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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
11. yüzyıl sonlarında, Türklerin Anadolu’yu yurt edinme süreci henüz devam ederken
Batı dünyası Anadolu ile birlikte bütün Yakındoğu’yu ele geçirmek için harekete geçmişti.
Hareketin hedefi “Kutsal toprakları kurtarmak” şeklinde ifade edilse de aslında siyasî amaçlı
askerî bir harekât olan bu seferler sırasında özellikle Anadolu Türk tarihinde derin izler bırakan
büyük mücadeleler yaşanmıştı.
Haçlı Seferleri Tarihi dersi, Haçlı Seferleri düşüncesinin doğuşu ve amaçları,
Anadolu Tarihi açısından önem taşıyan Birinci Haçlı Seferi, 1101 Yılı Haçlı Seferleri, İkinci
Haçlı Seferi, Üçüncü ve Dördüncü Haçlı Seferi ile 1096-1291 yılları arasında Doğu’ya
düzenlenen diğer Haçlı Seferleri hakkında temel bilgileri içermektedir. Anadolu üzerinden
geçen Haçlı Seferleri sırasında Haçlılar ile Türkler arasındaki mücadeleler daha ayrıntılı olarak
ele alınmakla beraber Doğu’ya düzenlenen diğer Haçlı Seferlerine de temas edilmiş olup bu
seferlerin Türk tarihi, Bizans tarihi, Avrupa tarihi ve yerli Hıristiyanlar açısından sonuçları
değerlendirilmiştir. On dört bölümden oluşan kitap, bu dönem hakkında bir bakış açısı
kazanmak isteyen veya konuya ilgi duyan herkesin faydalanabileceği düşüncesiyle hazırlanmış,
resim, minyatür, harita gibi görsel malzemelere de yer verilmiştir.
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Haçlı Seferleri dönemi olarak adlandırılan 1096-1291 yılları arasında Doğu’ya
düzenlenen Haçlı Seferleriyle ilgili tarihsel gelişim sürecini analiz edebilecek temel bilgileri
kazandırmak amacıyla hazırlanmış olan bu kitapta, Haçlı Seferi hareketinin amaç ve
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1. HAÇLI SEFERİ ÖNCESİNDE YAKINDOĞU’NUN DURUMU

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1 Haçlı Seferinin Tanımı
1.2. Haçlı Seferleri Başladığı Sırada Yakındoğu’nun Durumu

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 11. yüzyıl sonlarında Bizans Devleti’nin askerî durumu nasıldı?
2. Batılılar Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak için neden asırlar sonra harekete
geçtiler?
3. Haçlılar kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanımın nasıl elde

Kazanım

edileceği veya geliştirileceği

Haçlı Seferi kavramını ve

Kronolojik düşünme

bu hareketin sınırlarını,
Haçlı Seferinin tanımı

Türk tarihiyle alakasını

Bilgi sahibi olma ve görüş

öğrenmek

geliştirme

Anadolu’daki Türk

Sebep – sonuç ilişkisi kurma

11. yüzyılın ikinci

ilerleyişi karşısında

yarısında Bizans

Bizans’ın tutumu hakkında

Devleti’nin Durumu

bilgi sahibi olmak

Haçlı Seferleri öncesinde
Anadolu, Suriye ve
Filistin’deki Türk-İslâm
dünyasının durumu

11. yüzyıl sonlarında Batı
dünyasının Doğu’ya karşı
harekete geçmesine imkân
veren koşulları öğrenmek

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Tarihsel analiz ve yorum
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Anahtar Kavramlar


Anadolu



Suriye



Bizans



Yakındoğu



Haçlı

5

Giriş
Haçlı Seferleri kavramının tanımı ve bu hareketin Türk tarihiyle alakası belirtildikten
sonra Haçlı Seferi öncesinde Bizans Devleti’nin, Anadolu ve Yakındoğu’daki Türk-İslâm
dünyasının askerî ve siyasî durumu ele alınarak Batılıların Doğu’ya karşı harekete geçmesine
imkân veren koşullar anlatılmaktadır.
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1.1. Haçlı Seferinin Tanımı
Ortaçağın en karakteristik olaylarından olan Haçlı Seferleri, tarihte Doğu-Batı
mücadelesinin en uzun süreli devresini teşkil eder. Haçlı Seferleri, XI. yüzyılın sonlarında Batı
Avrupa dünyasının “Kutsal toprakları kurtarmak” sloganı ile Türkleri Anadolu’dan çıkarmak
ve bütün Yakındoğu’ya hâkim olmak amacıyla başlattığı siyasî amaçlı askeri bir harekâttır;
ancak bu büyük kolonizasyon hareketinin asıl amacı dinî motiflerin arkasına gizlenmiştir.
Dönemin Müslüman tarihçilerinin “Franklar” şeklinde ifade ettikleri Haçlılar tabiri,
Doğu’da ilk kez Osmanlılar tarafından Fransızca Croisades kelimesinin karşılığı olarak “Ehl-i
Salib”, Araplar tarafından da “Salîbiyyûn” şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu seferlere
katılanlara giysilerinin üzerinde haç işareti taşıdıkları için bu isim verilmiştir. 200 yıl boyunca
Avrupa’nın farklı toplumsal tabakalarından milyonlarca insan farklı sebeplerle Haçlı Seferine
katılmıştı.
Haçlı Seferleri 1096 yılında başlayan Birinci Haçlı Seferi ile 1291’de Haçlıların
Doğu’daki son merkezleri olan Akkâ’dan çıkarılmalarına kadar süren yaklaşık iki yüz yıllık bir
dönemi kapsar. Tarih literatüründe “Haçlı Seferleri dönemi” olarak adlandırılan 1096-1291
yılları arasındaki bu devrede, Batı dünyası önce Yakındoğu’ya yerleşmek sonra da Doğu’da ele
geçirdikleri topraklardaki varlıklarını devam ettirebilmek için dokuz büyük sefer düzenlemiştir.
Bu seferler sırasında Urfa, Antakya, Kudüs, Trablus ve İstanbul’da devletler kurulan Latinler,
Yakındoğu’yu kolonize etme amaçlarını kısmen gerçekleştirme imkânı bulmuşlardır.
Haçlı Seferi hareketi, 13. yüzyıl sonunda Yakındoğu’daki Latin hâkimiyetinin son
bulmasından sonra da Batılıların deyimiyle, “Son Haçlı Seferleri” adıyla devam etmiştir.
Türkler, Haçlı saldırılarının başından sonuna kadar bunlara karşı mücadeleyi aralıksız olarak
sürdürmüşlerdir. Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan’la başlayan bu mücadele Memlûk
sultanları Baybars, Kalavun ve el-Eşref Halil’in bölgedeki son Haçlı üslerini geri almalarına
kadar devam etmiştir. “Son Haçlı Seferleri” döneminde ise Yakındoğu hâkimiyetini elinde
bulunduran Osmanlı Türkleri bu saldırılara karşı koymuştur. Osmanlı Devleti’nin yıkılışından
sonra da Batı dünyasının Doğu’yu kolonize etme gayret ve çabaları son bulmamıştır. Öte
yandan Haçlı Seferleri sadece Müslümanlar üzerine düzenlenmemiştir. Avrupa’daki pagan
halklara veya papanın otoritesine karşı çıkan Hıristiyanlar üzerine düzenlenen seferler de Batılı
tarihçiler tarafından Haçlı Seferi olarak adlandırılmıştır.

