-i Kanûn-› sanisi ibtidas›ndan itibaren Lira-y› Sterlin’in 180 K›br›s
kuruflundan ibaret bulunmas› hakk›nda fi 15 Teflrîn-i sani 1884 tarihiyle hükûmet-i muhterememiz canibinden ›sdar olunan emre imtisalen icra-y› muamele eyleyece¤imizi vaad eyleriz” diyorlard›29.
Bu ihbarnameden anlafl›ld›¤›na göre, Limasollu tüccarlar bu tarihe kadar
1 ‹ngiliz Sterlini 132 kurufl hesab›ndan ifllem yapm›fllard›r. Oysa 1882 senesi
K›br›s Meskûkât› Kararnamesi’ne göre 1 ‹ngiliz Sterlini 180 kurufltur ve bu
flekilde ifllem görmesi gerekirdi. Ama baz› Limasollu ve Bafl› tüccarlar buna
uymam›fllard›r. Belki hükûmet de bu nedenle olsa gerek 15 Kas›m 1884 tarihinde bir resmî ilan yay›nlayarak 1 ‹ngiliz Sterlinini 180 kurufl olarak tesbit
eden 1882 kararnamesini hükûmetin uygulamak için herfleyi yapaca¤›n› aç›klamak zorunda kalm›flt›r. Bunun üzerine baz› Limasollu tüccarlar 1 Ocak
1885 tarihinden itibaren bu emre uyacaklar›n› aç›klam›fllard›r.
3. Bafl› Tüccarlar›n Hükûmete ‹hbarnamesi
Bu arada “Baf tüccarlar›n›n bafll›calar›” da K›br›s Hükûmeti’ne benzer bir
ihbarname göndermifllerdir. Söz konusu ihbarnamede Bafl› tüccarlar›n bafll›calar› “malum oldu¤u üzere ahz ü itaca muamelat›m›z 1884 senesi flehr-i Kanun-› evvelinin otuz birine de¤in ‹ngiliz Liras› 132 kurufl hesab›yla cereyan etmifl ise de biz zîrde muharrer imzalar sahipleri hulûlü takarrüb eden seksen
befl senesi flehr-i Kanûn-› sanisi ibtidas›ndan itibaren Lira-y› Sterlin’in 180
K›br›s kuruflundan ibaret bulunmas› hakk›nda fi 15 Teflrîn-i sani 1884 tarihiyle hükûmet-i muhterememiz canibinden ›sdar olunan emre imtisalen icra-y›
muamele eyleyece¤imizi vaad eyleriz” diyorlard›30. Böylece Bafl› tüccarlar›n
28 “2 Numerolu Tahrirât›n Birinci Melfufu”, Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 4 Nisan 1885.
29 “2 Numerolu Tahrirât›n ‹kinci Melfufu”, Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 4 Nisan 1885.
30 “‹ki Numerolu Tahrirât›n Dördüncü Melfufu”, Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 4 Nisan 1885.
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ileri gelenleri de hükûmetin uygulamas›n› kabul ettiklerini duyurmufllard›r.
Bu ihbarnamede herhangi bir tarih yoktur.
4. Leymosun Kaza Kaymakaml›¤›’na Lefkoflfla
a’dan Gönderilen Yaz›
Bir k›s›m Leymosun tüccar ve sarraf› hükûmetin 15 Kas›m 1884 tarihli
olan ve 1 Sterlin 180 kurufl rayicini temel alan emrine itaat edeceklerini ilan
etmifllerdi. Ancak hükûmetin karar›na karfl› ç›kanlar›n da var oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Karara ve uygulamaya karfl› olanlar Leymosun/Limasol Kaymakaml›¤›’na bu konuda bir dilekçe sunmufllard›r. Kaza kaymakam› da bu dilekçeyi Lefkofla’ya göndermifltir.
Bunun üzerine Lefkofla’dan Leymosun’a “Muavin-i müsteflar C. Smith” imzal› ve 1 Aral›k 1884 tarihini tafl›yan resmî bir yaz› gönderilmifltir. Leymosun
Kaymakam›na/Komiserine gönderilen bu yaz›ya göre “K›br›s Tunç kuruflunun
ahz ü ita muamelat›nda rayic-i ittihaz› hakk›nda” Leymosun kazas› dahilinde
baz› itirazc› kimseler bulunmaktad›r ve bu kimseler sunduklar› dilekçede hükûmetin bu karar›n›n “serbest” ticarete müdahale oldu¤unu iddia etmiflledir.
Söz konusu yaz›ya göre “hükûmet öyle ashab-› istidan›n iddias› vechile serbesti-i ticarete müdahale etmifl” olmad›¤› gibi “müdahale etmek niyetinde de de¤ildir.” Ayr›ca hükûmet “meskûkât› tebdil yahut k›ymetlerini tezyid etmek niyetinde dahi de¤ildir” Ayn› yaz›da hükûmetin niyeti flöyle aç›klanmaktad›r:
“Hükûmetçe icras› tasavvur olunan husus hesabât› K›br›s dahilinde mütedavil bulunmayan bir akçe ile görüp tutmak adet-i bat›la ve gayr-› saibesinin la¤v›ndan ibarettir”.
Yaz›ya göre, muhasebe iflerinin yürütülmesinde ve fiyatlar›n belirlenmesinde “meskûkat›n rayic-i hakiki-i mahallîsine” sayg› gösterilmesi medenî ülkelerde “adet-i umûmiyye”den say›lmaktad›r. Bu adetin aksi ise yanl›fllara ve
kar›fl›kl›klara neden oldu¤u gibi hilekârlar›n kendi saf komflular›n›n s›rt›ndan
haks›z kazanç sa¤lamalar›na da sebep olur. Hükûmetin arzusu ise halk›n ve
yörenin menfaatinin korunmas›d›r. Dilekçe sahipleri, hükûmetin “eski kavaim-i nakdiyye ve meskûkât-› nahasiyyenin hemen tenezzül-i k›ymetinden evvel la¤v›yla kendilerini pek büyük bir zarardan kurtarm›fl oldu¤unu” hat›rlamal›d›rlar.
