
 

 

Kıbrıs Türk Filateli Derneği tarafından kurulan komisyon başarılı bir çalışma ile Kıbrıs Türk Posta Tarihi 

konusunda iki ciltlik son derece kapsamlı bir eser ortaya çıkardılar. Bu anlamlı çalışmayı Kıbrıs Türk 

postalarının kuruluşunun ellinci yılına yetiştirmiş olmaları ise ayrıca tebrik edilecek bir olay. Dernek 

başkanı ve komisyon üyesi olan sevgili dostumuz Sedat Çomunoğlu kısa bir özet ile sitemizin değerli 

üyelerini Kıbrıs Türk pulları konusunda bilgilendirme amacı ile bir yazı paylaştı. Doğal olarak pul dediğimiz 

zaman ilk olarak anlaşılan posta pulu olduğu için, günümüzde değişiklik olsun diye bazı koleksiyoncular 

tarafından toplanan ve kataloglarda pek de yer verilmeyen fiskal pullara yazısında yer ayırmamış, ancak 

kitaplarının 61. sayfasında fiskal pullu bir zarf örneği verilmişti. Fiskal pullar konusunda bilgi edinmek 

isteyen arkadaşlarımla şimdiye kadar edinebildiğim kısıtlı bilgileri paylaşmak istedim. Kıbrıs tarihi 

konusunda benim görüşlerimi paylaşmadan da duramadım, ilgilenmeyen arkadaşlar tarih bölümünü 

atlayabilirler :) 

Kıbrıs adasının kontrolünün Abdülhamit II döneminde 1878 yılında İngilizlere bırakılmasından sonra 

Yunanlılar ve Kıbrıs Rumları adanın Yunanistan'a bağlanması yani ENOSİS amacı ile çalışmaya başladılar. 

Ancak adanın İngilizlerin Doğu Akdeniz ve dolayısı ile Orta Doğu coğrafyasının kontrolündeki önemi 

nedeni ile Kıbrıs adasının Yunanistan tarafından ilhak edilmesi talepleri hiç bir zaman kabul görmedi.  

İkinci Dünya savaşı sonrasında yükselen milliyetçilikle birlikte diğer İngiliz sömürgelerinde başlayan 

bağımsızlık taleplerine benzer şekilde adanın Yunanistan'a ilhakı yeniden gündeme geldi. Ama ada 

İngilizlerin Dikelya deniz üssü ve Ağrotur hava üssü dışında, Sovyetler Birliği liderliğinde demirperdenin 

kuruluşundan sonra adada kurulan son derece önemli otuza yakın sayıdaki elektronik dinleme ve takip 

üsleri nedeni ile gerek İngilizler gerekse müttefikleri olan Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilemez 

duruma gelmişti. Bunu gören fanatik bazı Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar adayı barışçı yollar ile elde 

etmelerinin imkansız olduğunu anlayarak, Filistinde İsrail devletinin kurulması için çalışan ve başarıya 

ulaşan Irgun terör örgütünü örnek alarak 1953 yılında EOKA adı ile bilinen terör örgütünü kurdular. İngiliz 

asker ve polislerine yapılan sayısız saldırılar ve 400 civarında polis ve askerin öldürülmesi sonrasında 1959 

yılında İngiltere, Türkiye ve Yunanistan ile Kıbrıs Rum ve Türk toplum liderleri arasında Londra 

görüşmeleri başladı.  

Taraflar arasında yapılan Zürih anlaşmasının sonucu olarak 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 

Taraflar arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının Cemaat Meclisleri (Communal Chambers) ile 

ilgili beşinci bölümünde yer alan 86, 87 ve 88nci maddeler, cemaatler için yasa çıkarma ve vergi koymada 

dahil nerede ise konfederal yetkileri cemaat meclislerine veriyordu.  Ancak Kıbrıs Rumları tarafından 

başkan seçilen Başpiskopos Makarios 1963 yılında adanın bu anayasa ile yönetilemeyeceği iddiası ile 

Kıbrıs Cumhuriyetine son verdi ve EOKA örgütü ENOSİS amacına ulaşmak için adadaki Türklere karşı, 

etnik temizlik amaçlı saldırılarını arttırdı. 

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası tarafından verilen yetki ile vergi toplamak amacı 

ile 1962 yılında ilk fiskal pul serisini bastırmaya başladı. Bu konuda bulabildiğim iki kaynak Barefoot'a ait  

British Commonwealth Revenues kitabı ve Podger tarafından yazılan Cyprus Revenue Stamps kitabı. Ne 

yazık ki ulaşabildiğim bu kaynaklar pulların basılışının başladığı yıl dışındaki konularda anlaşamıyorlar ve 

verdikleri bilgilerin doğru olduğu son derece şüpheli.    



 

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ 

 

Pulların perfore edilmesi sırasında kullanılan zımbaların farklı olduğu pullara dikkatlice bakıldığında 

görülebiliyor. Buna göre 25 mil ve 100 mil pullar diğer valörlerden farklı zamanda bastırılmış olmalı diye 

düşünüyorum.  

Sizlerle Barefoot kitabından bir sayfayı paylaşıyorum.  Burada verilen bilgiye göre bu seri İstanbul 

Damga Matbaasında 25 pulluk tabakalar halinde bastırılmış olmalı.  

 



 



 

3000 ve 5000 mil pulları aldığım koleksiyoncu ise pulların yanına 8 Nisan 1970 diye bir tarih yazmış, 

bilemiyorum pulları aldığı tarihmidir yoksa kendisine söylenilen basılış tarihimi. Halbuki Barefoot bu 

pulların basılış tarihi olarak Barış harekatı sonrasında 1976 yılını veriyor. 

 

İKİNCİ KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ 

 

Federe Devlet döneminde, 1977 yılında bu pullara üstbaskı yapılarak hazırlanan bir pul serisi çıkarılmış, 

onlarında resimlerini paylaşmak istedim. 

 

İLK SERİ ÜZERİNE 1977 YILI ÜSTBASKISI 



 

 

Bu ilk Kıbrıs Türk serisi çıkarılış amacına uygun olarak Kıbrıs Türk Cemaatine gelir sağlamak amacı ile 

damga pulu veya harç pulu olarak kullanılmış olmalı. Aşağıda Barış harekatından kısa bir süre önceye ait 

bir döküman üzerinde bu seriden 5 mil değerinde bir pul çifti veya per görülüyor. 

 
 
Ancak adanın zengin filatelik birikimi nedeni ile olsa gerek, filatelistler fiskal pulları kullanarak "farklı" 
ürünler elde etmek amacı ile Kıbrıs Cumhuriyeti fiskal pullarını ve Kıbrıs Türk Cemaati fiskal pullarını 
postada kullanmaya gayret etmişler ve zaman zaman başarılı olmuşlar. (Not: Bilemiyorum belki de ben 
kötü fikirliyim ve şartlar zorunlu kıldığı için fiskal pullar kullanılmış olabilir.) 
 
Aşağıda fiskal pullar ile hazırlanmış ve hepsi köy postahanelerinde damgalanmış Kıbrıs Cumhuriyet ve 
Kıbrıs Türk Cemaati fiskal pullu örnekleri sizler ile paylaşıyorum. 
 
Ancak bu pulların elde bulunmasına karşın 1964 yılında Kıbrıs Türk Posta Dairesi çalışmaya başladığında 
bu pulların gerçekten posta amacı ile kullanılmasının düşünülmemeside merak uyandırıcı doğrusu. 
 



 

 



 

 