Bakış

1.2. Haçlı Seferi Öncesinde Yakındoğu’nun Durumuna Genel Bir

Gaznelilere karşı kazandıkları Dandanakan zaferinin (23 Mayıs 1040) ardından
Horasan’da bir devlet kuran Oğuz Türkleri, İran’dan sonra Irak ve Elcezîre’ye de girmişlerdi.
1055 yılında Tuğrul Bey Bağdat’a hâkim olunca Şiî baskısından kurtarılan Sünnî Abbasî
halifesi Selçukluların himayesine girmişti. Kısa sürede Bizans ve Fatımî sınırına kadar tüm
Yakındoğu’ya hâkim olan Türkler, bunu takiben plânlı bir fetih harekâtı çerçevesinde Bizans
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hâkimiyetindeki Anadolu topraklarına yöneldiler. 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra ise süratle
Anadolu’nun fethi ve bölgeyi yurt edinme süreci başladı.
Bu sırada Bizans Devleti’nin içinde bulunduğu durum ve askerî kudretinin çökmüş
olması Türklerin Anadolu’daki ilerleyişini kolaylaştırdı. Zira İmparator II. Basileios’un 1025’te
ölümü Bizans Devleti için bir dönüm noktası teşkil etmiş, bu tarihten sonra imparatorluk
gerileme ve çöküş devrine girmişti. Basileios’dan sonra başlayan zayıf halefler devrinde feodal
kuvvetlere karşı mücadele yürütülemedi. Böylece yüzyıllarca devletin bel kemiği olarak hizmet
etmiş olan köylü-asker sınıfı çöktü. Sonunda, 7. yüzyılda Herakleios’un kurduğu, Bizans’ı
büyük devlet yapmış olan askerî ve idarî sistem (Thema sistemi) çökerken devlet yeniden ücretli
askerlik sistemine döndü. Bizans’ın savunma gücüyle beraber vergi gücü de çöktü, devlet
gittikçe fakirleşmeye başladı.
Bizans’ın içten çöküşe geçmesi dış siyaseti de etkiledi, devletin bütün sınırları geriledi.
Bir süredir batıdan imparatorluğu tehdit eden ve Güney İtalya’daki Bizans topraklarına
yerleşmekte olan Normanlar ile kuzeydeki Türk step kavimleri Peçeneklerin ve Uzların
saldırıları devlet için büyük tehlike yarattı. 1071’de Bari şehrinin Normanlar tarafından zaptıyla
Güney-İtalya’daki Bizans hâkimiyeti tamamen sona erdi. Aynı yıllarda doğu sınırında ilerleyen
Selçuklu Türklerinin 1071’den sonra Anadolu’yu fethetmeye başlaması üzerine Bizans’ın
Anadolu’daki hâkimiyeti de çökmeye devam etti. Bu dış tehlikelere bir de ağır ekonomik kriz
eklendi. Böyle bir atmosferde çaresizlik içindeki İmparator VII. Mikhail Dukas (1071-1078),
Papa VII. Gregorius’tan yardım istedi.
Mikhail Dukas’ın ihtilaller ile çalkalanan saltanat döneminde Türk akınları Ege ve
Marmara kıyılarına kadar uzandı. Taht iddiacılarının zaman zaman Türklerle işbirliği yapmaları
da Anadolu’daki Türk ilerleyişini kolaylaştırdı. Böylece Sultan Melikşah’ın kuzeni
Süleymanşah İznik’i ele geçirerek Anadolu’da hâkimiyetini kurma imkânı elde etti; 1080
yılında artık Kilikya’dan Marmara’ya kadar uzanan Anadolu topraklarına hâkim duruma
gelmişti. 1081’de Bizans tahtına çıkan İmparator Aleksios Komnenos, Dragos Suyu
Anlaşması’yla Süleymanşah’ın Anadolu’daki hâkimiyetini tanımak zorunda kaldı. 1085 yılında
Antakya’yı fethederek Bizans’ın Suriye’deki hâkimiyetine son veren Süleymanşah’ın 1086
yılında ölümüyle Bizans üzerindeki Türk baskısı azaldı; Anadolu’da Türk beyleri arasında
hâkimiyet kavgaları başladı. Sultan Melikşah, Kuzey Suriye’den sonra Anadolu’yu da
doğrudan Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlamak için önce Emîr Porsuk sonra da Emîr Bozan
kumandasındaki orduları Anadolu’ya gönderdiyse de İmparator Aleksios’un İznik’i elinde
bulunduran Ebu’l-Kasım’ı desteklemesi yüzünden bir sonuç elde edemedi.
Sultan Melikşah’ın 1092’de ölümünden sonra Süleymanşah’ın Isfahan’da hapiste
tutulan oğlu Kılıç Arslan, İznik’e gelerek tahta çıktı. Onun hâkimiyet alanı başlangıçta sadece
İznik ve civarıyla sınırlıydı. İzmit ve Gemlik Ebu’l-Kasım zamanında kaybedilmişti; İzmit
Körfezi sahilleri de Bizans hâkimiyetindeydi. Anadolu’da Malazgirt Savaşı’ndan sonra
kurulmuş olan bazı Türk Beylikleri de vardı. Sivas, Amasya, Niksar’da Danişmendliler,
Erzincan ve çevresinde Mengücükler, Erzurum ve çevresinde Saltuklular, Ereğli ve Aksaray
civarında Hasan Bey hüküm sürüyordu. İzmir Bölgesinde Çaka Bey, Elbistan ve Maraş
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bölgesinde Buldacı Bey, Harput ve civarında ise Çubuk Bey tarafından kurulmuş olan beylikler
bulunuyordu.
Yakındoğu’daki güçlerden biri olan Büyük Selçuklu Devleti, Haçlı Seferi çağrısının
yapıldığı dönemde çöküş dönemine girmişti. 1092 yılında önce Büyük Selçuklu Devleti’nin
veziri Nizâmü’l-Mülk’ün, sonra da Sultan Melikşah’ın ölmesi Türk-İslâm dünyasını kargaşa
ortamına sürükledi. Bunun üzerine birçok taht iddiacısının ortaya çıkması ve yıllarca süren
iktidar mücadeleleri devleti zayıflattı. Melikşah’ın oğulları Berkyaruk ve Muhammed Tapar
arasındaki mücadele Berkyaruk’un ölümüne kadar devam etti. Bu yüzden Haçlılar geldiği
sırada Selçuklu tahtında bulunan Berkyaruk, Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylara müdahale
edebilecek durumda değildi ve Suriye’nin kaderiyle ilgilenemedi. 1105 yılında devletin tek
hâkimi olan Muhammed Tapar ise ancak 1110 yılından itibaren görevlendirdiği emîrler
aracılığıyla Haçlılara karşı mücadele edecek kendisi ise Bâtınîlerle meşgul olacaktır. Zira
Melikşah’ın ölümünden sonraki dönemde taht kavgalarının yanı sıra devleti meşgul eden en
önemli meselelerden biri de Bâtınîler meselesi olmuştu.