Söz konusu yaz›ya göre “Hükûmetin Leymosun ve Baf kazalar›nda mevkii icraya vaz’›n› arzu eyledi¤i usûl cezirenin sair bilcümle kazalar›nda cari bulunmufl ve oralarda vech-i küllî üzere menafi-i ticareti müstevcib ve ahâli hakk›nda fevaidi müeddi bulundu¤u” görülmüfltür. Öte yandan “bir belde ve bahusûs ufak bir cezire dahilinde muhtelif rayicler bulunmas› arzu olunmayan
ahvâlden” oldu¤u da aç›kt›r.
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K›br›s Hükûmetinin tutumunu yans›tan bu yaz›ya göre e¤er dilekçe sahiplerinin arzusuna uyulursa “Baf kazas› ahâlisi dahi rayic itibar›nca olan adetlerini ibkaya di¤erleriyle müsavî surette istihkaklar› olup flu halde K›br›s dahilinde rayicin suret-i itibar›nca üç usûl bulundurulmufl olacakt›r”31.
5. Baz› Leymosunlu Tüccarlar›n Londra’ya Gönderdikleri Telgraf
K›br›s Hükûmeti uygulamaya itiraz eden Leymosunlu tüccarlar›n dilekçesine yukar›daki cevab› vermifl ve Leymosun Kaymakaml›¤› taraf›ndan bu cevab›n dilekçe sahiplerine iletilmesini istemifltir. Fakat uygulamaya itiraz
edenler bu cevab› be¤enmeyerek Londra’ya bir telgraf göndererek flikâyetlerini yenilemifllerdir.
Frans›zca yaz›lan ve 10 Ocak 1885 tarihini tafl›yan bu telgrafnamede Leymosunlu tüccarlar flikâyetlerini flöyle dile getirmifllerdir: “Leymosun kazas›
hükûmetin 1885 senesinde verilen emrine tevfiken meskûkât rayicini tertiblemiflti. Taraf-› haflmet-meabîlerinden fi 13 Mart 1879 tarihli telgrafnamemize
ihsan buyurulan cevap hükûmetin tertibât-› mezbureyi ta¤yir tasaddisini
men’ eyledi. Muahharen hükûmet galiba Dahiliye Nezareti’ne icra etmifl oldu¤u taccübü mucib ›srar›yla fi 3 May›s sene 1882 tarihli beyanname-i haflmetmeabînin sudurunu davet etmifl olup flimdi ise muamelât-› ticariyye ve mahkemeler ilamât›nca niza’ ve kar›fl›kl›klara sebebiyet verilmemek üzere ahâli
taraf›ndan vaki olan flikâyât-› fledîde ve imtinaa ve akçelerini Lira 132 kurufl
hesab›yla karz etmifl iken 180 hesab›yla kabul eylemek mecburiyyetinde bulunan dayinlerin yüzde 36 raddesinde duçar-› zarar olduklar›na dair mevcut
olan delâil-i sarihaya ra¤men rayic-i meckûkât› cebrî olarak yükseltmek ›srar›nda bulunmaktad›r. Binaenaleyh serbesti-i ticareti ve zürra’ ve amelenin refah halini tahrib tehdidinde bulunan ve meskûkât›n terfi-i rayicinden münbais olan iflbu gadrin men’ ve def’i hak-pâ-y› seniyyelerinden niyaz olunur”32.
Telgraftan anlafl›ld›¤›na göre ayn› kifliler 13 Mart 1879 tarihinde de benzer
bir durum için Londra’ya müracaat etmifllerdi. Londra Hükûmeti’nin giriflimi
ile K›br›s Hükûmeti yapmay› düflündü¤ü de¤ifliklikten vaz geçmiflti. Fakat daha sonra ‹çiflleri Bakanl›¤›’na müracaat ederek 3 May›s 1882 tarihli kararnamenin ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. fiimdi de K›br›s Hükûmeti, ticaret ifllerinde ve
mahkeme kay›tlar›nda tart›flma ve kar›fl›kl›klara neden olmamak için halk taraf›ndan yap›lan fliddetli flikayet ve uygulamaya direnmeler ve paralar›n› ‹ngiliz liras› 132 kurufl hesab›yla ödünç alm›fl iken ‹ngiliz liras› 180 kurufl hesab›yla kabul etmek zorunda kalan borçlular›n %36 zarar ettikleri apaç›k orta31 “‹ki Numerolu Tahrirât›n Üçüncü Melfufu”, Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 4 Nisan 1885.
32 “Bir Numarolu Tahrirât›n Birinci Melfufu”, Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 4 Nisan 1885.

166

DEM‹RYÜREK

K›br›s’›n ‹ngiltere’ye Devri Üzerine K›br›s’ta Bas›lan Para...

da iken para rayicini zorla yükseltmek istemektedir. Bu durum ticaret serbestli¤ini ve ziraatle u¤raflanlarla iflçilerin refah›n› tehdit etmektedir. Dolay›s› ile paran›n rayicinin yükseltilmesinden do¤an bu duruma son verilmelidir.
