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Sevgili okuyucular konu olarak Kibns Tarihi'nden bahsedilmektedir. Tarih 59o==-yillannda Richard Kibns yonetimimin asil maksadi Templi nammdaki sovalyeleri Kibnsa
ikamet etmesini istiyor. Bu konuda Kibns adasmm nasil el degistigini anlatmaktadir, Bazen
ingiliz Krah Richard yuz bin duka altm karsilmda Templilere satmisur. Templiler halkla
gecinemeyip tekrar ingiliz Krah Richard'a birakmislardir. Bu devletlere ait tarihi eserler
bulunmaktadir,
Ozellikle sunu anladim ki Kudus sehri tarih boyunca her donemde ve benim de
incelemis oldugum donem olan Luzinyanlilar devrinde bircok mucadeleye sebep olmustur.Uc
din icin kutsal olarak kabul edilen Kudus sehrinin onemini bu donernden de rahatlikla
anliyoruz, Kudus ugruna hacli seferleri dahi duzenlenmistir, Duzenlenen hach seferlerinde
Papa'nm cagnlanna uyan Hnstiyan devletler arasmda biz Luzinyanhlar'i da goriiyoruz.
Luzinyan donemini incelemis oldugum bolumlerinde adi gecen krallardan Guy De
Luziynan ile baslayan ( 587 - 651 ) yillan arasim anlatmaktadir.Luzinyan krallanndan bu
donemde Guy De Luziynan , Amury , 1. Hun , 1. Hanri donemleri hakkmda bilgiler
verilmektedir.
Yine bu donemde de kralligm babadan ogula gectigini goruyoruz. Gerci iclerinde
erkek cocuga sahip olmayanlar da var bu sekilde vefat eden kralm yerine ornegin Amury bu
sekilde kral olmustur.Guy De Luziynan vefat ettiginde oglu olmadigi icin yerine biraderi olan
Amury kral secilmistir.Buradan
bu donemde mutlak monarsi sisteminin uygulamyor
oldugunu anliyoruz.
Okumus oldugum bu devirlerde tarih suurunun ne denli onemli oldugunu ve Kibns'rn
tarihi gecmisinin ne kadar onemli bir yere sahip oldugunu , Kibns'm tarihi gecmisinin ne
kadar zengin oldugunu sadece benim incelemis oldugum Luzinyanhlar devrinde tarihle ic ice
ve bircok kralliklarla ve bircok devletle mi.inasebette bulunduklanni , cografi konumu itibari
ile de bu devletlerin Kibns adasmm gelecege olan etkilerini yikici veya yapici ne denli etkiye
sahip oldugunu goruyoruz.

Bu onsozun son sozu olarak bu cahsma boyunca bana tesvik ve yardimlanyla isimi
kolaylastiran degerli arkadasim Mesut'a tesekkurlerimi sundugumu ifade etmek istiyorum.
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Bu cezalara mustahak gorulmustur. Evvela senvi yirmi bin altun marka vergi vergi vermek
ve mukat mustehkemeyi teslim etmek sartiyla Cezire'de hutbu birakilrrus huruplar beraber
gelmesi Risar tarafmdan emir olmustu. Hatta bu emir ve karar Kudus Krah Luziynan ve
biraderi Uvd Feruva Vanteye Prensi Rayman muvaccelerinde iade edilmisti, lbsak buralann
hice sayarak karar etti, tutuldu, yine firar eyledi. Fakat Kibns'ta birakilan Ingiliz
rnuhafizlanna meydan bulamayarak Misirlara iltica ve onlan atamn zapti icin ihva ettiyse de
yine bir sey muvaffak olmayarak 590 senesinde kendisini tesmim ile omriine nihayet
vermistir. Risar bade Kibnsm idaresini Risar karnivay ile ruberturname kavale etti. Cezire
arazisi iki kisma tefrik edilip hami olarak Cezireye ve bir kismi Ingiliz sovalyeleri ile ahaliye
terk kilmdi. Risar'rn asil maksadi arz mukaddesi ile gecirmek oldugundan aganm sipeandan
soma firan uzere olan Templiye nammdaki sovalyelerin Kibns'ta ikametlerine musaade ...
Templiyeler 510 ile 812 hicri ve 1118 - 1314 miladi bunlarm Memsei sovalyeler gibi
Kudus Serife hadimet fikrinde ibraz eder. Ve Hun Depayan ile Zafer Vadut Aldamar
namlannda iki Fransa sovalyesi bu ocagm muassesi olarak gosterir. Bunlar Kudus dahilinde
ve haricin A vrupa zavarine rehberlik eder. Ve onlan ahalayeyi muhliyenin ve bedevilerin
tecavuzundan vukayeye cahsirdi. Bunlar daha sovalye ocaklannda sakird ve paymak iken
fakat bu yoldaki SA YF A:43
etti ve bir rivayette Cezire'ye bunlara yuz bin duka altuna satn. Fakat templiyeler ahali ile
gecinemeyip mevki alanmdan sikayette bulunmalan uzerine Kral Risar Kudus Krah Guy de
Luzinan'a Suriye'deki hukunu terk eyle. Kibns"i almasiru templiyelerden yuz bin duka alt1111
vermesini teklif etti. Biraz soma gorulecek ki vech ile Li.iziynan hanedanmdan gelen krallar
devrinde Cezire bir hayli terki etmistir. Ticaret, sanayi, servet, marifet derece-i kuvveye
vermistir, Adametleri o sirada Kudus krali bulunan ikinci "Beduvven" tarafmdan taktir
edilerek kendilerine Beytul Mukaddes civarmda bir mahalle tahsis kilmnns ve templiye nanu
ile yad edilmistir. Avrupa'da vebalhusus papa II. "Anura" dan imdat talep etmek uzere Hun
memuru edilmistir. Hun Kudus krahnm maruzatmi guzelce tefhimden soma bir Iran'daki
arkadaslanm takdim ile kendilerini ettikleri humette dolmalan beni temine cahsarak templiye
narmyla bir simf teskilini papadan istirham ettirmistir. Papa sovalye sunflanndan daima
istifade geldigi icin bu tekliflerini esasen kabul edip Hun ile rifkasim Fransa' da Sampanya
eyaletine Tervi sehrinde inkinat etmekte olan Meclis-i Ruhaniye i'zam etti. Bu cemaatte hazir
bulunmus olan rneshur (Sanparner) templiye s1111fi icin talimatname kaleme alarak bunlara
bircok nasihatlarda bulunmustur. Muzakkire talimatnameyi tastik ettirmek icin Roma'ya
udetin de papa tarafmdan templiyelerin resmen reisi El Ruuhsasi ilan edilmistir. SA YFA: 44

Binaenaleyh ahali dahi pek murafehe yasamakta geride oldugu gibi asilzadegandan
soma za'metlerde isleyen Payanilerle (Paryarain) ler bir derecede vergi verip her an ve zaman
Elfub seyirleriyle her olan simf ekip bicen yalmz nesf mahsulii izhab zamete verilirdi.
Dorduncu snuf muhafazeye memuru olarak Amavut'tan celb edilen ifrad etti. Venediklerde
bir arlik cogahp Lefkosa'da bulunan pelivezlerine nabitla yasarlardi. Asilzadegan her biride
oldugu gibi burada mesai resmiye ile istikal edip her bir tekliften biri edilir.
Templiye s1111fi sovalyeden daha parlak naises edip bircok aganlara mahzur olmus.
Bunlar Avrupa'da muteadir malikanelere sahip olduklan gibi Suriye'de dahi Tralus Sam ve
Antakya vesaire sehirler idaresi prenslik olarak onlara ihale olunmustu. Su kazandrklan
ni.ifuzundan dolayi sovalyeler ile tepmliyeler beyninde bir mubayenet efkar hasil oldu.
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Saniyen templiyeler krallara itahatsizlikte daha ileri vanp bu simf bir arahk Kibns'i ingiliz
Krah Risar'dan (3000) duka altma satm aldilar.
Sonradan ahali ve Kral Hanri
Guy de Li.iziynan ile gecinemeyip hatta krah
Errnenistan'a kadar firara mecbur ettiler. Krahn biraderi Sidapemis Amury hukiimdar ilan
edilir. Fakat merkum bir zaman soma o denli Acem hiikumeti ihza muvaffak olunca
templiyelerin sediden aleyhine kiyam eyledi. Zaten aga maglubiyetinden soma Amury
Kibns'ta tecmi' eden templiyeler papanm emri uzerine
SAYFA: 45

Guy de Liiziynan Devri
587 - 589
Bu zat Fransa'da (Mars Puatu) kuytuklanm mutedi Midye'de idare etmis olan
Liiziynan hanedanmda esmer Hunk mahdumi idi. Eyhil Salip muharebenin zuhurunda her
asilzade gibi sefere istirak edip meydan-1 harpte bir aralik gostermekle buyuk sohret
kazanmis. Ve hemsiresini tezvic eden Kudus Kralmm vefatmda kral ilan olunmustu. Guy
lngiltere Krah Risar tarafmdan Kibnsa memur edildiginde birbirine u9 yuz Fransa sovalyesi
ve iki yiiz Yimak ile bir miktar asker olarak azimet etti. Ve hiikiimetini tahsis ederek
Cezire'yi rabt ve zabit aldi, Araziyi Cezireyi bir takim zahmetlere
sovalyelere Nemlik
ve bade A vrupa' dan gelenler de arzi i 'ta etmekle nufusu cezire tarti ve tenkit etmistir.
Buna templiyeler de layik idi. Zira Kudus kralmm keyifsizliginden bile istifade tas
krah ile gecirmek icin her ikitarafa muhasebeye giristi. Ve dahil bir muharebeden korkuldu.
Bunlann aralanm 626 senesinde Fransiz krallannda 14. Lui bulmaya cahsti. Ve her iki
taraftan da asker alarak M1s1r'1 istilaya gitmis ise de uzdiyet yine izale edilemedi. Nihayet
Fransiz krallanndan Guzel Philippe dahi bunlara bazi va'davet edince Avrupa'da bazi
hukumdaran papa 5. Kalamani egildikten soma miladi 1314 ve hicri 712 senesinde templiye
smifimn kamilen lagvine ve efradmm umumiyetle katli idamma muvafik olmustur. SAYFA:
46

Birdenbire tezayede basladi, Guy bir derece mutaassiblerinden oldugu icin her tarafta
Latin kelimeleri insa ettirip intisar-i diynet ziyade ehimmiyet verdi. Ve Kibns'ta baelumum
Latin miisamet mezmumbidesini Rum' a kilimsi himayesi altma aldirdi. Her sehirde
zedegandan murekkeb olmak uzere mahkemeler teskil eyledi.
Latinlere ziyade ve tevaccuhunda munkesir kalan Rumlann gonlunu de almaya calisti.
Templiye goruhunu tekrar Cezire'ye davetle ocaklanru isiklandirdi. Bir taraftan
istikametini tahkimine ve Limason sehrinin tezhinine itiman etti. Ve sehrin kemal tezhinine
Mubenni tarafmdan yeni sehir manasma olarak "Na Apolis" demneye basladi. Has1I Kudus'te
ne yapilmis ise birer numunede burada goriilebildi. Guy de Luziynan boylece esas kurduktan
soma 65 yasinda oldugu halde Lefkosa sehrinde vefat ederek (tempil) kilisesi hatirasmda def
olunmustur.
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AMORY
589-600
Guy de Li.iziynan'mn evladi olmadigi icin vefatmda serir hukumete biraderi kuvvet etmistir.
Amury iktimca Kibns serdan Ekrem'i Pafus sehri kontu unvanlann haiz bulunmustur.
Cul-Us-Una rnatakib hukuk ehliile kralm mevzua haricine cikmayacagina SAYFA: 47