Anadolu’daki Selçuklu fetihleri devam ederken, 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Türkmenler Suriye ve Filistin’e de girmişlerdi. Fatımîlerin hâkimiyetindeki Filistin’de, Kurlu
Bey tarafından kurulan Türkmen beyliği, Emîr Atsız tarafından devlet haline getirilmişti.
Ardından da Sultan Melikşah’ın kardeşi Tutuş bu devlete hâkim olmuştu (1079). Ancak
Melikşah’ın ölümünden sonra Suriye Meliki Tutuş da Berkyaruk’a karşı saltanat mücadelesine
girdi ve 1095 yılında Rey civarında yapılan savaşta yenilerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine
Suriye Selçuklu Devleti ikiye ayrıldı; Haçlılar geldiği sırada Tutuş’un oğullarından Rıdvan
Haleb’de, diğer oğlu Dukak ise Dımaşk’ta hüküm sürüyordu.
11. yüzyılın sonlarında Suriye bölgesindeki Selçuklu melik ve emîrleri birbirleriyle
sürekli mücadele halindeydiler. Bütün Suriye’ye hâkim olmak isteyen, Meliki Rıdvan 1096
yılında, Serûç (Suruç) hâkimi Artukoğlu Sökmen, veziri Cenahüddevle ve Emîr Abak ile
Dımaşk’ı kuşattıysa da başarılı olamadı. Rıdvan daha sonra veziri ile beraber tekrar Dımaşk
üzerine yürüdü, ancak Antakya Valisi Yağısıyan, Dukak’ın yanında yer alınca çok iyi tahkim
edilmiş olan şehri kuşatmaya cesaret edemedi. Buna karşılık Melik Dukak da yanında atabeyi
Tuğtekin ve Yağısıyan da olduğu halde Haleb’e karşı saldırıya geçti. Fakat yapılan savaşta
Dukak’ın ordusu yenildi (Mart 1097). Bundan kısa süre sonra Cenahüddevle Hüseyin ile
Rıdvan’ın arası açılıca vezir, Haleb’den kaçarak Hıms (Humus)’a geldi ve burada Selçuklulara
tabi bir beylik kurdu. Bunu takiben Yağısıyan derhal Haleb’e dönerek tekrar Rıdvan’ın
hizmetine girdi. Melik Rıdvan, Sökmen ve Yağısıyan ile beraber Hıms ve Dımaşk üzerine yeni
bir sefer için harekete geçtiği sırada Haçlıların Antakya’ya doğru ilerlemekte olduklarını
duyunca Haleb’e geri döndü.
Fatımîler, Suriye’deki Selçuklu melikleri arasındaki mücadelelerden ve büyük Selçuklu
Devletin içinde bulunduğu durumdan Kudüs’ü geri almak hususunda faydalandılar. Kudüs,
Tutuş tarafından vali olarak atanmış (1085) olan Artuk Bey’in 1091’de ölümünden beri onun
oğulları İlgazi ve Sökmen’in idaresindeydi. Artuklular, Haleb veya Dımaşk’tan yardım
gelmeyince kırk gün süren direnişten sonra şehri Fatımîlere teslim etmek zorunda kaldılar;
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Sökmen Haleb’e, İlgazi ise Dımaşk’a gitti. Böylece, Vezir el-Efdal kumandasındaki Fatımî
ordusu 1071’den beri Türk hâkimiyetinde olan Kudüs’ü Haçlıların gelişinden kısa süre önce
geri aldı. Sûr (Tyrus)’dan güneye kadar uzanan sahil şeridi de bu dönemde Fatımîlerin elinden
bulunuyordu.
Birinci Haçlı Seferi öncesinde Yakındoğu’daki büyük güçlerden biri olan Mısır’daki
Fatımî Devleti de Büyük Selçuklu Devleti gibi bunalım içinde olup artık çöküş devrine girmişti.
Halife devletin başı olsa da aslında kukla konumundaydı; asıl güç vezirlerin elindeydi. Bu
dönemde önce Vezir Bedrülcemâlî, sonra da oğlu el-Efdal (ö. 1121) devlete fiilen hâkim
oldular. 1094 (H. 487) yılında, Selçukluların baş düşmanı Şiî Fatımî Halifesi el-Mustansır’ın
58 yıl süren hâkimiyet dönemi onun ölümüyle son buldu; bunu kısa süre sonra vezir
Bedrülcemâlî’nin ölümü takip etti.
Arka arkaya gelen bu ölümler Şiî İslâm dünyasında sarstı. Yeni Vezir el-Efdal, Halife
el-Mustansır’dan sonra onun büyük oğlu ve meşru vârisi olan Nizâr’ın yerine, küçük yaştaki
oğul el-Mustalî’yi halifelik makamına getirdi. Siyasî hesaplara dayanan bu keyfi uygulama
üzerine Nizâr isyan ettiyse de yenilgiye uğratılarak öldürüldü. Bu olay rejimin ideolojik
temelini teşkil eden İsmâilîye mezhebinde bölünmeye yol açtı. İsmâilîler, Müstaliyye ve
Nizâriyye olarak ikiye ayrıldılar. İran İsmaîlîleri Hasan Sabbâh'ın başkanlığında Nizâr'ın imamlığını tanıdılar ve Nizâriyye adıyla anıldılar. Mısır’dan kaçarak Nizar’ın davasını destekleyen
Hasan Sabbâh adlı İranlı daha 1090 yılı civarında İran’ın kuzey batısındaki Alamut kalesini ele
geçirip Büyük Selçuklu Sultanlığı’na karşı üs olarak kullanmaya başlamıştı. İsmaîlîler,
Bâtınîler, Hâşîşiler olarak da bilinen bu militan örgüt muhaliflerini ortadan kaldırmak için siyasî
cinayetlere başvuruyordu. İlk önemli kurbanları da Vezir Nizâmü’l-Mülk olmuştu. Böylece bu
dönemde işledikleri cinayetlerle İslâm dünyasında terör estiren Bâtınîler, huzursuzluğa yol
açmış ve Müslümanlara büyük zararlar vermişlerdi.
Mısır Fatımîleri ile Suriye ve Filistin’deki Türk hâkimler, başlangıçta Haçlılara karşı bir
ittifak kuramadılar; şiî Fatımîler ile Sünnî Selçuklular arasındaki derin ideolojik ve politik
düşmanlık müşterek düşman Haçlılara karşı birlikte hareket etmelerine engeldi. Fatımî hilafeti
nefret ettikleri ve daha büyük bir düşman olarak gördükleri Sünnilere karşı Hıristiyanlarla
işbirliği yapmaya hazırdı.
Böylece, Batı dünyası Kudüs’ün 638 yılında İslâm hâkimiyetine girmesinden 457 yıl
sonra Doğu’ya karşı savaş için harekete geçtiğinde zamanlama çok uygundu. 11. yüzyıl
sonlarında Türk ve İslâm dünyası siyasî ve dinî yönden parçalanmış durumda olup güçlü bir
liderden yoksundu. İslâm dünyasının Haçlıların gelişine müşterek ve güçlü bir mukavemette
bulunamaması Batılıların bölgeye yerleşip burada varlıklarını devam ettirmelerine imkân
sağlamıştı. Haçlı orduları bu tarihten on sene önce Sultan Melikşah döneminde Doğu’ya gelmiş
olsalardı elbette farklı bir tabloyla karşılaşacaklardı.
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Uygulamalar