10 Ocak 1885 tarihi bu telgraf Londra’ya ulaflm›fl ve 19 Ocak 1885 tarihli
yaz› ile bir sureti K›br›s valisine gönderilerek konu ile ilgili mütalâs› istenilmifltir. K›br›s valisinin mütalas› ‹ngiliz iflgalinin ilk anlar›ndan itibaren K›br›s’taki para durumunu yans›tt›¤› için buraya aynen al›nm›flt›r ve flöyledir:
“Maylord Hazretleri,
Leymosun ahalisinden baz› kimesneler taraf›ndan “1882 Senesi K›br›s
Meskûkât› Kararnamesi” hakk›nda flikâyeti havi olarak hak-pa-y› hazret-i kraliçeye keflide olunan telgrafname hakk›nda mütâlaât-› acizanemin beyan›n› amir fi 19 Kânun-› sani 1885 tarihli tahrirât-› nezaret-penahîlerinin vusûl buldu¤u ifl’ar›na ibtidarla kesb-i iftihar eylerim.
(2) K›br›s’›n 1878 senesinde ‹ngiltere devleti taraf›ndan iflgali vuku’unda
dahil-i cezirede kaimeden maada ber vec-i ati üç nev’ akçe mütedavil bulunmakta idi.
Birincisi-Devlet-i Osmaniyye’nin nuhas kuruflu ki takriben 176 adedi bir
‹ngiliz liras›na mukabil olup Lefkofla ve Tuzla ve Ma¤osa ve Girne’de mütedavil bulunmakta idi.
‹kincisi-Metalik kurufl ki takriben 133 adedi bir ‹ngiliz liras›na müsavî
olup Leymosun’da mütedavil idi.
Üçüncüsü-Sîm kurufl ki 120 adedi bir ‹ngiliz liras› demek olup Baf’da tedavül etmekte idi.
(3) Devlet-i Osmaniyye’nin takriben 180 adedi bir ‹ngiliz liras›na müsavî
bulunagelen nuhas kuruflu yerini tutmak ve k›ymeti yine o raddelerde
bulunmak üzere tunçdan ma’mul bir nev’ ‹ngiliz kuruflu ihdas ve ithali
haflmetli kraliçe hazretleri hükûmetince esbâb-› malumeden dolay› kararlaflt›r›ld›¤› misüllü muhtelif cihetlere mebni tahavvül fiyata tabi olan
metalik kuruflun tedavülden kald›r›lmas›na dahi lüzum görülmüfl olmas›yla iflbu muamelat 1878 ve 1879 senelerinde mebhûs-ün-anh muhabere
olagelmifl ve netice-i has›las› hakk›nda 1879 senesinde takdim k›l›nan layiha-i seneviyye-i acizanemin 22’nci ve 23’ncü ve 24’ncü ve 25’inci bendlerinde muhtasaran arz ve mütâlaâ edilmifltir.
(4) K›br›s dahilinde akçenin siyak-› vahid üzere mütedavil bulundurulmas› her halde elzem idü¤ünden ol bâbda 1879 senesinde teflebbüs olunan icraat alt›n esas› üzerine tertib olunmufl meskûkât-› muayyene teessüsünü intac edegelip meskûkât-› mezburenin ‹ngiltere’nin flilin ve pennalar› misüllü k›ymet-i mukarrerelerinde sabit kalm›fllard›r.
(5) Bu cümle ile beraber Leymosun’un baz› tüccarân› tunç kuruflun orada
tedavülü emtia-i ticariyeleri fiyat›n›n tenzilini mucib olabilece¤i havf›na
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mebni onun Leymosun’a ithaline daima mu’teriz bulunmufl ve ahz ü italar›n›n ‹ngiliz liras› 132 yahut 133 kurufl hesab›yla icras›na devam etmekli¤i kendilerince kaide ittihaz eylemifl olduklar› misüllü Baf’da dahi
muamelât-› ticariyyenin ‹ngiliz liras› 120 kurufl hesab›yla icras›na devam
edilmifl olup halbuki mezkûr mahallerin hiç birinde o fiyatlar› mübeyyen
meskûkât bulunmamaktad›r. Çünkü sikke-i ma¤flufle fiyat› ba-irade-i padiflahî tebdil olunarak metalik kuruflun de¤eri k›ymet-i asliyyesinin yaln›z n›sf raddesine tenezzül eylemifl oldu¤u gibi mecidiyenin yani sîm kuruflun k›ymeti dahi Memalik-i fiahane dahilinde yüzde befl raddesinde tedenni bulmufl olup flöyle ki, sîm mecidiye mukaddema yirmi kurufl k›ymeti var iken elyevm hazain-i Osmaniyye’de yaln›z on dokuz kurufl mukabilinde kabul olunmaktad›r.
(6) Yaln›z hayalde vücudu bulunan meskûkâtla ahz ü ita edilerek bilfiil
mütedavil olan meskûkat› tan›mamakl›¤›n müstevcib oldu¤u suûbet-i
azime Leymosunca müddet-i medideden beri hissedilegelip ammenin nazar-› dikkatini haflmetli Kraliçe Hazretlerinin fi 3 May›s sene 1882 tarihli beyannameleri mazmununa celb ve davet için canib-i hükûmetten bir
ilanname tasdiri istida’ olunmufltu. ‹lanname-i mezbûr geçen flehr-i Teflrin-i saninin on beflinde ber mucib-i istida tasdir k›l›narak mahall-i mezkûrun bir tak›m sarrafân ve tüccarân-› muteberan› taraf›ndan 1885 senesi Kânun-› sanisi ibtidas›ndan itibaren her nev’ muameleyi ‹ngiliz liras›
yüz seksen kurufl hesab›yla isra edeceklerini mulin bir k›ta ihbarname
imza edilmifltir. Leymosun kazas› dahilinde Rumî ve Türkî-ül ibare olarak ta’minen neflr edilmifl olan ihbarname-i mezburun bir k›t’a sureti leffen takdim-i nazar-gâh-› nezaret-penahîleri k›l›nm›flt›r.