Bu ashabi zahmetin ebka kalacagina dahil alel - evsel yemin ettikten soma mabeti
diniyenin muessesat-1 askeriyenin tezyidine heves etti. Vartad-1 hukumetin msfmdan
ziyadesini bu ugurda sarf etmeye basladi, Cezire'nin bedel sabikmdan Ingilizlere verilmek
lazim kilan 6000 altm markayi Amury bir turlu tedarikle veremeyip ve meskuru mubalagin
tahsiline memur edilen Kral Risar'm yeni ve Sampanya kovamm Hanri'den taleb-i af dileyip
tezyid vardat icin islahat icramma kiyam etmistir. Gerek Amury ve gerek biraderi muteveffa
gunu Kibns Krah unvamm ifraz edememislerdir, Amury bunami bizzat ihraza cesaret
edemiyordu. Bir arahk Penirams Imparatoru 3. Alakiz himayesine girilirse kendine kral
namma verdirecegine vaad-1 retahada kalkismis ise de Amury bu unvaruru, mufherini bir Rum
hukumdardan almmasim nefsine yediremedi.
Bir meclis-i umumi akd ederek aram-1 ahaliye muracaat ettigi ekseriyet Almanya,
Fransa hukum meclisi miisip gorerek medinesine (
) seyahatle Napolyon'a bulunan kral
6. Hanri nezdine gonderdi. Mevmaileyhun kral bu talebi bir nisane-i sadakat-1 add ile
fevkalade memnun ve minnettar olup keyfiyetin esval ilani zamamnda bas vekili maen
Kibns'a i'zam etti. Lefkosa katibter elinde olunan (yani bas kilisesinde) tetvic edildi.
SAYFA: 48

Amury zevcesi (
) tetvic ettirmek iizere iken Bumil El Baha keyifsizlenio vefat
etmistir, Kuds Krah Hanri Dusenpan 593 senesinde Beyti.illehimde vefat etmekle Amury
hiikiimeti zevcesi izabel ile meclis-i kebir elinde kalib sevkiyat-1 harbiye yolunda
gitmiyordu.bu islerin onune almak uzere Izabel 5.defa olarak tahhile ve bu defa da Amury'e
almaya karar verdi.Amury'e teshis eyledigi donanmaya rakiben Suriye'ye hareketle
beytullehimde tahhil ve Kudus Kralhgi unvanuu resmen ihrazdan soma ehli islamm harben
istigdat ettigi muhakkak tekrar zapta calisti. Istikamete zemin ve asakiri tanzim icin burada
bes sene mesgul oldu. Amury bir sa'a vefir ile temsiyat om-Ure hadim oldugu surede
hastalamp 600 senesinde beytullehimde vefat edip ertesi sene cesedi Kibis'rn Lefkosa sehrine
nakil edierek Latinlere mahsus Ayasofya (Elyum Cem'i Seriftir) kilisesinde defn olunmustur,
SAYFA: 49

I.HUN
600 - 614
Hun Amury'in buyuk mahdumi ise de senin reside vasil olmarms oldugu icin emri
vasiyet akrabasmdan "
" tefviz olunmustur. Hun 607 tarihinde bilistihkak krali oldukta
Kuvvetiye-yi Musevi sabikasina mebni Cezire'den Beytullehime sevk etrnistir. Gene; kralm
bir ikinci arzusu daha cocuk iken pederi Amury tarafmdan namzet edilmis oldugu muteveffa
Hanri Dusenpa'run kerimesi gene; (Alis)'i almak idi. Hun bundan vazgecmeyerek te'hil ile
kalavel Kibns ve Kudus kralliklanm tevhid etmistir. Fakat yekdigere ba'id dusen bu iki
krallik Amury'in tahti intizama almmasi epeyce iktidara tevkif eyliyordu. 599'da baslayan 4.
5

Ehli Salip Nefari istanbul'u Latinlere verdirmis ise de Kudus'un ihtiyacatmi telafiye hadim
olmarmstir. 613'te icra edilen 5. ehli salibede Hun bil- mecburiye arz Filistin tarafma gecip
Kibns islerini zevcesi Kralice Alis'e havale eyledi. Halbuki kralice tecriibesizlikle beraber
Rum ve Latinler beyninde uzatilan munessaat muzahibiyesi zaten kolayca hal edilemeyecekti.
Kralice Alis Papa
muracatla Magosa'daki Latin piskopozluk makammm pay-i taht olan
Lefkosa sehrine naklini ve bunlardan on dordune balig olan miktannm dortte tenzilini
istirham etmisti, Papa, Alis'in mustevlini is'afeyleyip Lefkosa'dan SAYFA: 50

Gime'de, Paf' da, Limason'da Magosa'da yalmz birer pisikoposluk birakti. Alis bu mesail ile
mesgul oldugu vakit zevcesi Hun Misir'da ihraz-1 galabatla Kahire'ye harbe girmek iizere
bulunmustu ki sonradan Nil'de tugyan mayama mebni sovalyeler dimyat muhasarasmda bilnetice ricaate mecbur olrnuslardir. Hun Misirdan Trablus Saru'a gecip orada hemsiresi
(Melis) ile Antakya Prensi (Bu Namud) zafef cemiyetinde hazir bulundu. Bu sur sadi
esnasmda idi. Nehvin keyifsizlenerek otuz yasinda iken vefat etmistir. Zevcesi Alis
mutevaffarun cesedini Kibns'a nakil ile ospatalya kilisesinde defn ettirmisti. SAYFA: 51

I.HANRi
614-651
Hanri Penri'nin vefatmm henuz dokuz yasmda idi. Meclis-i kebir hukiimeti tamahit
masalih-i devlete muteveffi krah biraderlerinden (Philippe) ile ( Jendipyelin) memur eyledi.
Kralice Alis bunlann opusmeyip vesayete nedim hasi ( Kamuran- Dabarban) buyuk
tedirsizlik ederek ahliyi kralice aleyhine kaldirdi, Ve arayi ahali ile Philippe ve Jan makam
vasayete tekrar tayin edildi. Philippe biraz soma vefat ettiginde Almanya imparatoru Frederik
624 senesinde altmci ehli salib seferini ihtiyar etti. (Birindeyiz) den hareketinde Kibns yolunu
tuttu. Bu gelisim Cezire idaresini ele gecirmek idi. Ve bu duasmda Amury devrinde Kibns
Kralligi unvamm iade eden Petri 6. Hanri oldugunu ve Kral Lahak Hanri'riin hudesetesini
olmak hasila vaseyet Papa 3. (Onuryus) tarafmdan davet edildigine ve saniye hanedan
kralmdan Prens "Bulent"i tezvic etmis oldugu bana etti.
Firederik bu beyade muvafik olmasim Kamuran ile ravse-i hiikiimet arzu
etmekteydiler. Limason'dan verilen bir ziyafet esnasmda imparator Vasi (Jan Depyan)'yi
huzuruna celp ile Beyrut istikametine teslimi ile on seneden beri Kibns'taki vasiyetine dair
hesap ve ma'lubat vennesini
SAYFA: 52

emretti. Jan biitiin iddiasim kendine muamele-i musamede bulunduklanm gorerek imparatora
cevap redd verdi. Ve derhal Lefkosa civannda vaka (Dijavdamur) saivesine kapamp
mudafaya hazirlandi. Firederik serejde zuhur olan bazi vukuat uzerine geriye cagnlmis
oldugundan istibcalen emri vasayit Kamuran ile beraber bes Venedik bilyuzune havale edip
Kibns'tan hareket etti.
Jan Kibns'ta muddet-i medide kalamayacagmi anlayarak za'rni buldugu Beyrut'a
kapagi atip bir arahk ikmal tedarikten sonra Kibns'a avdet eyledi. Hasmi olan bes bilyuze
Lefkosa civannda ilan-i barb ile cumlesi maglup ve hanedan krah Efrad'im "kantara"
istihkami icine ilticaya mecbur etti. Mahsuline neden sonra Jan'a vesayet memuriyetini bilnza
terk ile tahlis girabma muvafik olmuslardi. On bes yasmi henuz dolduran gene kral Hanri,
Jan'm bu hareketinden memnun kalip cunku sevket-i hiikiimeti evvelkinden birkac misli daha
tesaif etmis idi. Saniyen imparator Firederk'in 600 sovalye, 1800 kadar topcu ifrazuu, 40-50
parca rnurekkep bir tutma ile sevk etmek uzere oldugu haber almdigi cehle-i biravile dusmana
Jan'dan gayn rnudafaaya kimse mu'tedir olamayacagi anlasilnus idi. Bunlardan Kibns'a
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yanastinlmayan Beyrut'a verip sehrini yakmislar. Ve oradan Sevr sehrine gecmisler. Jan
Beyrut muhasiresine yetismek uzere kral ile beraber hareket etmis ise de hareketlerini
mutakib Cezire uzerindeki muhafaza kalan Almanlar aldiklan kuve-i muavene ile Kibns
istikametini menbud ve kralm hemsiresiyle hanedan kraliyeyi bir bore dahilinde muhasira
etmislerdi. Jan krali Beytul Lehim'de birakip tedarikate baslamak istedi. Lakin kuve-i
SAYFA: 53

miilkiyeye malik olunmamasi uzerine tasvir kuvvetten ka'le cikmamis ve kralm imzalamasim
Hanri tammaya eshamm hicbir kimse rabet edip olmarmstir. Jan ile kral bir arahk Venedik ve
Ceneviz kimilerini escar ile Kibns'a avdete habut oldular. Osmanlmm teveccuhu haklannda
henuz zail olmadi icin binaenaleyh bir ihtiyann azmi vukua getirildi. Magosa' da, Lefkosa' da
bulunan Alman muhafizlan kamalen kilictan gecirilerek yasasin Kral Hanri sadasi sabuka
cikanldi. Bes kumandan Alrnanyah Laykar cem edebildigi bir kuvvete andi. Y ablasanh Jan
ile muharebe ile tutusmaz ise de rnaglup olarak Gime civarlanna cekilmis ve orasmi iki sene
kadar mudafaadan sonra Jan tarafmdan verilen koylere rekabetten Almanya'ya atrmstir.
Simdiye kadar vukuati bulmakta olmus olan asar-1 ihtilaliyeden Cezire harab olmustur. Hanri
her tarafi islah ve imar ile ti caret ve ziraat ve Musluman ahalisine cahsti, Bir aralik Suri ye' de
bulunup ordan avdet etmek uzere iken Jan attan dusup vefat etmis ve cesedi Beytullehimde
defn olmustur 622. Beyrut zaameti b'ade muhadumu bilyane ve nezarete gitti. Biraderlerine
verildi. Liizinan hanedan hakta tarih yazan (Levredanu) direge (Jan Dipalen) halkma azade
haseil-i askereiye ve mulkiyeyi malik bir zat-i setuvede sefalet idi. Fen harbi Templiye
sovalyeleri ile muharebede hasil edip Arapm pek cok mulkiyeye kismina tecazuze vukua
buldukca raft-1 sulh ve islahat icinde mu'tat edemedi. Bu vech ile zamanm Beyrut'a
SAYFA: 54

ve emniyetini kazanrms ve kral Hanri'ye sadakatle hizmet etrnistir. Hanri'nin validesi Alis
Kibns Kralhgi'ru munhul olmesine mubeni icra tesviki 635 tarihinde Sevr sehrinde Kudus
kralicesi ilan olunmustur. Alis kadinhgiyla beraber muharebeden cekilmeyerek arz-i felatayn
ile Misir ve hevalisini istilaya muvaffak olmustur, Lakin Kudus sehri tekrar Araplar
tarafmdan taht-1 muhasireye almrms oldugundan Kralice Alis A vrupa' dan imdat talep etmekle
646 tarihinde Fransa Krah 9. Lui, 7. Ehli Salip zaferini a$ID1$ ve tarihi meskurede hemen
Kibns'a gelip yanasrmstir.
Hanri Lui'yi Limason sehrinde istiklal ve metanetten bir alay ile pay-i taht olan
Lefkosa'ya goturmiis ve huzurunda ekseri Kibns zedegan ve mu'terebetini labaz salibiyle
avbas olmustur
olmustur. Kis sebebiyle Saybu'nun buradan bahara dogru hareketi lazun
geldi. Kibns'ta iste bir netice kalan mutehcen kalan Fransa sovalyeleri girdab-1 zevk sefahate
dalarak butun kuvvet ve secaatlanni kaybedip misvehata her bir nefer seyyar bir meydana ve
butun ordu sarhosluktan bir firtma bulutu gibi sallanmakta bulunmustu, Ertesi sene
Limasondan hareketle Misira azimet olundu. Kibns Krah Hanri Kral Lui ile beraber hareket
etmisti. Bunlar Misir' da daha bir muharebe etmeden esir dusup bir mahude ile kurtulduktan
sonra Beytiil Lehim' de hazimet ettiler. SA YF A: 55

Hanri bu aralik Antakya, Trablus Sam prensmm kerimesine tezvic etti. Bu tahili
mutakib Hanri dahi Petri gibi hastalanarak otuz tic; yasmda oldugu halde 1253 senesinde
kanuni sam sekizinde ve 650 tarihinin hicrisi ugrunda vefat etmistir. SA YFA: 56
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Adi Gecen Yerler

Kudus, Kibns.Misir, Suriye, Roma, Arnavutluk, Venedik, Lefkosa, Trablus, Sam, A
ingiltere, Ermenistan, Acem, Fransa, Latinler, Rumlar, Templi Kilisesi, Bafus, Beytiil Lehim, A3
(kilisesi), istanbul, Filistin, Gime, Baf, Magosa, Limason, Almanya, Beyrut, Ceneviz.