yapınız.

11. yüzyılın ikinci yarısında Türk-İslâm dünyasının durumu hakkında araştırma



Doğu’ya karşı Haçlı Seferlerinin neden 11. yüzyıl sonlarında başladığını öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1.
veriniz.

Süleymanşah’ın ölümünün ardından Anadolu’da ortaya çıkan durum hakkında bilgi

2. Sultan Melikşah’ın ölümünün ardından Türk ve İslâm dünyası ne gibi sorunlarla
karşı karşıya kaldı? Açıklayınız .
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Haçlı Seferi siyasî amaçlı askerî bir harekettir. Batı dünyası Kudüs’ün 638 yılında İslâm
hâkimiyetine girmesinden 457 yıl sonra Doğu’ya karşı savaş için harekete geçtiğinde
zamanlama çok uygundu. 11. yüzyıl sonlarında Türk ve İslâm dünyası siyasî ve dinî yönden
parçalanmış durumda olup güçlü bir liderden yoksundu. Bu yüzden taht ve mezhep kavgalarıyla
çalkalanan İslâm dünyasının Haçlıların gelişine müşterek ve güçlü bir mukavemette
bulunamaması Batılıların bölgeye yerleşip burada varlıklarını devam ettirmelerine imkân
sağlamıştı. Haçlı orduları bu tarihten on sene önce Doğu’ya gelmiş olsalardı farklı bir tabloyla
karşılaşacaklardı.
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Bölüm Soruları
1) Bizans Devleti için hangi tarihten itibaren gerileme ve çöküş süreci başlamıştır?
a) 1071, Malazgirt Savaşı
b) 1025, İmparator II. Basileios ölümü
c) 1176, Myriokephalon Savaşı
d) 1040, Danadanakan Savaşı
e) 1118, İmparator Aleksios’un ölümü
2) 7. yüzyılda Bizans İmparatoru Herakleios’un kurduğu askerî ve idarî sistemin adı
nedir?
a) Merkez teşkilatı
b) Ücretli askerlik
c) Thema sistemi
d) Veraset sistemi
e) Feodal sistem
3) Anadolu’daki Türk hâkimiyeti Bizans tarafından ne zaman ve hangi anlaşmayla
resmen tanınmıştır?
a) 1081 Dragos Suyu Anlaşması
b) 1071 Malazgirt Savaşı’dan sonra yapılan anlaşma
c) 1146 Anlaşması
d) 1176 Myriokephalon Savaşı’ndan sonra yapılan Anlaşma
e) 1162 İstanbul Anlaşması
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4) Haçlı Seferleri başladığında Büyük Selçuklu tahtında hangi hükümdar vardı?
a) Alparslan
b) Melikşah
c) Kalavun
d) Berkyaruk
e) Sencer
5) Haçlılar bölgeye geldiklerinde Kudüs hangi devletin hâkimiyeti altındaydı?
a) Bizans
b) Fatımîler
c) Suriye Selçukluları
d) Artuklular
e) Danişmendliler
6) Haçlı Seferleri olarak adlandırılan devre aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1095-1096
b) 1096-1291
c) 1096-1187
d) 1095-1144
e) 1187-1291
7) Haçlı Seferi nedir, bu seferler neden Haçlı seferi olarak adlandırılmıştır?
8) Haçlı Seferlerinin başlamasında zamanlama açısından Yakındoğu’nun içinde
bulunduğu durum etkili olmuş mudur?
9) Haçlı Seferleri başladığı sırada Bizans Devleti’nin siyasî ve askerî durumu nasıldı?
10) Haçlı Seferlerinin Türk tarihiyle alakası nedir?
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Cevaplar
1)b, 2) c, 3) a, 4)d, 5) b, 6) b
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2. HAÇLI SEFERİ DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU VE HAÇLI SEFERİ İÇİN
ÇAĞRI

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Haçlı Seferi fikrinin ilk kez nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı, bu hareketin asıl amacının
ne olduğu, Haçlı Seferi için çağrının nasıl yapıldığı ve bu çağrıyı yaparken hangi motiflerin
kullanıldığı ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Haçlı ne demektir?

2.

Kudüs Hıristiyanlar için neden önemlidir?

3.