(7) Az bir müddet sonra madde-i menhusa hakk›nda isti’danameler vas›l
olup merbuten takdim k›l›nan sureti vechile cevap verdirilmifltir. Ufak
bir cezire dahilinde meskûkâtca canib-i hükûmetten muhtelif rayiclere
itibar edilmesi mümkün olamayaca¤› bedîdard›r. Ve dört kaza dahilinde
mukaddema cari bulunagelen rayiclerin kema-kân ibka ve ittihaz› di¤er
iki kazalarca adem-i hoflnudiyyeti müeddi olup halbuki mezkûr iki kazalar beyninda dahi ittifak has›l olamamaktad›r.
(8) Hayalî bir sikkenin vücudu baz› memalik dahilinde büsbütün na-malum bir fley olmay›p hatta M›s›r’da kuruflun tarife fiyat› k›ymet-i rayicesinin fakat n›sf›na muadil bulundu¤u keyfiyeti pek çok teflviflata müstevcib olmaktad›r. Bunlar ise emsal olunmay›p bilakis içtinab edilmeleri laz›m gelen emsaldendirler.
(9) Vusul buldu¤u arz olunan tahrirât-› asilânelerinin hatimesi bulunan
k›sm›na gelince telgrafnameyi keflide etmifl olanlara cevap gönderilmek
üzere onun kimler taraf›ndan sudur edildi¤i beyan olunmas› için telgraf
flirketine mürâcaât edilmifl ise de müresselin ismini beyandan flirket imtina eylemektedir.
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(10) Baf tüccar›n›n bafll›calar› taraf›ndan kendileri dahi ahz ü italar›n›
rayic-i mukannen üzere icra etmek niyetinde bulunduklar›na dair bir ihbarname tasdir k›l›nm›fl olma¤la bunun dahi iflbu münasebetle ilave-i arz
ve beyan›n› zaid görmem ve ihbarname-i mezburun bir k›t’a sureti leffen
takdim-i seviyy-i asilâneleri k›l›nm›flt›r.
An Lefkofla
Fi 21 fiubat sene 1885
Bende-i mu’tileri
Robert Biddulph”33.

C. K›br›s Paras›n›n Bas›lmas› Karflfl››s›nda Osmanl› Hükûmeti
1. K›br›s’›n ‹ngiltere’ye Devri
K›br›s ‹ngiltere’ye devredilirken yap›lan 4 Haziran 1878 tarihli antlaflmada ‹ngiltere’nin Rusya’ya karfl› Osmanl› Devleti’ni korumak ve yap›lan ittifak
antlaflmas›ndaki görevlerini yerine getirebilmek için Osmanl› Hükûmeti’nin
K›br›s adas›n› ‹ngiltere’ye tahsis etti¤i ve adan›n ‹ngiltere taraf›ndan yönetilmesine r›za gösterdi¤i belirtilmektedir34. Bu antlaflmaya ek olarak 1 Temmuz
1878 tarihli bir baflka antlaflma daha yap›lm›flt›r35. Bu antlaflmalar padiflah
taraf›ndan 4 Temmuz 1878 tarihinde “Hukuk-› flâhâneme asla halel gelmemek
flart› ile” notuyla tasdik edilmifltir. Bu antlaflmalar›n göre ‹ngiltere aday› idare edecek ama ada hukuken Osmanl› Devleti’nin say›lacak ve padiflah›n K›br›s üzerindeki egemenlik haklar› bundan zarar görmeyecekti.
14 A¤ustos 1878 tarihinde bir baflka antlaflma daha yap›ld›. Bu antlaflma,
“Cezirenin iflgali müddetince K›br›s’›n idaresi için Bâb-› âli’nin murakabesi
haricinde olarak ‹ngiltere Kraliçesi nam›na kavanin ve mukavelât tanzimi ve
umûr-› ticariyye ve flehbenderiyyenin rü’yeti için zât-› hazret-i padiflahînin
müflarunileyhüma ‹ngiltere kraliçesine salâhiyyet-i kâmile bahfl eyledi¤ine
dairdir”36.
1919 y›l›nda Osmanl› D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmeye göre, “iflbu mukavele ile zât-› hazret-i padiflahî, cezirenin iflgali müddetince hukuk-› hükümrânisini ‹ngiltere kral›na tevdi etmifl oluyor”du. Bu antlaflma ile 1 Temmuz 1878 tarihli antlaflman›n 4. maddesi de de¤ifltirilmifltir.
Buna göre “muahedename zeylinin dördüncü bendi hükmünce emlâk-› hüma33
34
35
36

Ceride-i Resmiye-i K›br›s, 4 Nisan 1885.
Bâb-› âli Hariciye Nezareti; K›br›s Meselesi, ‹stanbul, Matbaa-i Amire 1335, ss: 10, 13.
Bâb-› âli Hariciye Nezareti; K›br›s Meselesi, s: 13.
Bâb-› âli Hariciye Nezareti; K›br›s Meselesi, s: 18.
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yun ile arazi-i miriyyenin has›lat›yla tapu ve mahsul ve intikalden has›l olma
varidat maktuan senevî befl bin ‹ngiliz liras›n›n tediyesi suretine iflbu mukavelename ile tahvil olunmufltur”37. Önceki antlaflmada yer alan 4. maddeye
göre ise “Bâb-› âli K›br›s’ta bulunan arazi-i emiriyyeyi ve evkaf-› hümayunu
serbestce füruht ederek veya iltizama vererek bunlardan has›l olacak akçe
üçüncü bentte zikr olunan varidat-› cezire dahilinde tutulmayacakt›r”38.
14 A¤ustos 1878 tarihli antlaflman›n “hukuk-› flahane” ile nas›l ba¤daflt›¤›
tart›fl›labilir ve tart›flmaya da de¤erdir. Bu konuda biz Osmanl› D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n yorumuna kat›l›yoruz. Buna göre daha iflgalin ilk günlerinde ada
hukuken de Osmanl› yönetiminden ç›km›flt›r.