Adi Gecen Krallar

Prens Rayman, Ipsak, Kral Risar, II.Baduven, II. Onuru, Side Pernis, Guy de, Fransiz Kralh 14.Lt
Amury, Hanri, III.Alakis, I.Hun, I.Hanri, Almanya imparatoru II.Firederik, III. Onur Yuz, Prens Bil

Adi Cecen Diger Isimler
Papa, Hun, Izabel, Kralice Alis, Melis, Kamuran Dabarban, Jenin, Jan, Philippe.

Adi Geeen Ulkeler ve Kralhklar
Templer, Luzinyanlar, Kudus Kralhgi, Venedik Kralligi, Ceneviz Kralhgi,

Adi Geeen Y erlerin Tamtmn
Kudus: -09 dinin kutsal gordugu yer

Limasol: 2 Temmuz 1570 yilmda Osmanh tarafmda fethedildi.
Girne: 9 Temmuz 1570'te Girne kendi istegiyle Osmanli Devleti'ne

teslim olmustur.
Lefkosa: 22 Temmuz 1570 yihnda kusatilnustir.v eylul 1570 yilmda Osmanli fethedilmistir.
Baf: Lefkosa'nm fetlu uzerine aym sonuctan korkan Baf' ta 12 Eylul 1570 Sah gunu teslim oldu.
Magosa: 18 Eylul 1570'te dusman kuvvetlerle bir antlasma yapildi.l Agustos 1571 'de i
burclarmda teslim bayragmm dalgalandigi goruldu.
Beyrut: Lubnan'in baskentidir.
Templi Kilisesi: Templilere ait kilisedir.
Ayasofya Kilisesi: Eski bir Latin kilisesidir. Camii ilk once Rumlar tarafmdan bombalanrms sc
yikilmis ve otopark yapilrmstir.
Istanbul: Osmanh devletinin baskentidir.

Roma: italya'nm baskentidir.
Sam: Suriye'nin baskentidir,
Beytiil Lehim: Filistin'de bir

yerdir.

Adi Ge~en Krallar
Risar:

Aslan yi.irekli (lakabi) ingiltere Kralhdir. III. Hach Seferine katilmistir. 6 Mayis 1191 I
alrmstir. Richard Ada'daki hakimiyeti kurduktan soma ve Ada'mn idaresini Richard Jam Ville ve
of Tornham verdikten soma 5 Haziran 1191 'de Ada'dan aynhr, Bir ara Ada'yi Templer idaresine
Templer idare edemeyince Richard'da 1192'de Guy de Li.iziyna'na verir. Hach Seferinde Se
Eyyubi ile savasnus ve maglup olmustur.

Firederik Barbaros: Almanya
Philippe: Fransa

imparatorudur. Hach Seferine katilmistrr.

Krahdir. III.Ha9h Seferine katilmistir.
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Amury: Guy de Luziyna'nin kardesidir.Ll v-l senesinde olen abisinin yerine tahta gecmistir.

Hanri: Mukaddes
I.Hanri: Roma

Roma, Germen Imparatorudur.

Germen Imparatorundandir.

Prens Rayman: Antakya
11.Baduven:Kudus

Krahd1r.

Guy de Liiziynan:
Luziynan'a

Prensidir.

biakmistir.

587-589 tarihlerinde tahta kalmistir. Aslan yurekli Richard Kibns'i G1
Kibns'ta feodal sistemi kurmus ve Kibns'i kalkindirmaya cahsmis. 11

olmustur,

I.Hun: 600-614

tarihlerinde tahta kalmisur.

Adi Cecen Diger Isimler
Kr'alice Alis: 635 tarihinde Kudus kralicesi olmustur. Bir ara Kibns islerini yurutmustur.

Kral Jan:

Suriye'den
edilmistir.r 622)

avdet etmek i.izereyken attan dusup vefat etmistir. Beytul Lehim'de

Izabel: Amury zevcesidir.

Adi Gecen Ulkeler ve Kralhklarm Tamtmu

Templer : Ingiltere Kralh Richard Kibns'i kusatmak istemis fakat hacli seferi dolayisiyla mil
olmadigim anlarms. Hach Seferi devam ettirmek icin paraya ihtiyaci oldugundan dolayi Kibns': 1C
bazente Templer Sovalyelerine satmis. Templer Kibns'ta 90k asker bulunduramadilar. Bundan gu:
Kibnslilar 1192 senesinde paskalya gunu Kibnshlar karsi kendilerini savunamadilar. Kibns'i terk e
kabul ettiler. Bu tekliflerini reddedilmesi uzerine achktan olmektense savasmaya karar verdiler. Hai
gecerek Kibnshlan kilictan gecirdiler fakat ellerinden tutamayacaklanm anlaymca Richard'da mi
ederek Ada'yi geri almasmi teklif ettiler. Richard kabul etti. Templer tekrar Suriye'ye dondu,
Liizinyanlar Donemi
Richard 1192 yillmda Kibns'i Guy de Luzinyan'a vermistir, Luzinyan once Kibns'ta feodal bir
Sistem kurdu. iki senelik saltanatmdan Kibns'i kalkmdirmaya cahsn. 1194'te oldii. Yerine kardesi A
gecti. Li.izinyan'dan soma bu si.ilaleden gelen 12 kral 1489 senesine kadar Kibns'i idare ettiler.
itibaren Ada Ceneviz somurgesi haline geldi.

Venedik Donemi
Kibns'ta Venediklerin nufus kazanmalan Luzinyan Krah II.James zamanmda 1464-1473 yillanna n
Venedikler 1517' de Yavuz Sultan Selim tarafmdan fethedilmesinden sonra Misir' a verdikleri v
Osmanhya vermeye basladilar, Bu olayla Kibns 1517' den itibaren Turklere hukuken baglanmis oldt
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baglanti ise 1571 'de gerceklesir. Venedik Cumhuriyetiyle Osmanli Devleti arasmda 18 Nisan 1:
bans antlasmasi imzalandi. Venedik Kibns'm Osmanhlara ait oldugunu resmen tarudi.

Cenevizler Doneml
21 Ekim 1374'te Cenevizler Kibns Kralligi arasmda bir antlasma imzalanrmstir. Kral Jae Mag:
Cenevizlere terk etrnistir. Magosa Ceneviz'in somurgesi olmustur.

Kudiis Kralhgr
Kudus Kralh aynca Luzinyan Kralligma sahip olan Guy de Luzinyan'dir. Guy de Luzinyan 1194 yi
olmustur. Y erine sillalesinden gelen 12 kral bu kralhgi devam ettirmistir,
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ONSOZ
Kibns adasmm tarihinin anlatildigi ve bizim inceledigimiz sadece Liizinyanlilar
doneminin ele aldmdigi bu arastirmada Liizinyanhlar devrinde krallikla yani monarsi ile
yonetildigini , yonetimde akrabalik anlayismm onemli bir yere sahip oldugunu ve sirf bu
yuzden taht kavgalan yasandigmi anhyoruz .
Inceledigim bu devirlerde Kibns'm bu donemde Hristiyan bir devlet olan ve hach
seferlerine katilmakta olan luzinyanhlann papanm cagnlanna ve bu cagnya kulak
verdikleri ve buna riayet ettiklerini goruyoruz.ozellikle iic din icin kutsal ve cok onemli
bir yere sahip olan Kudus icin luzinyanhlar , Kudus Araplann eline gectigi siralarda
papanm cabalan sonucunda olusturulan hach ordularmda Liizinyanhlar da yer
almislardir.Fransa krali dokuzuncu sen Lui Kudus'un almmasi sirasmda kibns'a gelmistir
ve henri ile beraber hareket etmislerdir.
Anadolu , irak , Kudus , Fransa , ingiltere , Venedik ,Ceneviz , Suriye ve daha bircok
devlet , il ve kralhklarla luzinyanhlann munasebetlerini gosteriyor. Bunun nedeni de
dunya uzerinde Kibns adasmm ne kadar buyuk jeopolitik konumunun oldugunu
anhyoruz.bu yuzden bircok devletin gozu Kibns adasma cevrilmistir cesitli devletlerle
iktidar mucadelesi bu ada icin verilmistir.
Benim incelemis oldugum donemlerde ise sirasi ile $U kisiler Luzinyan kralligi
yaprruslardrr bunlar : Ikinci Hug, Uciincii Hug, Birinci Jan, ikinci Henri , Dorduncu Hug
, Birinci Pier.Zaman zaman birbirleriyle veya baska kralhklarla mucadele halinde
olmuslardir.Mesela birinci Jan doneminde birinci Hug' den sonra kral olmak isteyen Jan
klbnstan kacmis ve bir muddet adadan uzak kalmak zorunda kalrrustir iste bu donemde
luzinyanhlar doneminde taht kavgalan yasanmisnr.
Son olarak hazirlarms oldugum odevde bana yapmis oldugu yardimlanndan dolayi
hocam ikbal Sezer' e tesekkur etmeyi bor biliyorum.

i<;:ERiK
ikinci Hug
Ucuncii Hug
Birinci Jan
ikinci Henri
Dordiincu Hug
Birinci Pier

2. Sayfa
2. Sayfa
3. Sayfa
3. Sayfa
4. Sayfa
5. Sayfa
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il<lnci Hiig

Henri'nin mevsimsiz terk-i hayati itmis Kibns mesailini tesvise dusurmustur, Zira
Ikinci Hug pek gene olarak eulus itmis oldigindan emr vesayetin validesi prenses "Plejans"
tarafmdan deruhte olunmasi tezekkar idildi. Bu halalde Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri
arasmda baslayan bir rekabet-i sedide akdeniz havalisini here ti mere icerisinde birakrms idi.
Bunlann 'iddia ettikleri sey : 'Akka'da Sen Saba Kilisesi'ne tasrif idi. Kibns naibesi prenses
Plejans venedik tarafim iltizam ile 655'te muttefiken 'ilan-1 harbe meebur oldi. Cenevizler bu
iki kuvvete mukavemet idemeyub maglub oldilar. Nihayet papa Dordunci Aleksandir te'lif
yine cahsti. Bu vuku'ati mute'akib tevaif etrakden Mogollar ve muluk-u Misride Suriye'deki
fregler uzerine muhaeemeye baslarmslardi. Ekser belad-1 islamiye freglerden almdigi gibi (
660'da) "hafd "mevk'inde Templiye guruhi dahi tazyike ducar idilmistir.
Bu tedarikat ve gavail arasmda Kibns naibesi Plejan'm vefati vuku' bulub idare-i
hukumete nezarat vazifesi Birut senyori Htig'e tevdi' clmnusdir.
Bu zat teehiz eyledigi donanmaya bir miktar askeri erkab ile Suriye'deki freglerin
imdadma yetismek istedi. Ve birkac muharebede zafer dahi buldi ise de gene kral Ikinci
Hug'un keyifsizligi uzerine Kibns'a da'vet idildi. Hug daha gelmeden kral dort yasmda iken
vefat itmistir ve Luzinyan kolu bununla hitam bulrmstir.