Haçlı Seferleri din savaşları mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

Haçlı Seferi Düşüncesini
Doğuşu

Doğu’ya karşı Haçlı Seferi
fikrinin nasıl ortaya çıktığı
hakkında bilgi sahibi
olarak değerlendirme
yapabilmek

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım

Haçlı Seferi Çağrısı

Papa II. Urbanus’un sefer
çağrısı yaparken hangi
temaları kullandığı, seferin
asıl hedefinin nasıl
kamufule edildiğini
anlamak

Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Konsil



Schisma



Thema



Haçlı



II. Urbanus



Aleksios Komnenos
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Giriş
Papa II. Urbanus’un 27 Kasım 1095 tarihinde Clermont Konsili’nde yaptığı çağrıyla
Haçlı Seferleri hareketi fiilen başladı ve Batı dünyası “Kutsal toprakları kurtarmak” sloganıyla
Doğu’ya harekete geçti; bu slogan seferin gerçel hedefini gizlemek için kullanılmıştı.
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2. Haçlı Seferi Düşüncesinin Doğuşu ve Haçlı Seferi İçin Çağrı

Fotoğraf 1
Bizans Devleti daha VII. Mikhail Dukas döneminde Türklere karşı Papa VII. Gregorius
(1073-1085)’tan ücretli asker yardımı istemişti. Hıristiyanlığın doğu sınırını korumakla görevli
Bizans’ın Anadolu’daki Türk ilerleyişini durduramamasından endişe duyan papa bu askerî
yardım isteğini olumlu karşılamıştı; ancak bu plânı uygulamaya koyma imkânı bulamadı. On
beş yıl sonra bu kez İmparator I. Aleksios Komnenos, tarafından aynı düşünce tekrar gündeme
getirildi. Bizans Devleti’nin çok zor bir döneminde tahta çıkmış olan Aleksios, 1085’te Norman
reisi Robert Guiscard’ın ölümüyle batı sınırındaki önemli bir tehditten kurtulmuştu. Doğuda ise
Süleymanşah’ın ve Melikşah’ın ölümlerinin ardından Türk dünyasının kargaşaya sürüklenmiş
olması, Anadolu’daki Türk hâkimiyetine kesin olarak son vermek isteyen imparator için
kaçırılmayacak bir fırsattı; bunun için güçlü ordular kurmak amacıyla Papa II. Urbanus (10881099)’tan ücretli asker talebinde bulundu. Aleksios, daha 1089 yılında Melfi Konsili’ne elçiler
gönderip Batı ile yakınlaşmaya çalıştı; ardından 1095 yılındaki Piacenza Konsili’ne yolladığı
elçiler vasıtasıyla Hıristiyanlığın doğu sınırını emniyet altına almak için imparatorun emrinde
Türklere karşı savaşmanın şerefli bir iş olacağını belirtip bunun için askerî yardım çağrısında
bulundu.
Papa, bu teklifi Roma Kilisesi’nin ve Avrupa’nın menfaatine uygun düşecek şekilde
değerlendirdi. 7. yüzyıl sonunda beliren dogmatik anlaşmazlıklar yüzünden zamanla
birbirinden tamamen uzaklaşmış olan Doğu ve Batı kiliseleri nihayet 1054 yılında kesin olarak
ayrılmıştı (schisma). O zamandan beri iki rakip kilise de Hıristiyanlığın tek hâkimi olduğunu
ispatlamaya gayreti içindeydi. Şimdi Roma Kilisesi, İstanbul patrikliğine boyun eğdirebilir,
üstelik Anadolu ile birlikte bütün Yakındoğu, Batı dünyasının hâkimiyetine girebilirdi. Böylece
papa, Bizans’ın istediği ücretli askerler yerine Batı’nın şövalyelerini, topraksız köylülerini ve
sefalet içindeki herkesi Doğu’ya düzenlenecek olan bir askerî sefere katılmaya teşvik etmeye
karar verdi. Bu hareketin asıl amacını gizlemek ve daha geniş kitleleri galeyana getirmek için
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Haçlı Seferi çağrısı yapılırken dinî motifler kullanıldı ve seferin hedefi “Kutsal toprakları
kurtarmak” şeklinde ifade edildi. Ağır sosyal ve ekonomik sorunlar yüzünden bunalım içindeki
Avrupa toplumuna bu sefere katılarak zengin Doğu’ya gidip orada güç, para ve toprak sahibi
olacakları düşüncesi aşılandı.
Papa II. Urbanus’un, Clermont Konsili sırasında, 27 Kasım 1095 tarihinde din adamları
ve halktan oluşan bir topluluğa hitap ederek Haçlı Seferi çağrısında bulundu. Papa bu
toplantıda gerçekleri yansıtmasa da Doğu’daki Hıristiyanların Türklerin baskı ve zulmü altında
olduğunu vurgulayıp, onların Batılı din kardeşlerinden yardım beklediklerini söyledi. Türklerin
İstanbul için ne kadar büyük bir tehlike yarattığını, Doğu’da Türklerle savaşmanın İspanya’da
Müslüman Araplara karşı yürütülen mücadele ile aynı değerde olduğunu belirterek sefere
katılanların günahlarına af vaat etti. Papa, Türklerin hükmü altında yaşamanın ne kadar korkunç
olduğunu, Doğu Hıristiyanlarının Batılı din kardeşlerinden yardım beklediğini söylüyordu. Ona
göre İspanya’da Müslüman Araplara karşı sürdürülen savaşla Doğu’da Türklere karşı yapılacak
mücadele aynı derecede kutsaldı. Aslında İslâm ülkelerinde yaşayan Hıristiyanlara karşı
gösterilen hoşgörü bilinen bir husustu. 7. Yüzyılda Kudüs’te İslâm hâkimiyeti başladıktan sonra
da buraya yapılan haç ziyaretleri artarak devam etmişti. Hıristiyanlar ve Museviler kendi
dinlerin gereğini rahatça yerine getirebiliyorlardı; kiliseleri açık, kendi mahkemeleri bile vardı.
Bölgede Türk hâkimiyetinin başlamasından sonra da yerli Hıristiyanların durumu
bozulmamıştı. Yani Papa II. Urbanus Türklere karşı savaş başlatabilmek için uydurulmuş bir
bahane ileri sürüyordu.