Bu geliflmelerden ‹ngiltere’nin adaya geçici olarak de¤il fiilî ve mümkün oldu¤unca da hukukî olarak egemen olmak istedi¤i anlafl›lmaktad›r. Nitekim 4
Haziran 1878 tarihli ittifak antlaflmas› imzalanmadan önce yap›lan tart›flmalarda, Bâb-› âli K›br›s’›n ‹ngiltere’ye devrinin baflka sorunlara yol açaca¤›n›
düflünerek “K›br›s ceziresinin asker ve mühimmat için depo makam›nda kullan›lmak üzere her ne vakit Rusya devleti tevsi’-i memalik daiyesine düfler de
kendisine ilân-› harb olnursa ol vakit ‹ngiltere devleti taraf›ndan taht-› idareye al›nmas›”n›n daha münasip olaca¤›n› ileri sürmüfl ise de ‹ngiltere elçisi söz
konusu antlaflma teklifine “bir gûna kay›t ve flart› havi ibare dercine mezun
olmad›¤›n› ve Pazartesi günü Londra’da akd-› meclis olunaca¤›ndan red veya
kabulü havi her ne cevap verilecek ise Pazar akflam› behemahal kendisine tebli¤ edilmek lâz›m gelece¤ini beyan etmifltir”. Hatta ‹ngiltere elçisinin “K›br›s
hakk›ndaki teklifi Bâb-› âli taraf›ndan red olunacak olursa, Devlet-i âliyyece
vehameti mucib olaca¤› ve kongrenin dahi içtima edemeyece¤i yollu tehdidât›
ve bu surete muvafakat olundu¤u takdirde Rusyal›lar›n üç güne kadar ‹stanbul havalisinden çekilecekleri” gibi sözleri üzerine Osmanl› hükûmeti ‹ngiltere’nin antlaflma teklifini kabul etmifl39 ve ada ‹ngiltere’ye devredilmifltir40.
Böylece, ‹ngiltere Rusya’ya karfl› Osmanl› Devleti’nin müttefiki durumuna
gelmifltir. 1 Temmuz 1878 tarihli Osmanl›-‹ngiliz Antlaflmas›’n›n 6. maddesine göre “Rusya, Do¤u Anadolu’da iflgal etmifl oldu¤u di¤er yerleri Osmanl›
Devleti’ne geri verdi¤i takdirde, K›br›s adas› ‹ngiltere taraf›ndan boflalt›lacak
ve 4 Haziran tarihli sözleflmenin hükmü” kalmayacakt›41. Bir baflka deyiflle
söz konusu yerlerde Rus iflgali sürdü¤ü sürece K›br›s ‹ngiltere taraf›ndan idare edilecekti. Ya ‹ngiltere ile Rusya bir antlaflma yaparlarsa ve aralar›ndaki
37
38
39
40
41

Bâb-› âli Hariciye Nezareti; K›br›s Meselesi, ss: 18, 20.
Bâb-› âli Hariciye Nezareti; K›br›s Meselesi, s: 13.
Bâb-› âli Hariciye Nezareti; K›br›s Meselesi, ss: 6-7.
Geliflmelerin seyri ile ilgili bkz: R›fat Uçarol; Siyasî Tarih/1789-1994, ‹stanbul, 1995, ss: 347-351.
R›fat Uçarol, Siyasî Tarih, 1789-1994, s: 350.
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sorunlar› çözerlerse ne olacakt›? Bu sorunun cevab› düflünülmemiflti. Nitekim
‹ngiltere, 1898 y›l›nda Osmanl› Devleti’nin düflman› olan Rusya’ya antlaflma
teklif etmifl ve 1907 y›l›nda da Rusya-‹ngiltere antlaflmas› imzalanm›flt›r. Ama
Osmanl› yönetimi bu s›rada K›br›s’›n durumu ile ilgilenmemifltir.
2. Adada Kurulan Yeni Düzen
K›br›s adas› 4 Haziran 1878, 1 Temmuz 1878 ve 15 A¤ustos 1878 tarihli
antlaflmalarla kanaatimizce hem fiili olarak hem de hukûki olarak Osmanl›
yönetiminden ç›km›flt›r. Çünkü ‹ngilizler adaya gelir gelmez bu antlaflmalara
da dayanarak yeni bir düzen kurmaya bafllam›fllard›r. Bunun ilk örne¤i adadaki para sistemini de¤ifltirmek ve yeni bir para düzeni kurmak olmufltur.
‹kinci olarak pek çok kanun/nizamname ç›kar›larak ada idare edilmifl ve
Osmanl› kanunlar› gittikçe geçersiz hale gelmifltir. Söz gelimi 19 Aral›k 1878
tarihinde, yani ada yönetiminin ‹ngilizlere devrinden yaklafl›k 6 ay sonra
önemli bir nizamname yay›mlanm›flt›r. “K›br›s Ceziresinin Ta’yin-i Aksam-›
‹daresi” adl› bu nizamnamenin ikinci maddesine göre, “K›br›s ceziresi bir hükûmet-i müstakileden ibarettir. ‹dare-i umumiyyesinin reis ve mercii vali olup
cezire-i bahr-i Sefîd Vilayeti valisiyle mutasarr›flar›n cezire-i mezkûrenin idare-i sab›kas›nca olan salahiyyet ve mezuniyyet-i nizamiyyelerini vezaif-i asliyyesiyle beraber caiz ve cami’dir. Mutasarr›fl›k unvan ve memuriyeti K›br›sca
ba’de-zîn mülgad›r”42.