U cuncii

Hiig

674
Beyrut senyori oldigi halde ikinci htig'e vesayetden sonra Kibns kralligma konan ucinci
Hug zaten Luzinyan hanedanmdan olup validesi Izabel birinci Hug'un kerimesi ve pederi dahi
dordinci Buuted'in mahdumu Henri'nin sulbunden idi.
Hug ikmali tecrube itmis kar amuz, cesur, mudebbir bir kral idi.misrilerin binlerle
frengleri itlaf ve esir eylemekte olmalanndan asla telas itmedi. Zira Kudus Kralhgi gene
"funrar'a" 'aid idi.
Hug bunun vefatmdan mezkur kralliga en yakm akrabasmdan olmak uzere bir iddi' a
yiiridiib nail-i serber ve tac ve derhal Sur sehrine sevk eyledigi kuvve-i muntazama ile o civan
zabt ve tarac eyledi. Fakat halesi olacak Antakya prensesi "mariya" Kudus Kralligi'nm Sarl
Danciviye verilmesi reyinde idi. Halbuki Kudus sehri fa'al ve muharib bir krala muhtac olup
mucahede-i 'arap karsismda lafla mudafaa bir pare etmiyordu. Yine bu arahk y'ani 677 senei hicriyesinde Kudus frenglerinin istimdadi uzerine sekizinci ehl-i salib seferi acihb ru'yet-i
ta'sibi altma Fransa krah Sen Lui , aragunya krali jak ingiltere krah Edvar gibi endisesizler
dahil oldu.
Jan daha yolda iken bir firtmadan urkup memleketine avdet eyledigi gibi Sen Lui Tunus'ta
vefat ediib meydan-1 mudaafa'a yalmz Ingiltere krah ile sahib-i tecriibe Hiig'e kalmisti.
Misir hukumdan Sultan Baybars'm Kibns'a tecavuzunde maglub olmalan uzerine Hug
Kudus'te Akka'da Beyt-iil Lahim'de i'ade-i asayise muvaffak olduktan sonra Kibnsa avdet
eylemistir.
Kudus ve havalisinde revnuma olan muskilat yalmz mucahidin-i 'arabm rnudafa'at-i
hileleri degil freng prenslerinin dava-yi saltanata hymn ile umur-1 idareyi mahver-i
intizammdan cikarmis olmalan idi. Bu halde sarl dancivi Mariya'mn kendine teberru eyledigi
hukuki takib hevesiyle Beyt-iil Lahmi zabt itti ve bilahire taraftarani cogalarak Kudus Kralligi
unvarum da ihraz eyledi.Hug bu ahvale nazar-i bikayt ile bakmak istemeyerek bir kuvve-i
kafiye ile Beyt-ill Lahmi istirdada cahsdi ise de me'yusen 'avdet eyleyub teskin-i gazab icun
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Leymasun'da, Baf'ta , Gasterya'da ne kadar sovalye zehameti varsa kafesini zabt ve efradim
tard eyledi (674) Sarl Dancivi'nin bir miiddet sonra vefatmda yani 681 'de Hug Kudus
kralhgma tart ittigi askeri ocaklan tarafmdan sahib idildi. Fakat Hug payitaht olmak uzere
ikamet etmis oldugu Sur sehrinde hastalanarak tebdil-i hava iimidiyle tekrar ktbns'a
gectiginden birkac gun sonra saltanatmm on yedinci senesi olan 682 tarihinde vefat itmistir,
Miiteveffa pek miidebbir ve alim bir zat idi ekser muasmm tarafmdan "sahib-us seyf vel
kalern" iinvanma mazhar edilmistir.Sera-yi mecmu'a-i hiikema olup vasiyeti mucibince
medfenini dahi havi olan zarif Lapais Manastm'm bu ucuncu Hug insa itdirmisdir, Miiteveffa
hakkmda f ura ve hiikema tarafmdan bircok siirler ve eserler yazilmistrr.

Birinci Jan
( 682- 683)
Birinci Jan ucunci Hug'un bes mahdumundan en buyilgil idi. Fakat bicare bir maraz-1
muzmine mubtela olup bir sene bir ayhk ahd-i saltanati pester melal ve izdirabda devr-ii ikmal
ile omr-ii nevcevanisinin ucunci senesi terk-ii came-i hayat itmisdir,

ikinci Henri
( 683 - 723)
Henri culus ider itmez Kudus Kralligi uzerindeki hakkim muhafaza icun dehal bir
donanma ile Suriye'ye ve oradan da Beyt-ill Lahme azimet ve buradan da Sur sehrine vamp
krallignu 'ilana musaberet itmisdir.bu aralik Misir hukumdan " Bieyres Bundakar "vefat itdi
ve Hulagu " Hulagu Han " basma topladigi alay-i tevaife-i haserat ile 'Irak ve Suriye
havalisine kadar inerek her tarafi tar u mar 686 tarihine kadar Sida , Sur , Trablus , Sam
sehirlerini zabt eyledi. Beyt-ul Lahmi muhasara idecegu sirada Hulagu Han vefat itmis ise de
yerine gene mahdumu Halil Esref Han eser-i pedere iktifaen frengleri bir mertebe tazyika
basladi. Papa dordinci Nayuklan'in mu'avenet gondermis oldugi bahriberi bir kuvve-i cismiye
hicbir ise yaramadi. Kibns krah Henri pek muteferrik idare-i askeriyelere munkasim olan
Beyt-ul Lahme mu'arekesinde yalmz bir nokta-i mudafa'a idebildi. Zira Fransa , Venedik ,
Ceneviz sovalyeleri ayn ayn kumandalara tabi olduklan gibi Ospitale , Tampliye , Tuton
askeri ucaklan efradi bile mustakil idiler. Binaen'aleyh Halil Esref Han 689 senesine musadif
bir gecede muhacehatim tesdide ile frengleri maglub ve sehr-i mezkuru bir harab abade
maklub eyledi.
Kral Henri meyusen ve beraberinde bulunmagi arzu iden templiye sovalyeleri ile
miinhezemen Kibnsa 'avdet itdi. Kudus'un tabir-i ahirle 'arz-i mukaddesin kamilen tezhir ve
istirdad idilmesi freng akvammi sasirtub yanlannda dava-yi saltanat miinaza'alanna ba's oldi.
Fakat ne care ki futuhat-i salife hanlarda kalmadi. Bu arahk evlad-1 cengiziyeden Sultan
Gazan tevsi' daire-i mulk itmek icun - daha lran'da iken - frenglerle ittifak idub cismice bir
ordu ile garbe togru dehsetyar nuzul oldi. Rum , Ermeni prens ve serkerdeleri ve Kibns
krallan sovalye , templiye samklan kamilen gazat-i istikbale 91kd1 ve rayet i'tisafi altmda
toplanub miicahidin-i islami ezmege ahd iylediler. Bu heyet-i mutafak "ems" civannda Misir
Memluklerini maglub itdikden ve t'akiblerine Ermeni siivarilerini saldirdiktan sonra Halep ve
Sam sehirlerini tazyik ile derhal zabt iyledi. Mevruh hayatuna gore Gazan Han b'ade Kuduse
dahil olarak Beyt-ul Makdis'i frenglerle beraber ziyaret itdi 698.
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Gazan Han bu futuhat-i gayr layikdan sonra iran'da zuhur iden igti$a$atm unini
almak uzere hareket idub U9 sene sonra Musul'a kadar 'avdeti esnasmda bir maraz-1 sedit ile
giriban-i zulm ve istibdadim merk biimane teslim eyledi 801.
Kudus'te birlesen Kibns ve Ermeni askeri sehrin tamiratiyla mesgul olmuslardir. Fakat
Henri burada 90k kalmayarak biraderlerinin bazi entrikalan uzerine Kibns'a 'avdet eylemistir.
Sur prensi olan biraderi Amuri ile Kibns'rn serdar Ekremlik unvamru haiz diger
biraderi Kaharen muttefiken kiyam idub Henri'yi hala calistilar.Zaten prens Amuri Akdemce
veliahdhgnu 'ilan ettirmi$di.Henri'nin simdiye kadar biraderlerine ettigi mu'amele-i ifk
yuzunden maiyeti halkmi kaybedip 'akibette esir dustu Iste Rovlo satosuna tescin edildi.
Cezire idaresine oteden beri bar olan templiye guruhunun tenkilen tagidilmasi emrini
Besinci Kalaman Kibns'ta virmis ollimtinden Amuri mezkur gurulu kamilenmahv iyledi 803.
bundan sonra Amuri satoya cekulub duran biraderine rahat virmeyerek Anatoh ve oradan
Enneni serkerdelerinden Liyon'un merkez idaresi tasarusuz olmak uzere teskil ittigi eyaletine
[ 1] iltica iyledi. Bicare Henri oradan ragbet gormeyub tekrar haps ittirilmisdir.
Bu ahvale papa Vakgi oldik da bir heyet-i maslaha gonderub iki biraderin arasmi
bulmaga cahsdi.
Amuri butun haksizligm Henri tarafmdan oldrgmi isbata kalkisdi.Papa hakikat hali
batahkik anladik da karanm Amuri aleyhinde virub zaten bizar olan ahaliye Henri 'nin kral
tanmmasim tavsiye itdi. Bu sirada ise Amuri'nin cesedi kanlara melma'oldigi halde
yazihanesi
onunde bulunmusdur.
Amuri'yi
nedimasmdan
Olyibus tagh Simellin
hancerlemisdir. Bunun biraderi Kamuran dava-yi saltanata kaldigi halde Henri'nin davetine
muntazir.
[ 1 ] Ekser cografya kitablanyla haritalarda mezkur olan Ermenistan kit'asmda maksad
sergerde Liyun'm Bizans imparatoru ( Justinen )'nun ihlafi devrinde ve hicri bes yuz kirk
senesine togn Atina havalisinde teskil ittigi ( imaret) olub yoksa tasvir idildigi gibi Tiflis' den
, Musul ve Diyarbekir'e kadar olan memalik degildir. Van ve Erzurum'da Ermeni nufusunun
ziyade olmasi Liyon imaretinin oralara hakferma oldigim isbat itmez olan ahaliden yuz
bulamayub 709'da o dahi Kibns'tan firara mecbur olmustur.
Henri b'ade vaki' olan da'vet uzerine 'avdetle 723 senesine kadar hukumdar olmus ve
bu muddet zarfmda i' dasim birer birer tig-i siyasete 9arpd1rm1$d1r.