Fotoğraf 2: Clermont Konsili
Papa, Haçlı Seferi çağrısını yaparken bunun büyük bir Haç yolculuğu olacağını
söylüyor, sefere katılacakların günahlarının affedileceğini, hacıların şahısları ve malları için
kilisenin daha önce hacca gidenlere vermiş olduğu koruma güvencesini tekrarlıyordu; ama
sefere sadece eli silah tutanların, genç ve sağlıklı olanların katılmalarını istiyordu; ihtiyarların,
kadınların, çocukların sefere çıkmalarını uygun bulmuyordu. Ancak hac ziyaretleri geleneksel
olarak günahlardan arınmak için yapılan bir ibadet olup bu konuda sınır ve yasak koyması
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imkânsızdı; hastalar bile şifa bulmak için giderlerdi. O halde Urbanus, bu hareketi büyük bir
“hac seferi” olarak tanımlarken de gerçeği yansıtmıyordu.
Papanın Haçlı Seferi çağrısını yaparken kullandığı temalardan biri de “öç alma” fikriydi.
Çağrıda ailevî terimleri kullanan papa şöyle diyordu: “…Babalara, oğullara, yeğenlere
sesleniyorum; birisi sizin akrabalarınızdan birini vursa kendi kanınızdan olanın intikamını
almaz mıydınız? Efendimiz ve din kardeşlerinizin intikamını almamız daha da gerekli değil
mi?” diyerek açıkça öç alma çağrısında bulunuyordu. Bu çağrı Haçlı Seferinin başında
“soykırım” (Holocaust) hareketi ile önce Avrupalı Musevilere karşı etkisini gösterdi. Fransa’da
başlayıp Avrupa’ya yayılan “Yahudi düşmanlığı” (antismitizm) Haçlıların Doğu’ya
hareketinden önce Musevi cemaatin öldürülmesi, işkencelere maruz bırakılması, mallarının
yağmalanıp gasp edilmesi sonucunu doğurdu. Museviler Hıristiyanlığı kabul veya ölüm
arasında tercih yapmak zorunda bırakıldı. Aslında intikam duygularıyla dolu olan Hıristiyanlar
için Museviler ile Müslümanlar arasında bir fark yoktu. O sıralarda Avrupa’da yaygın olan
efsaneye göre İsa çarmıhtan Hıristiyanlara seslenerek kendisinin intikamını almalarını
söylemişti.
Bununla beraber Batı Avrupa toplumunu harekete geçiren asıl sebep sosyal ve
ekonomik sorunlardı. Avrupa’da hızla artan nüfus sayısını kontrol altına almak için evlilik ve
miras sistemleri bile baskı altına alınmıştı. Haçlı Seferi için vaazların verildiği dönemde
kuraklık yüzünden tarımda büyük bir çöküntü yaşanıyordu. 1094 yılındaki sel ve salgın
hastalıkların ardından ertesi yıl kuraklık ve açlık felaketleri Avrupa toplumunu perişan etmişti.
Bu koşullarda, İncil’de “sokaklarından süt ve bal aktığı” söylenen Kudüs topraklarına yerleşme
düşünesi çok çekici bir hayaldi. Papa Clermont Konsili’ndeki çağrısında “…Bu memleket artık
halkını doyurmaktan acizdir; onun için mülkü tahrip ediyor ve bitmez ve bitmez tükenmez
şekilde birbirinizle savaşıyorsunuz” diyerek halkı içinden bulundukları sefaletten kurtulmak,
para güç ve toprak sahibi olmak için Doğu’ya gitmeye teşvik ediyordu.
Papanın siyasi hedefi gizleyerek dini motiflerle süslediği Haçlı Seferi çağrısı Batı
toplumunda geniş kitleleri galeyana getirdi. Zira 10. Yüzyıl sonlarında Avrupa’da Karolenjiyen
Devleti’nin merkezi gücü parçalanmış, kral otoritesini kaybetmiş, her eyalet önde gelen birinin
eline geçmiş ve şiddet bilinen tek otorite yöntemi haline gelmişti. Kilise 11. yüzyılın ilk
yarısında zirveye çıkan şiddet hareketlerini önlemek için “Tanrı Barışı” çağrısında bulunmuş
fakat bu pek etkili olmamıştı. Aynı dönemde Cluny manastırının başlattığı reform hareketi
sayesinde toplumda dini duygular yeniden canlandırılmış ve Kudüs sevgisi bir tutkuya
dönüşmüştü. Papa II. Urbanus da bu fikirleri herkese aşılamaya çalışıyordu. Vaizler her tarafı
dolaşıp toplumu bölen bu saldırganlığın başka bir tarafa yönlendirilebileceğini, insanların
enerjilerini kilise uğruna harcayabileceklerini söylüyordu. İncil’den aldıkları kahramanlık ve
savaş hikâyeleriyle dini duyguları coşturmaya çalışıyorlardı. Gerçekten de bu çabalar sonunda
11. yüzyılın ikinci yarısında toplumda şiddet büyük ölçüde azalmış, halkın duyguları dinî
yönden güçlendirilmişti. Böyle olunca da dinî motiflerle süslü bir çağrı büyük coşkuyla
karşılandı. Kılıcını ailesi ve efendisi için kullanmak zorunda olan şövalyelerin yaşam anlayışına
uygun olması da çağrının etkisini artırmıştı.
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Fotoğtaf 3: İmparator Aleksios Komnenos
Haçlılar yola çıkınca asıl niyetlerinin Doğulu kardeşlerine yardım etmek olmadığını
hemen belli ettiler; kendi mezheplerine aykırı inançlarına olan Doğu Hıristiyanlarına yardım
etmekten ziyade onlar üzerinde hâkimiyet kurmak niyetindeydiler. Yola çıkmadan önce
Musevilere karşı giriştikleri katliamdan sonra Macaristan’dan geçerken yerli Hıristiyanlara
kötü davranıp, canlarına mallarına el uzatmaları, yol boyunca yaptıkları, yağma, tahribat ve
vahşet bunu açıkça gösterdi.
Böylece Papa II. Urbanus’un 27 Kasım 1095’de yaptığı çağrı ile Haçlı hareketi fiilen
başlamış oldu. Sefere katılmaya karar verenlerin Haçlı yenimi etmeleri ve üzerlerinde haç
işareti taşımaları, haçı kabul edip yemin ettiği halde Kudüs’e kadar gitmeyip yoldan geri
dönenler veya sefere çıkmayanlar aforoz edileceği duyuruldu. Toplantıda haçı kabul eden ilk
kişi Le Puy piskoposu Adhemar oldu; onun arkasından pek çok kişi papanın yanına koşarak
Haçlı yemini etti. Asiller arasında Toulouse Kontu Raymond de St.-Gilles, Fransa Kralı I.
Philippe’in kardeşi Dük Hugue de Vermandois, Aşağı Lorraine Dükü Gedefroi de Bouillon ve
kardeşleri Boulogne Kontu Eustache ile Baudouin, İngiltere kralının kardeşi Normandia Dükü
Robert, Champagne Kontu Etienne ve Flandre kontu II. Robert, daha sonra Güney-İtalya
Normanlarının reisi Bohemund ve yeğeni Tankred de sefere katılmayı kabul ettiler. Asiller,
şövalyelerin yanı sıra her sınıftan insan bu sefere büyük ilgi gösterdi. Papa, sefer hazırlıklarının
tamamlanabilmesi için Meryem’in göğe uçuş günü olan 15 Ağustos 1096 tarihini hareket günü
olarak ilân etti. Sefere çıkacak liderler ordularını donatabilmek için mallarının çoğunu satarak
veya ipotek ederek hazırlıklara başladılar; din adamları, şehirliler, köylüler, herkes sahip
olduklarını satarak bu uzun yolculuğa hazırlanmaya başladı.
Avrupa’dan istediği ücretli askerler yerine, Haçlılar adı altında büyük orduların yola
çıkmaya hazırlandığını duyan İmparator I. Aleksios endişeye kapıldı. İmparatorun kızı Anna
Komnene “Batı dünyasının bütün barbar kavimlerinin harekete geçtiği” haber alınınca sadece
babasının değil, bütün Bizans halkının korkuya kapıldığını belirtmiştir. Aleksios Batılıların
hiçbir anlaşmaya uymayan ve para düşkünü kişiler olduklarını biliyor; üstelik yardım için
gelseler bile, böylesine büyük orduların imparatorluk topraklarından sebep olacakları sorunları
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düşünüyordu. Haçlı ordularının yürüyüşleri sırasında yiyecek ve diğer ihtiyaçlarının
sağlanması, ayrıca bunların yol boyunca kontrol altında tutulması ve halka zarar vermemeleri
için gerekli önlemleri almaya başladı.
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Uygulamalar
 Demirkent, “Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri” (Tarih Dergisi,
Prof.Dr. Hakkı Dursun Yıldız Hatıra Sayısı, Sayı: 35 (1994), s. 65-78) adlı makaleyi
okuyabilirsiniz.
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Uygulama Soruları
1. Haçlı Seferleri Düşüncesini doğuşu amaç ve hedefleri hakkında genel bir
değerlendirme yapınız.
2. Papa II. Urbanus’un Haçlı Seferi çağrısını yaparken kullandığı temalar hakkında
bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Haçlı Seferi düşüncesinin nasıl ortaya çıktığı, Papa II. Urbanus tarafından 27 Kasım
1095’te Clermont Konsili’nde yapılan çağrıyla resmen başlayan bu hareketin doğuşunda
ekonomik, sosyal, kültürel bir çok faktör etkili olsa da “Kutsal toprakları kurtarmak” sloganıyla
harekete geçen Batı dünyasının aslında Anadolu ile birlikte bütün Yakındoğu’yu ele geçirip
bölgeye yerleşmek niyetinde olduğu ve papanın çağrıyı yaparken neden dinî motiflerden
faydalandığı anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Bizans Devleti ilk kez hangi imparator zamanında Türklere karşı ücretli asker
yardımı istemişti?
a) Konstantinos
b) Basileios
c) VII. Mikhail Dukas
d) Manuel Komnenos
e) Andronikos
2) Haçlı hareketini başlatan papa hangisidir?
a) II. Pious
b) VII. Gregorius
c) II. Innocentius
d) II. Urbanus
e) III. Eugenius
3) Haçlı Seferleri hareketi resmen ne zaman başlamıştır?
a) 15 Ağustos 1096
b) 1 Temmuz 1097
c) 27 Kasım 1095
d) 18 Haziran 1098
e) 15 Temmuz 1099
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4) Aşağıdakilerden hangisi Haçı ilk kabul eden asillerden biri değildir.
a) Toulouse Kontu Raymond de St.-Gilles
b) Aşağı Lorraine Dükü Gedefroi de Bouillon
c) Normandia Dükü Robert
d) Alman Kralı III. Konrad
e) Champagne Kontu Etienne de Blois
5) Haçlı Seferi çağrısında işlenen “Öç alma ve intikam” fikri Avrupa’da ilk önce
kimlere karşı etkisini gösterdi
a) Ortodokslara
b) Musevilere
c) Müslümanlara
d) Almanlara
e) Putperestlere
6) Süleymanşah’ın ölümünden sonra Anadolu’daki Türk hâkimiyetine kesin olarak
son vermek için Avrupa’dan ücretli asker yardımı isteyerek Haçlı Seferi hareketinin doğuşunda
rol oynayan Bizans imparatoru kimdir?
a) I. Aleksios Komnenos
b) Manuel Komnenos
c) Andronikos Komnenos
d) II. Basilieos
e) Iustinianos
7) Haçlı Seferi çağrısının Avrupa toplumu üzerinde etkili olmasının sebepleri
nelerdir?
8) Haçlı Seferlerinin dinî ve sosyal sebepleri nelerdir?
9) Haçlı Seferi düşüncesi nasıl doğmuştır?
10) Haçlı Seferi bir Haç yolculuğu mudur?
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Cevaplar
1)c, 2) d, 3) c, 4) d, 5) b, 6) a
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3. PIERRE I’ERMITE İDARESİNDEKİ HAÇLI SEFERİ (HALKIN
SEFERİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Keşiş Pierre l’Ermite’in etrafında toplanan ve Haçlı ordularının hareket tarihini
beklemeden yola çıkan kitlenin Doğu’ya gelişi, Anadolu’ya geçişi ve Sultan I. Kılıç Arslan
tarafından İznik yakınlarında imha edilmesi.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Pierre l’Ermite kimdir?