Bu madde ile K›br›s’›n “ba¤›ms›z bir hükûmet” oldu¤u belirtiliyor ve adadaki en yüksek idarî yetkilinin vali oldu¤u aç›klan›yordu. Nizamnamenin
üçüncü maddesine göre Ma¤osa, Leymosun, Tuzla, Girne ve Baf kazalar›n›n
isimleri muhafaza edilmifl ancak “De¤irmenlik” kazas› ad› de¤ifltirilmifl ve
“De¤irmenlik kazas› Lefkofla kasabas›yla birlefltirilerek alel-umum Lefkofla
kazas›” oluflturulmufltur. De¤irmenlik kazas› ad› kald›r›lm›flt›r43.
Görüldü¤ü üzere adan›n idarî taksiminde de de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Ancak
bütün bu de¤ifliklikler Osmanl› hükûmeti taraf›ndan herhangi bir itiraza u¤ramam›flt›r. Sadece K›br›s kuruflunun dabredilmesi Osmanl› Hükûmeti’nin
itiraz›na u¤ram›flt›r. Bunun da sebebinin para basman›n egemenlik sembolü
olarak görülmesi olmal›d›r.
3. Yeni K›br›s Kuruflflu
u Haberinin ‹stanbul’a Ulaflflm
mas› ve Hükûmetin ‹lk
De¤erlendirmesi
Kaynaklar yeni K›br›s kuruflunun Nisan 1879’da tedavüle ç›kt›¤›n› belirt42 Kavanîn-i K›br›s; 1878-1885. 1878 y›l›na ait 4 numaral› Nizamname.
43 Kavanîn-i K›br›s; 1878-1885. 1878 y›l›na ait 4 numaral› Nizamname.
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mektedirler. Bununla birlikte ‹ngiltere hükûmeti bu konuda Osmanl› Hükûmeti’ne bilgi vermeyi düflünmemifltir. Çünkü bu bir idarî karard›r ve 14 A¤ustos 1879 tarihli antlaflmaya göre ‹ngiltere’nin buna hakk› vard›r.
Osmanl› Hükûmeti’nin yeni K›br›s kuruflundan haberdar oldu¤unu gösteren ilk belge (H. 9 Rebiü’l-ahir 1298/R.26 fiubat 1296) 10 Mart 1881 tarihlidir.
Bu belgeye göre, “‹ngiltere devleti taraf›ndan K›br›s ceziresinde tedavül etmek
üzere bir nev’ sikke ihdas olundu¤u istihbar” olunmufl ve “üç adedi celb ile muayene” edilmifltir. Said imzal› bu belgeye göre “‹ngilizlilerin cezire-i mezkûreye mahsusen meskûkat darb›na haklar› olmamak laz›m gelece¤inden bu cihetin serian hukuk müflavirleriyle bil-etraf müzakeresiyle has›l olacak karara
göre” hareket edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle konu “Hariciye nezareti’ne
havale edilmifl ve mezkûr sikkeler manzur-› âli buyurulmak üzere takdim k›l›nm›flt›r”44.
Belgede dikkati çeken en önemli özelliklerden birisi Hükûmetin hukuken
kendisine ait sayd›¤› bir bölgede bas›lan para hakk›nda paran›n tedavüle girmesinden ancak tam 2 y›l sonra haberdar olabilmifl olmas›d›r. ‹kinci özellik ise
Bâb-› âli’ye göre ‹ngiltere’nin böyle bir uygulamaya hakk› olmad›¤› düflüncesidir.
4. Yeni K›br›s Kuruflflu
u Hakk›ndaki ‹rade-i Seniyye
3 adet yeni K›br›s kuruflu 10 Mart 1881 tarihinde padiflaha sunulmufltu.
Padiflah›n konuyla ilgili iradesi (H. 6 Ramazan 1305/R.5 May›s 1304) 17 May›s 1888 tarihini tafl›maktad›r. Bir baflka deyiflle konuyla ilgili irade paran›n
tedavüle girmesinden yaklafl›k 9 y›l sonra, padiflaha bildirilmesinden yaklafl›k
6 buçuk y›l sonra ç›kabilmifltir. Söz konusu irade-i seniyye flöyledir:
“K›br›s ceziresinde darb olacak sikkenin nâm-› nami-i cenâb-› hilâfet-penâhiye kat’ edilmesi lâz›m gelir iken ‹ngilizler taraf›ndan kraliçe nam›na
meskûkat darb›na k›yam edilmifl oldu¤undan bundan bir adedi Meclis-i
Vükelâca görülmek üzere leffen irsal-i seviyy-i sami-i sadaret-penâhîleri
k›l›nma¤›n ol bâbda emir ve ferman hazret-i veliyyül emrindir.
Fi 6 Ramazan sene 305 ve fi 5 May›s sene 304
Serkâtib-i Hazret-i fiehriyarî
Süreyya”45.

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi oldukça gecikmifl olan bu irade-i seniyyede
‹ngilizlerin K›br›s’ta para basm›fl olmalar›na karfl› ç›k›lmamaktad›r. Bununla
44 BOA, Tasnifin Kodu: Y.A.HUS. Tarih: 1298. 4. 9.
45 BOA, Tasnifin Kodu: ‹rade-i Dahiliyye, (‹.D), Vesika No: 85047.
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birlikte Padiflaha göre, ada hukuken Osmanl› Devleti’nin say›ld›¤› için bas›lacak paralar ancak Osmanl› padiflah› ad›na bas›labilir. ‹ngiltere kraliçesi ad›na bas›lamaz. Para darbetmek önemlidir. Çünkü; “Akdeniz havzas›nda Eski
Yunan’dan itibaren sikke basmak bir hükümdar için egemenli¤in en önemli
simgelerinden biri olarak kabul edilir”46 ve “‹slâm devletleri de sikke basmay› ve hutbe okutmay› “sahib-i sikke ve hutbe” egemenli¤in en önemli simgeleri olarak kabul eder ”47.