Dordlnci Hiig

723-759
Henri vefatmdan biraz evvel Sicilya Krah Frederik'in kerimesi Kontas ile tehil itmis
ise de evvela da malik olamarmsti. Bu halde varis hukumet Amuri'nin mahdumi olmak lazrm
gelirken paye-i serir saltanat diger biraderi Ku'i'nin mahdumi dordinci Huge nasib olmusdir.
Hug Kibns kralligi icim resm tutuci Lefkosa'da vaki' Ayasofya kilisesinde ve Kudus kralhgi
ayinini Magusa'da icra itdi. Bu zat ticaret-i mahlliyenin terakkisine hidmetle beraber
Selcukilere karsi itdigi mtidafaatla sohret kazanrrustir. Suriye sevahili Avrupa'ya zahire
nakline daha yakm oldigi halde mucahidin-i 'Arab'm satvet-i Kahirelerinden havf iden freng
tuccan ancak Kibns'a kadar gelebiliyorlard1.Venedik , Ceneviz gibi kuvve-yi mecriyeye
malik devletler Misir'Ia munasebetde bulunub fakat ikinci derecede bulunan sehirler ahalisi
Misir'Ia ticaret mu'ahedesi 'akdi idememekle beraber nufuzlanni ucraya da kafi kuvvetleri
mefkud idi. Binaen'aleyh mu'ahedeliler Misirda tasidiklan zehairi Kibns'rn Leymasun ,
Magosa ve Pafos limanlannda ti.iccara satarlardi.Bu cihetle Kibns 'arz 'atikin bir aralik
merakiz ticareyesinden ma'dud olmusdur. Hatta o sirada pek kahrolan izmir , Trabzon ,
Antakya , Trablus , Gelibolu gibi sehirlere Magosa rekabet iderdi . Kibns tuccan bu sehirler
ashab-i servetinden daha ziyade malik-i mal ve menal idi. Kudus serika gitmek uzere
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Kibns'tan 740 tarihinde gecen bir Alman seyyahi Prusya'da vaki' badir burun pis posuna
yazdigi bir mektubda: "Hristiyanhk" 'aleminin en zengin sinurlan Kibns'ta gorilemi "".?I
Bizde Uy bin marka senvi irad almak gibi burada Uy milyon florin irada bile ehemi · 'f:EF~,.S
verilmez. Su var ki servet-i mahalliye birtakirn av cemiyetleriyle ve daha sair sefahatlerle efna ~
idilmektedir.Ezcumle bizzat tamdigrm Sur sehri prensi av icun bes yuz kelp besler idi. Me'a
haza serut ahalinin tazayyidine mevki' cezire dahi hidmet ediyor zira Suriye'ye , Misir'a ve
Kirman sahillerine gecrnek lazim gelince buraya ugramak icab ider adeta sabah aksam buraya
her tarafdan gelub ugrayan olur ve dunyarun butun havadisi burada isudulur. Kibns ahalisi bu
serefi muhafaza ve idame icun beled-i meshura lisanlanm adat ve ahlakim t'alim ugrunda
mektebler acrmslardir.Magusa sehri bir mertebede dergahi seganendeki refah-i hal sokaklan
gorildigi gibi
beraberimizde bulunan Fransiz sovalyelerinden rivayete gore bir
Magosah'nm kerimesine cehaz olarak virdigi mucevherat Fransa krah saraymda gorulmeyen
zikiymet evaniden 'ibaret idi.
Misir sultanmm asasma konulmak uzere Magosali bir zatm satrms oldigi bir altun elma
altmis bin florin kiyrnetinde idi. Ki bir zaman sultandan istirdadnu arzu itdik de mezkur
mucevheri yuz bin florine bile alamarnistir. Kudus serdan zevcesinin basma takdigr inculerin
her biri icun otuz bin florin kiymet tahmin edilmistir. Magusa' da arabalarla tasinamayacak
kadar kesir 'od agaci ticareti bir menba' servet ve ihtisam olub darata muteallik esya , sirmah
cuhalar zikiymet taslan hakkmda ne soylesem bizim ( sakis ) memleketimize nisbetle
inanmazsimz Magusa'da Gime'den bazilannda yuz bin florinden ziyade servet nakdiye vardir
dimistir,
lste Kibns'rn $U derecelere kadar layik medh ve sena gorulmesine hidmet iden krah
Dordinci Hiig'dur.
Bu zatm tarke-i zayi' ve ticarete olan ragbeti nisbetinde harb ve darbedeki mahareti de
du-bala idi.
Selcuklularla kahramane ugrasmasi uzerine Papa Dordinci Kalaman'm pek cok temdih
ve tahsinatina mazhar olmisdir. Hug Anatoh'mn Anamur , Sis , Antalya vesair sehir ve
limanlanm cizyeye rabt iylemisdir.
Aydm ve Saruhan beglerinin musavelat-i mutemadiyelerine nihayet virilmek uzere
740'da Papa Kalaman Rodos, Venedik, Ceneviz donanmalanm Hug'un ma'iyetine virdurub
Egriboz sulannda ucra-yi temasaya emr ve tesvik itmisdir. Muteveffa ba' de oradan Izmir
korfezine sokularak hunrizane bir harbe girisdiler. Uy saat bir muhacemeden sonra sehrin
istihkamlan zabt idildi. 745'de Hug harekat-i beriyyeye bslayub asra-yi Selcukiye 'den bir
coguna galebe calmis ve $U son sultanlarla Hristiyanlik yine nefes almaya baslamisdi.
Hug biraz istirahat icun Kibns'a 'avdetinde buyuk mahdumu Trablus kontunun serir
saltanata goz diktigini anladi. Bu arahk Lefkosa Ovasim su bastigi gibi ( kara veba ) dahi
zuhur ile bir hayli nufus telef olmus idi . Hug uzun muddet devam eden musagil devletten
artik bizar olarak ve mahdumunm hatalanm bil' afv yerine gecirerek " Astrilavya " kendi
manastmna cekildi ve burada vaktini asar-: edebiye ve hikmiye tesbi'ine hasr itdi. Devrinde
yetisen 'alim " Estervuyelu " ile Vasiliya'nm latif-ul manzar bagcalan icinde tolasub seyahat-1
'alemiyede bulunurlardi. Hukemadan Kibnsh Bukas "Kitab-1 Silsile-i ale " unvanh eserini
kral narmna tanzim itmisdir. Hug muddet-i 'omrunu $U surette gecirmek iizere iken 761 senesi
zarfmda vefat itmis ve cesedi Lefkosa' da ( Sen Domansin ) kilisesine nakl ve defn
olunmusdur.

Birinci Pier
759-769
Birinci Pier'in evail-i saltanati pek parlak baslamisdir ve kemal gayret ve seca' ati ile
A vrupa'yi bir muddet isgal itrnisdir. Muharebelerde maglub olan krallara prensler ,
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kumandanlar himayetine mu'avenetine muh olurdi. Pier 'alem nazannda bir herkul gibi
kahraman kesilmisdir.
Atina dahilinde Ermeniler'in teskil ettikleri imaret Turkler tarafmdan tazyik idiliib
esasma , devamma nihayet virulmek uzere idi. Ermeni serkerdesi ( lion ) mucahidin-i Turk'e
butun memalikini zabt itdirub kendi idaresinde yalmz Silifke civarmdaki " Gurigus " sehri
kalrmsdi bu tazyikat uzerine kal'asmm bir burcuna tahasin itmisdi. Bu sehir siyaset , ticaret
pek 90k sohret ve ehemmiyeti olub ile gecirmesek o zamanlarda muvaffakiyat 'azminden
ma'dud idi. Gurigus sehri ahali masuresi Pier'in cemaati ile beraber taleb itmisdi.
Kahramanlik da'iyesine dusen Pier yuz on bes parcadan 'ibaret donanmasmi derhal
techiz ile 761 tarihinde Dsmet'e togn revan oldi. Ve filhakika Antalya 'Alaid sehirlerini
kurtarub taife-i etraki dahillere ric'at itdirdi.
Pier ba'dehu bu civann emr-i muhafazasuu " Jak Runures" 'e bilhavale yine Kibns'a
'avdet eyledi.
Pier'in bu muzafferiyeti papa basta oldigi halde bilcumle Avrupa hukumdarani
tarafmdan tahsin idildi.
Ancak
adayla emiri " Taka " [ 1 ] bu maglubiyet ac1s1111 cikarmak uzere dahilden yeni bir kuvvet
cem' idiib Jak Dunures uzerine hucum itdi. Birkac saat kanli meydan muharebelerinden soma
dusmani kal'aya ric'at itdirub suvari efradim kamilen kilmcdan gecirdi. Dusman kal'adan
harice cikamadigi gibi gice gunduz Turk'fedailerinin musavelan ile rnesgul olur idi.
Pier bu sonraki mudafa'ata mukabele idemeyecegini anlayarak
762'de Avrupa'ya 'azimetle bir ehl-i salib seferini ihraze calisdi.Fakat bu esnada Almanya
ihtilat-i dahiliyesinden Fransa , ingilizler'le ugrasmakdan hicbir tarafa bakacak halleri yokdi.
Pier bu ugurda ti<; sene gezub tolasdi.Halbuki " taka " Jak': puskurttukden soma donanma
tedarik iderek Kibns uzerine yuridi. Cezire'nin simalinden ekser sehirleri tahrib ve ganayim-i
'azime ahaz ile 'avdet itdi. Daha soma Taka'ya Sam emiri de mu'avenete baslayub b hren
birlesen kuvvetleriyle Kibns adeta muhasara idildi.
( 1 ) Bu nam ile Tevarih-i Osmaniye'de bir emir bilinmiyor.
Pier'in bundan haberi olmamisdi. Vuku'at Avrupa'ya yetistirilde kral Pier hemen
Venedik'e geliib bir hafif donanma tedarik ile evvel Rodos'a azimet itdi. Ve orada
sovalyelerin ittifakmi te'min eyleyerek ba'de memleketine 'avdet eyledi. Pier tedarikat
'askeriyesini ittimam itdikden soma varub iskenderiye sehrini zabt itdi.
Bu zamanm
iskenderiye'si Paris'den daha kalabahk Venedik'den daha ziyade
muzeyyen , Cenova' dan daha muhkem idi. Pier Sri ye ve Anatoh sahillerine yaklasmak ve
bahusus iskenderiye' de muslihan kalmak rnuskil kaldigmi anlayarak 765 'de hukumdan ile
'akd-i sulh itdi.Gurigus sehrinin istirdadim Antakya prensine havale ve kendi Kibns'da
bulundigi halde emr muharebeyi idare itmisdir.
Kullandigrmiz tarih-i hicriden dahi anlasilabiliyor ki devlet-i Selcukiye' den inkirazi ile
meydana cikan Zulkadriye , Ramazan , Karamanogullan misullu kucuk ve nevzuhur birtakim
imaretler Kibns gibi her vechile ile terakki itrnis bir hukumetin kuva-yi harbiyesine mukabele
idememek tabii' idi . Binaenaleyh Taka'nm kazandigi muzafferityetler yine sonub galebe-i
harb frenglerde kalrms ve Pier'in vefatma degin ucvarda eline silah rnudafa'a alan bir emir
gorulmemisdir.
Pier'in cekindigi yalmz Misrr kolemenleri olub bunlara karsi bir bahri kuvvetini
tezyide mecbur idi. Bir muddet o tarafdan hicbir tecavuz vuku' bulmamasi uzerine Pier Suriye
sevahiline inub Trablus , Tortus , Belinas , Lapacu sehirlerini zabt ve teshir ile perisan olan
Enneniler.
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ARA~TIRMA

A) Adi Ceeen Yer isimleri: Beyrut: Lubnan'rn baskentidir Orta Dogu'dadir.
Beyt-ill Lahim: HZ. isa'nm dogdugu sehirdir.
Trablus: Libya'mn baskentidir.
Kudus: D9 din icin kutsal sayilan bu sehir israil kentidir.
Sam: bugunku Irak , guney dogu Turkiye bolgesi Sam olarak adlandmhrdi.
Cezire : Ortadogu Araplann verdigi ad aynca ada anlarnma da gelir.
Pafos : Suan Rum tarafmda olan Kibns kentidir.
Limasol : Kibns'ta en buyuk ikinci sehirdir.
iskenderiye: M.b. 332'de B. iskender tarafmdan kurulmus olan ve suanda Misir sehridir
Kinnan: iran'm guney kismmda yer alan sehirdir,
·
Sis : Ermeniler'in baskenti idi.
Egriboz , K1bns , Suriye , Lefkosa , Gelibolu , Trabzon , Lapais Manastm , Erzurum ,
Magosa , Girne , Sur , Antakya , Antalya , Anamur , Irak , Anadolu , Baf, Atina , Tiflis ,
Van.