2.

Haçlı Seferlerinin ilk perdesini neden Pierre açmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

Halkın Seferi olarak
bilinen bu hareketin
Pierre l’Ermite’in
ordusunun Balkanlar

mahiyeti hakkında bilgi
sahibi olmak, Pierre’in

üzerinden Anadolu’ya

Haçlılarına karşı kazandığı

gelişi ve Drakon Savaşı

kolay zaferin Sultan I.

(21 Ekim 1096)

Kılıç Arslan’ı nasıl
yanıgıya düşürdüğünü

Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Kronolojik düşünme
Anlatım
Görüş geliştirme

kavramak
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Anahtar Kavramlar


Halkın Seferi



Pierre l’Ermite



Drakon



I. Kılıç Arslan

38

Giriş
Keşiş Pierre l’Ermit’in idaresinde 20.000 kişilik disiplinsiz ve çapulcu kitlenin Haçlı
Seferi ele alınarak bu ilk Haçlı grubunun 21 Ekim 1096’da Anadolu’da Selçuklular tarafından
imhası hakkında bilgi verilmektedir.
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3. Pıerre I’ermıte İdaresindeki Haçlı Seferi (Halkın Seferi)
Papa Urbanus tarafından Haçlı Seferi çağrısını duyurmak üzere görevlendirilen
piskoposlar papazlar, vaizler Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa’nın diğer bölgelerini dolaşarak
onun sözlerini tekrarladılar. Haçlı çağrısını duyurmak üzere faaliyete geçen vâizler arasında
Fransa’nın Amiens şehri yakınlarında doğmuş olan Pierre adında gezgin bir keşiş de vardı. O,
yaşadığı devirde “Küçük Pierre” diye bilinirdi; sonraları kafasına geçirdiği başlıktan dolayı
Piere l’Ermite (Münzevî Pierre) adıyla tanındı. Pierre ufak tefek, yıkanmayı lüks addeden pis
bir adamdı; yırtık pırtık giyinir, çıplak ayakla dolaşırdı. Hiç ekmek yemez, sadece balık ve
şarapla beslenirdi. Çirkin görünüşüne rağmen sesinin tonu ve hitabet kabiliyetiyle insanları
etkileyen bir kimseydi. Onu şahsen tanıyan çağdaş Haçlı tarihçisi Guibertus Novigenti eserinde
şöyle yazmıştır: “Pierre ne derse ne yaparsa yarı ilahî imiş gibi görünürdü”.