Dolay›s› ile sikke darb etmek/ettirmek egemenlik sembollerinden oldu¤u
için K›br›s’ta ‹ngiltere kraliçesi ad›na para bas›lmas› adan›n hukuken ‹ngiliz
hakimiyetinde oldu¤u anlam›na gelmekteydi. Bu nedenle padiflah›n itiraz›na
u¤ram›fl olmal›d›r.
Bununla birlikte aradan bu kadar zaman geçmifl olmas› yetmiyormufl gibi
irade-i seniyyeye göre paran›n bir adedinin bakanlar Kurulunca “görülmek”
üzere sadrazama gönderilmifl olmas› yine baflka zaman kay›plar›n›n olaca¤›n›
da göstermektedir.
5. 1888 Tarihli Meclis-i Mahsus Karar›
10 Mart 1881 tarihli belgede konunun D›fliflleri Bakanl›¤› Hukuk Müflavirli¤i’ne havale edildi¤i belirtilmiflti. ‹rade-i seniyyede bu konuya de¤inilmedi¤i
gibi hukuk müflavirli¤inin hangi yönde karar verdi¤ini de bilmiyoruz. Ancak
bu konuda 9 Ekim 1888 (H.1 Safer 1306) tarihli bir “meclis-i mahsus” karar›
vard›r. Bu karardan D›flileri Bakanl›¤›’n›n baz› giriflimlerde bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.
Meclis-i mahsus karar›na göre önce, “K›br›s ceziresinde darb olunacak meskûkât›n nâm-› nami-i hazret-i padiflâhîye kat’ edilmesi lâz›m gelir iken ‹ngilizler taraf›ndan kraliçe nam›na darb olunmas›ndan dolay› bâ-tezkere-i husûsiyye tebli¤ olunan irade-i seniyye ve ol bâbda cereyan eden müzakere üzerine sebk eden karar ve ifl’ara cevaben Londra Sefiri Pafla hazretleri taraf›ndan
varid olan tahrirat tercümesiyle melfuflar›n›n gönderildi¤ine dair Hariciye
Nezareti’nin 19 Muharrem Sene 306 tarihli tezkeresi k›raat olundu”.
Buna göre hükûmet K›br›s’ta bas›lan paran›n Osmanl› padiflah› ad›na olmas› gerekti¤i konusunda kararl›d›r ve bu karar›n› Londra büyükelçili¤i taraf›ndan ‹ngiltere Hükûmeti’ne iletmifltir. Büyükelçinin ‹stanbul’a gönderdi¤i
yaz›ya göre elçi konu hakk›nda bilgi almak için ‹ngiliz Hariciye Müsteflar› ile
görüflmüfltür.
46 fievket Pamuk; Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Para, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul, 2000, s: 3.
47 fievket Pamuk; age., s: 6.
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Söz konusu Meclis-i Mahsus zab›tnamesine göre, “Sefir-i müflarünileyhin
mezkûr tahrirât› tercümesinde ol bâbda malumât için etti¤i müracat üzerine
Hariciye Müsteflar›n›n irsal eyledi¤i muht›ra sikke-i mezkûrenin baz› numûneleri ile K›br›s’ta nizamen tedavül edecek meskûkat›n k›ymetlerini mübeyyin” bir kararname gönderilmifltir. Söz konusu zab›tnameye göre Lord Salisburry Osmanl› Büyükelçisine ayr›ca flunlar› söylemifltir:
“K›br›s’ta ufakl›k meskûkât›n nedreti ‹ngiltere hükûmetini az k›ymetli
meskûkât ihrac›na” mecbur b›rakm›flt›r. “Meskûkât-› mezkûrenin nâm-› nami-i hazret-i padiflâhîye olarak olarak darb edilmesi lâz›m gelir iken kraliçenin tasvirini havi bulunmas› bir sehivden [yanl›fll›ktan]” ibarettir. “Meskûkât› mebhuse on sene evvel mevki-i tedavüle ç›kar›ld›¤› ve müddet-i mezkûre zarf›nda canib-i hükûmet-i seniyyeden bir gûna tebligât icra” k›l›nmad›¤› görülmektedir. Dolay›s› ile “flimdi bu bâbda teflebbüsat”a giriflmek vakitsizdir. Ayr›ca ‹ngiltere Hükûmeti “bu meselede daha ileri gitmek niyetinde” de¤ildir.
Görüldü¤ü gibi konu ‹ngiltere aç›s›ndan çok basittir ve Osmanl› Büyükelçisine yukar›daki flekilde izah edilmifltir.
Meclis-i Mahsus Lord Salisburry’nin oldukça mu¤lak olan ve bir anlam ifade etmeyen “‹ngiltere Hükûmetinin daha ileri gitmek niyetinde olmad›¤›” fleklindeki sözlerini “senet” olarak alg›lam›fl ve ilgili evrak›n saklanmas› için Hariciye Nezareti’ne gönderilmesine karar vermifltir48.