B) Adi Gecen Kral isimleri :1. Hug: Armony'nin

biiyiik mahdumudur. 600-614 yillan

arasmda kralhk yapnustir.
\
1. Henri : 1. Hug'un ogludur.
Jan :
1. hug' den sonra kral olmak 19m Luzinyan saltanatma gecmek icin ugrasmisdir. Bir
donem Beyrut'ta kalrmstir. Bu donemde Luzinyanhlarda taht kavgasi yasanmistir.
9. Sen Lui : Fransa krahdir . Kudus'u Araplardan almak icin 7. hacli seferine katilrmstir.
Kibns'a gelip henri ile hareket etmistir.
2. Hug : 651- 664 yillan arasmda krallik yapmistir.
3. Hug: Beyrut senyoru olmasma ragmen 2. Hugden sonra Kibns kralligi yaprmstir.
4. Buuted : 3. Hiig'iin pederidir.
Funrar : 3. hug zamanmda Kudus kralligi yapnustir,
Jak: Aragunya krahdir.hach seferine katilmak uzere yola cikar ancak geri doner .
Sultan Baybars : memluk hukumdandir 1260 senesinde hukumdar olmustur.
1. Jan : 682 - 683 yillannda kraldir .
2.Henri : 683 - 723 yillannda Sur sehrinde kralhk yaprrustir.
Hulagu Han : Misir hukttmdan Bieyres Bundakar olunce Irak, Suriye'ye kadar inerek 686
senesine kadar Trablus , Sam sehirlerini zabt etmisdir.Mogol Imparatorlugu'nun kurucusu
olan Cengiz Han'm ogludur,
Sultan Baybars : Eyyubi hanedanmm iktidardan uzaklastmhp Turk memlilklerinin iktidan
ele gecirmesinde etkili olan kisidir.
Halil esref Han: hulagu Han'm mahdumudur.
Amori : Sur prensidir.
4. Hug: Henri'nin cocugu olmadigmdan krallik Kuyi'nin mahdumu olan 4. Hug'e gecti.

C) Adi Gecen Kralhklar :
Kudus Kralhgi : Araplar'la Hristiyan aleminin siirekli paylasmakta zorlandigi bir kralhktir.
Hach seferleri duzenlenmesine neden olmustur.
Memliikler: M1S1r' da izzettin tarafmdan kurulan ve 1250 - 1517 yillan arasmda htikum
surmus olan devlettir bu devlete Y avuz Sultan Selim Han son vermistir.
Mogollar . Kurucusu Cengiz Han olan bir imparatorluktur.
Luzinyanhlar : Bizanshlar' dan sonra adada hiikiim suren devlettir.
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KIBRIS TARiHi
Nammada calis serir oldu.KudOs krall1gmm iddias: fikir ve hayaline Pierre bir daha
kaprldi. Donanrnasiyla Rodos'a ve oradan Avrupa'ya kalkrp gittiysede sarf ettigi
mesaiden hie; bir semere hasil edemedi.
Ve kendinede evvela bir ehl-i salip seferi aciktan vazqecrnesi bildirildi. Kibns ahalisi
bu gavur ve cengaver kralm mOddet-i medide devam eden isfanndan usanmrs ve
asilsiz adagan biraz istirhata.varrnasrm temennide bulunmustu.
Kralm biraderi Antakya prensi iskenderiye'de bulunan prens Jak ile beyinlerinde hafi
ittifak edip bir gaile ihdiaine rnutesebbis oldular. Pierre Avrupa'dan avdet ettiqinde
hOkOmeti dahilinde tesekkul eden hOkOmetleri, mOtegallipleri tediyeye

haztrlandrqi

sirada fesat aratrp birgOn kendisini sarayinda ittilaf etmislerdi. (sayfa; 71)
iKiNCi PiERRE (782-769)
lkinci Pierre calis serir krah olduqunda pek genc;ti.Vesayete validesi kralice (elenora)
gec;mek lazim gelirken mOteveffa pismk biraderi Jak yetisip emir vesayeti gasp etti fakat
cezirenin ticaret ve asayisi mahvolup harcile.uqrasile cok vakitler qecmisti. Anadolu
mOstemlekatmdan vazgec;ip adarun emir mudafasi henOz serkerdeliqe Koc;eryan besinci
Lui ile Rodos'a sovalyelerini terk k1
lmdr.Arnir taka Anadolu'ya sahilinde kalan Frenk dokuntulerini kamiren tardedip
imaratrru selametini katiyyen temin etrnisti.
Kibns'm zevaline _ bu arahk yine meydana cikan _ Venedik ve Ceneviz
Cumhuriyetleride hizmet etmekteydi.
Hatta 773'te Ceneviz amiriyle <<Garagovar goragos>>cismice bir donanmayla
Krbns'a gelip Limasson sehrini tahrip etti ve oradan gec;ip Maqosa'y: zabteyledi. Biade
oteye beriye dehsetle salgmlar lcrasrndan sonra gene; kral Pier'i saraymda hapsetti.
Lefkosa kiliselerine vanncaya kadar bOton beyiti soydu. 09 ay kadar cezireyi boylece
talak ettikten sonra evvelce vasi tayin olunan amim kral Jak rehin olmak uzere
Ceneve'ye atrp gitti 773.
$u halde anlasrlabilirki devrinde kuvve-i zabte ve dafii mefkud hukrnundeydi. Her
tarafta katl ve kattal ve gasp emval faili tesdit edip (sayfa;72) hatta kralice <<Elenora>>
hanedan krallndan seraf idam ettirdi. Hare ve dahilin $LI dar caddelere kadar varan
kansikhqma bir care lazrrndr. Kral Pierre kendine muavin ve zahir oluruz amile
meyyalen dukasi <<Jan kalesi>> kerimesi <<Valentin vaykotunu>> tezvic etti. Fakat bu
mOnasebet yOzOnden igtisas-1 memleket bir derece daha artti.
Cunku krahn kan validesi Valentin, kralm validesi Elenora'yla tutusup mesalih-i
resmiyyeyi tadil ve taqyire kadar vardilar. Bicare Pierre ne yapacaqrru sasmp kemale
yeis ve kederinden hastalanct ve dart ay sonrada yirmi aln yasmda olduqu halde onbir
hane saltanattan sonra _terk gadge hayat etmistir. [782]
(sayfa;73)
BiRiNCi JAK (799-782)
Varis serir saltanat olacak meydanda bir kimse olmarnasi Ozerine meclis-i ayan
memleketin ictimasmda halk iki frrkaya aynldr. Bir krsrm krahn hemsiresine hak verip bu
suretle krall1ga zevci Jak ilan ettirmek istiyordu.
Diger frrka ise Ceneve'de henOz mahpus olan Jak'i celp ile kral yaprnayt istiyordu.
Cenevizler Magosa sehri kendilerinde kalmak ve cezirenin her tarafmda ticaretle rnesqul

olabilmek sartlanru kabul etti diyerekten sonra Jak'm azametini ruhsat verdiler. Jak
Kibns rnerasaltrnda kansik bir idareyle musternlikat olarak Adana sahilindeki Korugos
satosundan maada bir seye malik olmarmsn.
Bu hallede Osmanli kavmi "necip_ Yildmm Bayazit gibi kahraman padisahlanyla
Anadolu kitasuu yed teshir olmak ve mevkib-i hOmayun pisdarlan Karaman sahilinden
Kibns'a doqru bile bakrnaktaydr.
Butun Anadolu krtasrrun bahr-i sefid havalesinde izmir ile Gorigosu'nda gayri belat
ve sehirleri kamilen havza-i teshire alnrmstr. Yalruz bir anasirdan iken Osrnanlilar'n
Turkiyat
cihangiranelerine mani olrnak isteyen,meydanda Kararnanoqullan vardi. Fakat ikbal-i
Osmaniye'nin dusman kryrsi olan Kararnanoqullan 794'te fena halde maqlup edilerek
eyaletleri zabdedilrnis ve bunlardan Ali Bey ile mahdumu Mahmut Bey esir edilrnist!
Jak bu muzafferiyat-1 osmaniyyeye · karsi Bayazit Hazretleri kesb mOnasebet
dostaneden
(sayfa;74) gayri care olmadrqiru anlayarak aralikta hediyye-yi bahriyeler
gondermekten hali olrnazdr.
Hatta Nigbolu Muharebesi'nde esir dusen Avrupa prenslerinin tahlisi icin padisah
hazretlerine yine Jak dost ettirilmis ve tertip ettiqi bir heyet-i mebuseyi Bursa'ya kadar
qondermien.
Jak'in bu dostu ve hediye olarak gonderdigi altmdan ve l.efkosa sanatkarati
tarafrndan mamul onbin dOka altan kryrnetindeki bir sukurvan mazhar kabul padisah
olarak
medlulu, Sakrz'da hOkOmran olan Ceneviz srrurlanmn kefaletleriyle fakat
ikiyOzbin dOka altrru fedaya almarak esirlerin azimetine ferman buyrulrnustur.
Bunlar meyarunda Fransa krahrun biraderi korkusuz Jak gibi hanedan hukumdan
yrllara mensub zevat-1 marufe bulunuyordu. Bu vak'adan bir kac sene sonra Avrupa'dan
ihaz sarhosuyla bir ehl-i salib seferi daha acilrnak Ozereydi kral Jak dahi bu ittifaka dahil
edilrnisse de Bayazit hazretlerinden gordOgO latif ve vafaya karsi hicap edip yerinden
krrruldarnarrus ve islahat-i dahiliye ile rnesqu! olacaq: bir sirada altrrus sekiz yasmda
iken vefat etmistir. 798
(sayfa;75)
JANUS 834-897
Janus pederinin vefatmda yirrnidort yasrru bitirrnis ve gayret-i secaatte ve rnesqullyet
mOtemadiyede tecrObeyi arttrrrrus bir kraldr.Bunula beraber bu zatrn devir hOkOmeti
digerlerinde daha hatrrnak olarak qecmistir.
ilk tesbbusan ticaret-i mahalliye-yi terki ettirmek ve kuvve-i askeriyye-yi tah-1 intizama
almak ve talimat-1 mevcudeyi terkim ve tahim etmek oldu bundan dahi rnaksadi
Cenevizler elinde kalan Maqosa'run istirdadrydr.
Cenevizler bu hale vakif oldukta Janus'a M1s1r gOlemanlanni musletatti.
825 tarihinde M1s1r donanmasi Kibns'a yanasip Limasson sehrini harabettiqi gibi karaya
doktogO askerleriyle krah'Kerveki'daya" mevkisinde maqlup ve esir olduktan sonra
rneaqanayrm Misrr'a avdet eylernistir.
Janus Mrsir'dayken bir meahide akit edip bu yOkle vergi vermeyi ve Mrsishlar'a kars:
bir dha harbetmemeyi ve Cenevizliler'in hukuk-1 mecariye ve siyayelerine tecavOz
eylememeye taahhudeyledi. Ve Kibns'a avdedinde vefatma degin be$ senelik omrunu
sulh icinde qecirrnis ve hatta Fransa'dan imdadma gelen sovalyeleri geri iadeyle kendi
askerini bile silahsiz brrakrrustrr.
Janus elli aln yasmda vefat edip cesedi l.efkosa'deki "Sen domanin"kilisesinde
defnolunrnustur.
(Sayfa;76)
iKiNCi JAK (858-854)