Bu geliflme üzerine, Meclis-i Mahsusa karar›ndan 4 gün sonra, 13 Ekim
1888 (H.5 Safer 1306) tarihinde Sadrazaml›ktan Hariciye Nezareti’ne bir yaz›
yaz›lm›flt›r. Bu yaz›da flöyle denilmektedir:
“‹flbu tezkere-i devletleriyle melfufat-› meclis-i mahsûs-› vükelâda lede-lmütalaa sefir-i müflarünileyhin tahrirât› tercümesinde ‹ngiltere Hariciye
Müsteflar›n›n irsal eyledi¤i muht›ra ve sikke-i mezkûrenin baz› numûneleri ile
K›br›s’ta nizamen tedavül edecek meskûkât›n k›ymetlerini mübeyyin kararnamenin gönderildi¤i ve Lord Salisburry’nin K›br›s’ta ufakl›k meskûkât›n
nedreti ‹ngiltere hükûmetini az k›ymetli meskûkât ihrac›na icbâr etti¤ini ve
meskûkât-› mezkûrenin nâm-› nami-i hazret-i padiflâhîye olarak darb edilmesi lâz›m gelir iken kraliçenin tasvirini havi bulunmas› bir sehvden nefl’et eyledi¤ini ve meskûkât-› mebhuse on sene evvel mevki-i tedavüle ç›kar›ld›¤› ve
müddet-i mezkûre zarf›nda canib-i hükûmet-i seniyyeden bir gûna tebligât icra k›l›nmad›¤› cihetle flimdi bu bâbda teflebbüsât icras›n›n na- be vakit oldu¤unu ifade ile ‹ngiltere hükûmetinin bu meselede daha ileri gitmek niyetinde
bulunmad›¤›n› temin eyledi¤i muharrer olma¤la beyanât-› vak›an›n hükûmeti seniyyece sened ittihaz›yla evrâk-› mezkûrenin h›fz› z›mn›nda nezaret-i celilelerine cevap tastîri tezekkür k›l›nm›fl olma¤la ol vechile icra-y› iktizas›na
himmet buyurulmas› siyâk›nda terkim-i zeyle ibtidar ve melfufât-› mezkûre
iade ve tesyar olundu efendim”49.
48 BOA, Tasnifin Kodu: A. MKT. MHM. , Dosya No:498, Gömlek No:50, Tarih: 1306.S.07.
49 BOA, Tasnifin Kodu: A. MKT. MHM. , Dosya No:498, Gömlek No:50.
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K›br›s’›n ‹ngiltere’ye Devri Üzerine K›br›s’ta Bas›lan Para...

Sonuç
K›br›s adas› 1878 y›l›nda ‹ngiltere ile yap›lan antlaflma üzerine “geçici” ve
“hukuken Osmanl› devletine ait” olarak ‹ngiltere’ye devredilmiflti. Adada ‹ngiliz idaresi kurulunca Osmanl› paras›n›n de¤ersizli¤ini de dikkate alan ‹ngiltere, 1879 y›l›nda K›br›s’› ayr› bir devlet addederek bir K›br›s paras› bast›rd›. Osmanl› hükûmeti bunu 2 y›l sonra haber ald› ve “Para basma” egemenlik sembollerinden biri oldu¤u için itiraz etti. Ayr› bir K›br›s paras› bas›lacaksa üzerinde ‹ngiliz kraliçesinin resmi de¤il, Osmanl› padiflah›n›n ad› olmal›yd›. Durum
d›fl ifllerine havale edildi. Y›llar geçti ve Londra’daki Osmanl› Büyükelçisi, Osmanl› hükûmetinin iddias›n› ancak 1888 y›l›nda ‹ngiliz hükûmetine duyurdu.
‹ngiltere, “küçük paran›n K›br›s’ta az olmas›” nedeni ile yeni para bas›ld›¤›n›,
paran›n üzerindeki kraliçenin resminin “sehven” bulundu¤unu, paran›n 10 y›l
önce tadavüle ç›kt›¤›n› ve 10 y›ld›r Osmanl› hükûmetinin ses ç›karmad›¤›n›,
flimdi ise geriye dönülemeyece¤ini iddia etti. Uygulama sürdürüldü.
Antlaflmalar ve uygulamalar dikkate al›nd›¤› zaman bizce bu giriflim de bilinçli bir giriflimdir. ‹ngiltere adaya her anlamda sahip olmak istemektedir.
Adada yeni bir para düzeni kurulurken önce Osmanl› paras›n›n adaya girifli
yasaklanm›flt›r. Sonra yeni para bas›larak K›br›s’ta tedavüle ç›kar›lm›flt›r. Osmanl› Hükûmetinin bu konudaki gecikmifl müracat› da dikkate al›nmam›flt›r.
Sonuç olarak 14 A¤ustos 1878 tarihli Osmanl›-‹ngiliz antlaflmas› göz önüne al›nd›¤›nda ve “para basma”n›n çok önemli bir egemenlik sembolü olarak
düflünüldü¤ünde asl›nda daha 1879 y›l›nda K›br›s hem fiili, hem de siyasî aç›dan Osmanl› hakimiyetinden ç›kt›¤› söylenebilir.
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Özet: 1878 y›l›nda “geçici” olarak ‹ngiltere idaresine b›rak›lan K›br›s’›n siyasî ve hukukî olarak Osmanl› egemenli¤inde bulunmas› gerekti¤i düflünülmüfltü. Ancak yap›lan antlaflmalardaki baz› maddeler adan›n egemenli¤inin tamamen ‹ngiltere’ye b›rak›ld›¤› fleklinde de
yorumlanabilmektedir. Ayr›ca adan›n ‹ngiltere’ye devrinden hemen sonra, 1879 y›l› bafllar›nda bir K›br›s paras›n›n bas›lmas› ve bu paran›n üzerinde ‹ngiltere kraliçesinin resminin
bulunmas› adan›n Osmanl› egemenli¤inden tamamen ç›kt›¤›n›n da göstergeleridir. Bu yüzden Osmanl› hükümeti çaresizce bunu protesto etmek durumunda kalm›flt›r.
Anahtar sözcükler: K›br›s, para, egemenlik, ‹ngiltere.
Abstract: According to the treaties between the Ottoman Empire and Great Britain, the
Cyprus island was occupied by the British in 1878. From then on, the island was legally and
politically left under to the suzerainty of Great Britain. In 1879, the British administration
in the island minted a new currency for Cyprus with the picture of the Queen on it. This can
be taken as a definite manifestation of the British suzerainty over the island. That is why
the Ottoman government protested it, but in vain.
Key words: Cyprus, coins and banknotes, sovereignity, United Kingdom.
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