Jan teslit icin pek gen9ti. Fakat validesi "Sarlot deburbun" tac ve tahtma
mahdumelerinin amillerinden kurtarmak icin Jan'rn celusunu resmen ilan ettirdi.
Bu zata gelinceye kadar Kibns krallan Kudos krali Anuvani'de beraber haiz
olurdu.Jan ise Ermenistan begliginde ulve edildi.
Bununla beraber Cenevizlerle Magosa'da bulunmak hasebiylebir hukuk rnusterek
gibiydiler.
Neobe hOkOmeti Sarlot'a iki sene kadar hakimane idare-i hukumet etti. Bu arahk
Anadolu'da "vukuat-1 azmiyye" serzede zuhur olrnustu hazreti Bayazrt Ankara
muharebesi mesburesinde nasilsa maglup olarak memalik Osmaniye igti9a9at icinde
kalmrs ve imaratlan ikdamece malik osmaniye ilhak edilen imar,yine istiklal kesbiyle
devlet-i osmaniyeyi bir korku elli sene kadar i9gal etrnis oldular. Bu devir inhitat Krbns
icin bir dem istirahat ve terk hOkmOnde qecrnistir. Hatta Jan Kararnanoqlu lbrahirn Bey
ile tecdide muahide ve teyid mOnasebet etmistir.Su kadar ki o srradaki muahede ve
mOtarekeler bir para etmeyip hersey kuvvete ve intizama ve cesarete tevfik eylerdi.
[bir] Jan ve Janus isismleri arasmda hie bir fark yok gibidir. Ancak kral birinci Jan'a
Janus tesmiye olrnus olup her iki surette dahi Jan ismi Cenuve lafzrndan rnustak
bulunrnustur.
(sayfa;77) Naen aliye karaman oglunun tecdid ettigi muahede hukrnu
pek devarnsiz olup her iki tarafma tedarikat harbiyeden ferag olmuyordu. Kararnanoqlu
M1s1r sultaruyla olan muahede namesinden dort sene sonra ittifak ile Krbns'i teshire
kalkisn ve kuvve-i askeriyesini kabineden sahil bahre kadar indirdi.Bu tasfir azmiye
Rados sovalyeleri mani oldukta Kararnanh tedarikat-1 askeriyesi neticesis kalmamak
Ozere ayru hevesle sekizyuzkirksekizde Gorigovus sehrini ve satolanrn zapt etmistir.
Jan bu ahu ile mesamehe etti. <;unkO ahu ile mahaliyenin ifsad olunrnus Ozerine
hare, nazir etmek islafmdan hazir gibi bir neci Pierre gibi muktedir olmaya tevfik eylerdi.
Halbuki Jan'm ilhak: bozulrnus ve efkan bir deryayi zevk ve sefahete dalmrstr.Herblr
kusurundan maade Jan bu aralik mevre serdar muteqallib: tedarike girmesi <<Elenpalaloqos»> 1 tezvic ettiqirniz bura medare hOkOmeti ile alarak kendinede bir iktidar
birakrnarmstrr. Bu ahvale cevas almak hasebiyle-vakif olan aleiye amiri LOtfi Bey hafif
bir donanmayla Kibns': tehdide basladr. Jan Girne'deki satosundan harca crkrnayip
Rodos'dan istimdat eyledi. $6valyeleriyle LOtfi Bey'e kars: gelip Krbns'm bi-tarafhq:
temin olmak sartrru dahi havi olarak sekizyOzelli tarihinde bir muahade imza ettirdiler.
Krbns adasi bir tehdit ile yed zapte qacirilecek kadar idareten muhtel olrnusken hi9bir
taratca bu cedde vasil olan bulunrnarnarstr. (sayfa; 78)
$ARLOT VE LUi DOSAVVA (858)
Jan, prenses Sarlot narmnda bir krz evvelada malik olduqu halde vefat etrnisti.
Sarlot pederinin vefatmda kralice ilan edilip zevci Lui Dosovva ile idare-i hukurnete
basladr. Ve bir dereceye kadar krall1ga sai olan biradere [fakat veledizinamisjc-c.Jak
Lobater>> Kibns'tan tardeyledi bu zat zaniltebea ve herbir mazmum fenallg1 kendinde
cem etmisti bir haris sohret ve sandr. Orda doqruca Misir'a azimitle hOkOmdann
huzuruna 91kt1. Ve kendine edilen haksrzliktan bahis ile Kibns'ta nOfuzunun iade
olundugu tadirde himayasine girip hediye gibi cezireyi idare edeceqlni aglaya sizlaya
arz ve vaadetti. Jak kuvve-i natrkasryla melahatt sima evzai darbesiyle hOkOmdann
nazar katrrn celp eyleyip daha orada iken K1b1s krah ilan ettirildi. Biada tecessiz olunan
seksen parcadan ibaret bir M1s1r donanmasrna rakiben Kibns'a azimet etti. (sayfa;79)
iKiNCi JAK (873-860)

Jak Magosa sahiline yanasip karaya askeri doktu ve kendine iltica eden kara ahalisi
ile beraber t.efkosa Ozerine doqru yOrOdO.
Lui Dosavva kralice ile Girne satosuna iltica ve oradan bir gemiye rakiben italya'ya
firar eylemislerdir.Sarlot
tedarik edebildiqi bir kuvveti Kalile ile tekrar Kibns'm Baf
sahiline 91k1p mOdafaya gayret etrnissede elindeki kuvveti toketmekle carnecar gariba
Girne'ye saltanat etrnistir.
Jak'in cezireye tarnarruyla hakim olduqu tarih, hesap edilirse $arlot ve zevci
Dosavva
bir ay kadar serbestce
idare-i hOkOmete · mukabil
ve bes aln sene
mOtemadiyen
Jak'rn tatbikan
altrnda vakit qecirmis
olduklarr
anlasihr
Jak, bu
muvakkaffiyetinin
istihsaline sekizyOz altrrustan itibaren dart senede ancak. muvaffak
olabilrnistir.
$LI var ki
bu vukuat Jak'rn ikmal resuh ve tecrObe etmesi icin gOya bir ders
makamrna qecrnistir.
Jak bir asrrdan beri ve Cenevizler'in elinde kalan Magosa sehrini cuz-i bir tazyikten
sonra zabtetrnis ve Cenevizleri sair iman ve sehirlerden dahi kamilen tardeylernistir.
Jak'rn hernsiresi matrud ve rnaqlup Sarlot bir arahk Rodos'a,istanbul'a
ve Misrr'a
kadar
seyehatle
hOkOmdarr run
iade-i
saltanatrna
tevessOt
etmelerini
ricada
bulunrnussada
hicbir taraftan yuz qorrneyip doksan yasmda olduqu halde Roma'da
Vatikan sarayrnda vefat etmistr.
(sayfa;80)
Jak'rn idaresi bu aralik eski revnakrru zayi edip Venediklilerin
mOdehalesi artmaya
baslarrustrr. Venedikliler murada ve sair muharebelerde
Osrnanhlar'da
yedikleri sul-e
tedi cikarmak icin bu defa tekrar ilan harbe kryarn ve ittifaklarrna kral Jak'rn dahil olrnasi.
icin dahi sarf ikdam eylediler.Jak bu teklifi kabul edip hukumet-i Osmaniyyeye
eslaf-1
meslulO reayette bulunrnustu. Venediklilerle
beraber Karaman sahillerinde
ve izmir
civannda dolasrnaya basladi ve bu esnada Venedik hanedaru cumhuriyesine
mensup
Katerina Cornar'i ile akit izdivac etti. Vakip izdivacta Katerina Venedik Cumhuriyeti'ni
varisliqine kabul edilip Jak'm etrafrnda Kibns kralhqrna dahi sahigp olabilmesi tesrit
k1lmd1.(871)
Bu mukavele name uzerine Venedik ticari Kibns'm her tarafma yaprldr. Bir takrm
ticaretgahlarr
tesisine basladi.Jak
iki sene sonra zevcesi Katerina'yr hamile brraktrq:
halde 873 de vefat etti.Katerina'dan
doqan cocuqa pederi gibi Jak tesmiye edildi. Jak
kral ilan edilrnis ve neyabet hOkOmete validesi Katerina ge9irilmi~sede hakikatte ornur
idare Venedik Cumhuriyeti'nin
emir ve keyfine tabi bulunrnustu bu hali iki sene sonra
qenc kral Jak'rn vukua vefatr teyid edildi.

KIBRIS'T A VENEDiKLiLER VE OSMANLILAR
l.uzlnyan hanedanrn 09 asrrdan idare etrnis olduklarr Krbrrs ceziresi (sayfa;81)
Jak'rn vefatrndan sonra Venedikliler'e intikal etti.Bir aralrk ahaliyyi mahalliye Venedik
idaresinde aynlmak emeli olacaq: mOtealaasryla silaha sanlmak istedi. Venedikliler her
taraftaki istikametiele ge9irmi~ olduklanndan harekat baqyeneye meydan yer katmadr.
Katerina amir idareyi,biraderi reis-i cumhur Serverus Kornarya terkiyle bir ay istirahat
italya'da vak'a <<Usvulu>>~ehrinde 9ekildi.(889)
Reis-i Cumhur Krbns'rn idaresini "Fransuva Epriyenuli"ye havale etrnisti. Bu zat
eskiden mevcud istihkaneti tamire mukabil esasrndan hadrm etti. Ve ahalinden ileri
saranlara hak sukut olarak has ve zeemetleri birer birer vermeye basladi.
Bu tarihte Sultan Suleyman Kanuni, Macar Kral "Maksimilyan" ile muharebe olduqu

gibi Karaman Valisi bulunan mahdumeleri
sahillerine bahre icra etmekteydi.

$ehzade

Selim

Hazretleri

arahkta

Krbns

Krbrrs'm akibetinde bir istilaya ugrayacagm1 Venedikliler teferrisle suret-i mahsusata
Gonderyan
mOhendisi
"Joi savuryenan"marifetiyle
yeniden
istikameti
insaasmda
tesebbus
eyledi. Girne ile Magosa
kaleleri bir derece tahkim ve Lefkosa sair
sehirlerinden kalesi lnsaatt ahaliye mecburen tahmil krlmdr.
Muhendis
her yerden
ziyade
Lefkosa'ys
ehemmiyet
verip kalesini
on ates
rruntrkasrna, 09 kaprya tenzil etti. Daha ikdam kalesinin sekiz kaprs: var idi.
(sayfa;82)
Kalenin berc veye ates rmnttkalanrun
insaa ettiren narruna tesmiye
edilmesi
mutehayyizen ahaliye ilan edilmekle alt, ay zarfmda, Lefkosa sehri cismi duvan geni~ ve
amik handikalan ve sican yollanyla tahkfm ve tezyin edildi.
Hazret-i Suleyman
Kanun:
Akdeniz'de
ticaret-i
Osmaniyyenin
tus'ene
meydan
vermeyen
Venedik Cumhuriyeti'ni
zaptiyle bir eyalet yapmak niyetinde
iken 974

tarihinde vefat, vukua bulmakla Venedikiler bir mOddet daha cezadan kurtulmus oldular.
Vakte ki Sultan Selim Sam hazretleri celus buyurdular. Evail eyyam saltanatlanru Macar
ve Yemen Goilin'in Tefine hasir olduktan sonra Krbns Ozerine tahvil ceh-i istila
olrnustur.
Mufasselce yazilrrus tevarihe nezaran Kibns'in zabte ve teshirine padisahm
nedemesinde Josuf nasi narnmda pOr tekzili bir zat delalet etmistir.
Guya Sultan Selim hazretlerine hazir padisah: crktikca -nese hasir ve enelerinden bilifsada gOzel saraplar yetistiren Kibns'm Fatihini tavsiyede bulunurrnus.Mechezermze
qorede Sultan Selim san-i hazretleri Krbns kral1gm1 Josufu vadetrnls ve hatta bu
vaadinden ikdam nasiyi nakus ceziresi prensligine bile nail etrnistir. Josuf kralhk hayalini
zihninde bOyOlterek islahasi Ozerine "Krbns Krah Josuf" ibaresini hak ettirrnistir.
Ornur dahilinin husn-u temsitine ikdam olunrnadrkca harciye ihdiasmdan istifade
edilrniyeceqi Sadrazam Sokullu Mehmet Pasa tarafmdan her yere (sayfa;83)
bildirilmekte olduqu gibi Venediklilerle daha bir mOddet sulhan ga9ip Kibns seferinin
vakti meahire teallik edilmeside padisah hazretlerine ihtar edilmekteydi.Koca
Sokullu'nun bundan maksadi ise zihninde plan, cizrne Suveys kanahrn hafr ve kesad ile
Fransiz mOhendisi Mosu Duvalsise'den 09 sene ikdam alan-i medeniyete hizmet
etmekteydi la kin [bir] Josuf nasi nm padisah hazretlerine ziyade haval etrnis ve bu arahk
Osrnanh-Macar gemilerinin Krbns korsanlan tarafmdan gerk ve zabtedilrnis olmasma
rnebru hazreti padisah igzab edilmekle bir Akdeniz seferinin icrasi nacar tahti icraya
al ind 1.

[Bir] Bu asrrdaki tasvirat-1 amineyeyi medit perverane bundan iberet olmayrp daha
evvel Azale denizine mensup olan (Sen) nehri ile "Don nehri olacak "Hazar denizine
dokulen ve Volga nehrinin yek digerini garabiyet hasil edildigi ve dart fersah kadar yer
hafr olunursa Karadeniz'den bahr-i Hazara imrar sefen rnurnkun olarak Turkistan
taraflanrun taht-1 hOkOmet-i Osmaniyeye idhal kabul olacaqi Koga beylerbeyi olup fOnun
riyazede maharet-i kamilesi olan Kasun Pasa tarafmdan arz olunmakla o hizmete kendi
memur olup kaprkle boluklerinde birkac bin askeri irsale ve ise mubaseret tam
krlmrmssada Kerimhan, devletkarlan bu maksat hasil ve hOkOmet-i Osmaniyye,
TOrkistan'a vasil olduqu takdirde karim irnarati payidar olamaz mOtalaa garibesiyle
suret-i hafitede tertib ettigi mukaddemat mekr ve karib Ozerine oradan askerin avdetini
icap ettirrnistir. (sayfa;84)

"Netaici Vekayi"

ADI GECEN KRALLARIN LiSTESi

Pierre, Prens Jak, 2.Pierre, 5.Lui, Kral Jak, Yrldmrn Bayezid, Kanuni Sultan Suleyman,
Sokullu Mehmet Pasa, Janus, 2.Jan, Kral Korkidya, Kudos Krall Areoni, Kararnanoqlu
lbrahirn Bey, Lutfi Bey, $arlot, Lui Dosavva, Jak Lubater, 2.Jak, Konderyan, Jorur
Korunar, Fransua iperyanor, Kral Maksimilyan, Joi $overyan, Kral Josuf, Kasirn Pasa
ADI GECEN YERLER

Krbns, t.efkosa, Magosa, Girne, istanbul, itala, Fransa, Venedik, Ceneviz, Antakya,
iskenderiye, Rados, Limasson, Jan Kalesi, izmir, Roma, Vatikan Sarayr, Turkistan,
Korikos Satosu. Bursa, Korikos $ehri, M1s1r, Sen Dengin, Cenevre, Nacar,Baf Sahili,
Girne $atosu,i svalu $ehri, Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi, Volga Nehri, Sen nehri,
Don nehri.
ADI GECEN ULKELER

Neyahet Hukurneti, LOzinyan Hanedanhqr, Kudos Krall1g1, Osrnanh lrnparatorluqu,
Karamanoqullan, Venedik ve Ceneviz Cumhuriyeti, Neobe Hukurneti, Ermenistan
Beyligi
ADI GECEN DiGER iSiMLER

Kralice Elenora, Valentina, Valide $arlot Debure, Elena, Paleloqus, Katerina Corunar,
Fransrz MOhendisDolesne, Koga Beylerbeyi
ADI GECEN KRALLAR HAKKINDA BiLGiLER

1.Pierre (1343-1369): 1359 senesinde kral olmu~tur.Kuriko,Antakya,iskenderiyye'yi
zabtetrmsttr.txss yrlnda yimi aln yasmda bir asilzade tarafmdan oldurulrnustur.
2.Pierre (h.769-782) (m.1353-1372):1372 yrhnda tahta qecmistir.Cenevizliler'e esir
duser ve 21 ekim 1374 tarihinde yaprlan anlasrnayla iade edilir.
1.Jak (h.782-789) (m.1372-1383): krallrk tarihleridir. Osrnanh irnparatorluqu ile dostane
iliskilerde bulumustur.Altrrussekizyasmda vefat eder.
2.Jak (m.1464-1.473):ikinci Pierre zarnarunda Magosa'ya yerlesir.Venedik'li asil krz
Katerina Cornaro ile evlenir.6 emmu 1473 tarihinde blur.
3.Jak:1373 tarihinde doqar ve 1374 tarihinde olur.
Janus (h.834-897) (m.1382-1432): Pederi Kral Jak vefat ettiqinde yirmidort yasim
bitirrnisti.7 temmuz 1426 tarihinde dusrnanlara esir duser. 1432 taihinde eli yasinda olur.
2.Jan (h.858-834) (m.1418-1442): tahta qececeqi zaman eek qencti. Buna raqrnen
validesi kral ilan etti.

$arlot: doksan yasmda Roma'da Vatikan sarayrnda
Lui Dosavva (h.858) (m.1342)
kardesi Kibns'tan tardedilir.

pederi

Jan'm vefatmda

Jak l.ubater: (veledi zina deniyor) Krbns'tan
Jevrur: Katerina Corunar'm
Maksimilyan:

biraderidir.Jak'm

Macar krahdrr.Kanuni

Kral Josuf: Zihninde

vefat etti.
kralice

tardedilir.Kralhqa
vefatrndan

ilan edilir.Kralhqa

aday

adaydr.

sonra Jevrur'a devrederler.

Sutan SOieman ile carpisrmstrr.

Krbns krall191 vardrr.

Yrldmrn Bayezit (1389-1402): Birinci Murat'm ogludur. Kosova savasindan sonra veliaht
ilan edilir. Saruhan, Aydin, Germiyan, Mente~e, Harnitoqlu Beyliklerine itaati altrna alrr.

Basta Macar olmak uzere Ha9l1 ittifakrna kars: Nigbolu savasim yapar ve yener.
Kararnanqullanru 1397 yrhnda ortadan kaldinr. Venedik sahillerine basi duzenlemistir.
istanbul'u ku~atm1~t1r.1402 yihnda Ankara savasrnda Timur'a yenilrnistir ve vefat
etrnistir.
Kanuni Sultan Suleyman (1520-1566): Osmanh'run en rnuhtesern donernidir. le isyanlan
bastmstrr. Belgrat'm fethi, Macar kralhqrrun himayesi, birinci Viyana kusatmasi, d1~
iliskilerde ustunluk, deniz seferleri, fetihler vb. bir 90k icraatta bulunrnustur. Ulkeyi
babasindan ald1ginda 6.557.000 kilometre kare idi.Ulkeyi brraktrqmda ise 14.893.000
kilometrekaredir. 7 eylu] 1566'da 73 yasmda oldu.
Sokullu Mehmet Pasa (1564-1579): Enderunda yetisrnistir. 1564'te vezir-i azam olrnus
1579'a kadar kalrrustrr.l kinci Selim'in isteqiyle 1570'te Kibns'm fethinde bulunrnustur.
lnebahti deniz seferi, Don Volga, Suveys kanall projeleri, Karadeniz, Marmara projeleri
vard1r.1579'da olrnustur.
ADI GECEN BAZI YERLER HAKKINDA BiLGiLER
Limassol: 2 temmuz 1570'te Osmanll tarafmdan fethedildi.
Girne: 9 temmuz 1570'te teslim oldu.
Lefkosa: 22 temmuz 1570'te kusatrldr.s eylul 1570'te alrndr.
Baf: l.efkosa'run fethi Ozerine ayrn akibetten korkan Baf 12 eylul 1570'te teslim oldu.
Magosa: 18 eylul 1570'te kusatrldr. 1 agustos 1571'de almdr.
Girne Kalesi: (1192-1211) Kuzeyden gelen akrnlara kars: korunmak icin Luzinyanlilar
tarafrndan yaptrnlrnstrr. 1489'da Venedik kontrolCme gec;mi~tir.9 temmuz 1570 yrlmda
Osrnanh imparatorluqu alrrustrr. Kalenin icinde Bizans kilisesi (St.George) vardrr.
Limasson kalesi:8. yuzyilda Luziyanhlar zarnarunda insaa edildi. Venedikliler Leftari
olarak adrru deqistirrnislerdir. 1 temmuz 1570'te Turk bayraklan dikilmistir.

Roma: Medeniyetin be~igiolarak bilinir.
Vatikan sarayi: italya'da Roma'nm en oemll saraylanndandrr.
istanbul: 1453 Osmanh'run fethi, 1923 TOrkiye Cumhuriyeti ilidir.
ADI GE<;EN ULKELER HAKKINDA BiLGiLER
LOzinyan hanedanhqi (1192-1489): Arslan YOrekli Richard Kudos eski krah Guy De
Lusignan'a satrrustrr. Guy De Lusignan Kibns'ta feodal bir idare dOzeni kurdu.
t.efkosa'yi baskent yaptr. 1194'te oldu, Yerine kardesi Amaury ge9ti. Bu sOlaleden gelen
on iki kral 1489'a kadar Kibns' 1 id are ettiller. Bu tarihten itibaren Venedik idaresi
, baslarnrstrr.
Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri: l.uzinyanhlar donerninde Kibns'ta Ceneviz ve
Venedik'e ticari haklar verilrnisti. Bunun icin rekabet halindeydiler. LOzinyan Krah ikinci
Pierre'nin tac giyme merasiminde 1372 yilmda Ceneviz ve Venedik ileri gelenleri krahn
atrrun yaruna gider atr gOderlerdi. Bu yOzden rakipler arasmda kavga cikar ve bircok
Cenevizli oldurulur. Cenevizliler bunun Ozerine l.efkosa'y: i~gal eder, sonra Maqosa'yt
ahrlar. 21 Ekim 1374'te anlasrna yaprhr. Magosa'ya yuzyila yakm zarnandrr
Cenevizlilerin elinde kaldi. Tabii Venedik ve Cenevizliler menfaatleri icabt anlasttlar.
Osrnanli lrnparatorluqu 1570'de aldr.
Kudos Krall191: Kudos eski Krah LOzinyan hanedarurun basi olan Guyde Luziqnan'dir.
Arslan yOrekli Richard tarafrndan Kibns': satin alrnrstrr.
Kararnanoqullan: Selcuklular Oguz boylanndan olan Kararnanhlar't Ermeni'lere kars:
lcel ve Ermenek taraflanna yerlestirmistir. Kendilerini Selcuklu varisi Anadolu Turk
Beyliklerinin koruyucusu olarak gormO~lerdir. Yrldmrn Bayezit Konya'yi alarak 1398'de
beylige son verir.Y ildmrn Bayezit 1402'de Ankara Savasinda yenilince Kararnanoqullan
yeniden kurulur. ikinci Bayezit zarnarunda 1483 yihnda Osmanh Devleti'ne kesin olarak
katrldr.
Osmanl: lmparatorluqu:
Kurulus: istanbul'un fethine kadar qecen donerndir (1299-1453);
Osman Bey (1281-1324), Orhan Bey (1324-1362), 1.Murat (1362-1389), Yrldrnrn
Bayezit (1385-1402), 1.Mehmet (;elebi (1413-1421), 2.Murat (1421-1451).
YOkselme devri: 2.Mehmet (1451-1481), 2.Bayezit (1481-1512),Yavuz Sultan Selim
(1512-1520),Kanuni Sultan SOleyman (1520-1566), Sokullu Mehmet Pasa (1564-1579).
Durakama devri (1579-1639): Sokullu Mehmet Pasa'run olumunden itibaren baslar,
Kalofca anlasrnasma Karlofca anlasrnasma kadar devam eder.
Gerileme Devri:1699'da baslar. ilk defa Karlofca anlasmasiyla toprak kaybedilerek
gerileme devrine girilir. 2.Mustafa (1695-1703), 3.Ahmet (1703-1730), 1.Mehmet (17301754), 3.0sman (1754-1757), 3.Mustafa (1757-1774), 1.Ahmet (1774-1789), 3.Selim
(1785-1807).
Y1k1l1~:(1807-1923): 2.Mahmut (1808),Alemdar Mustafa Pasa, Abdulrnecid (1839),
Abdulaziz, 5.Murat, 2.Abdulhamit.

Ti..irkiye Cumhuriyeti:

1923.