Fotoğraf 4: Pierre Haçlı Seferi çağrısı yapıyor
Böylece papa tarafından görevlendirilen vaizler arasında Pierre l’Ermite, ateşli
konuşmalarıyla halkı en çok etkileyen kişi olmuştu. Gidemediği yerlere de etrafında toplanan
vaizleri göndermişti. Pierre ve adamları gittikleri her yerde insanları etkileyip arkalarından
sürüklüyorlardı. Pierre’in etrafında çoğunluğunu Fransızların oluşturduğu ayrıca Alman ve
İtalyanların da katıldığı 20.000 kişilik disiplinsiz büyük bir kalabalık toplandı.
Haçlı Seferi çağrısı yapıldıktan sonra Doğu’ya hareket tarihi olarak 15 Ağustos 1096
olarak ilân edilmişti; ama Pierre’in etrafında toplananlar bir an önce yola çıkmak için
sabırsızlanıyordu. Gerçekten de birkaç bin kişiden oluşan bir Fransız grubu Pierre’in hareketini
beklemeden Meteliksiz Gautier’nin kumandasında Nisan 1096’da yola koyuldu. Bunlar
Macaristan’ı geçtikten sonra Bizans sınır şehri Belgrad’a geldiler. İmparatorluk yetkilileri
Haçlıları bu kadar erken beklemiyorlardı. Hasat henüz tamamlanmamış olduğundan Haçlılara
verecek fazla yiyecek de yoktu. Gautier ve adamları Belgrad çevresini yağmalamaya başlayınca
Bizans kuvvetlerinin müdahalesi üzerine çıkan çarpışmada birçok Haçlı öldü; geri kalanlar
imparator tarafından gönderilen bir Peçenek birliğinin refakatinde Temmuz ortasında İstanbul’a
vardı.
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Pierre I’Ermite’in idaresinde Mayıs 1096’da Köln’den yürüyüşe geçen büyük ordu
bunların arkasından gelmekteydi. Macar Kralı Koloman (1095-1116) Pierre’in ordusunun
disiplin içinde topraklarından geçmesine izin verdi. Ancak Niş-Sofya-Filibe-Edirne üzerinden
ilerlerken yol boyunca birçok olaya sebebiyet veren, yağma ve tahripte bulunan bu çapulcu kitle
güçlükle kontrol altına alındı ve 1 Ağustos 1096’da İstanbul’a ulaştı. Prenses Anna
Komnena’nın ifadesine göre “kumsaldaki kum taneleri, gökteki yıldızlardan çok” olan Haçlılar,
görünüşleri ve davranışlarıyla başkent halkını dehşete düşürdü. İmparator Aleksios, Haçlıların
şehir dışında Haliç kıyısında bir yerde kamp kurmalarına izin verdi. Yol boyunca yaptıkları
çirkin hareketlere rağmen onlara iyi davrandı; Pierre’i saraya davet ederek kendisine para ve
hediyeler sundu. İmparator, Pierre’in kumandanlık vasıflarına sahip olmadığını, surların
dışındaki kalabalığın da Türklere karşı savaşacak kabiliyette bir ordu olmadığını anladı; bu
yüzden, arkadan kontların idaresinde gelmekte olan büyük ordular varıncaya kadar, bunları
İstanbul civarında alıkoymaya karar verdi.
Bu arada Haçlıların küçük gruplar halinde şehri gezmelerine izin verildi. O günün
Avrupa’sında güzelliği ve zenginliği açısından İstanbul ile karşılaştırabilecek bir şehir yoktu.
Londra, Paris, Köln gibi ünlü şehirlerin nüfusu 10.000-30.000 arasında değişirken İstanbul’da
sadece surlar içinde 250.000’e yakın insan yaşıyordu. Şehirdeki Blakhernae Sarayı, Ayasofya
Kilisesi gibi birçok yapıyı hayranlıkla izleyen Haçlılar, kiliselerdeki kutsal emanetleri de
ziyaret ediyorlardı.

Fotoğraf 5
Fakat Pierre’in ordusunu sur dışında bile disiplin altında tutmak mümkün değildi.
Durmadan hırsızlık yapıyor, civardaki köşkleri soyuyor, kilise damlarından kurşunları söküyor,
her tarafı yağmalıyorlardı. Bu yüzden fikrini değiştiren imparator, Haçlı kitlesini 6 Ağustos’ta
Anadolu yakasına geçirdi. Haçlılar Anadolu topraklarında İzmit Körfezi boyunca ilerlerken de
güya yardıma geldikleri bölgenin yerli Hıristiyan halkına birçok kötülük yaptılar. Haçlıların
aslında kendi mezheplerine aykırı inançta olan Ortodoks Hıristiyanlardan nefret ettikleri açıkça
orataya çıktı. Onlar için ibadet şekilleri, gelenek görenekleri, dilleri, kıyafetleri bile
kendilerinden farklı olan Ortodoks Hıristiyanlarla Müslüman Türkler arasında bir fark yoktu.
Bu sebeple yerli halka saldırıp sürülerini gasbetmekten, evlerini kiliselerini bile
kundaklamaktan çekinmediler. Yol boyunca her yeri tahrip ederek kendi aralarında bile kavga
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ederek Yalova yakınına ulaştılar. Bugünkü Hersek’in bulunduğu yerde imparator tarafından
kendilerine tahsis edilen Kibotos (Civetot) adlı karargâha yerleştiler. İmprator, onlara
arkalarından gelen Haçlı ordularını burada sakince beklemelerini tavsiye etti. Ancak Haçlılar
hemen etrafı yağmalamaya, Müslüman Hıristiyan demeden önlerine çıkan herkesi öldürmeye
başladılar. Anna Komnena’nın yazdığına göre “…Çevrede korkunç bir katliama giriştiler;
bebekleri mızraklara geçirip ateşte kızarttılar, büyüklere ise mümkün olan her yöntemle işkence
yaptılar”. Adamları üzerinde hiçbir otoritesi kalmamış olan Pierre ise bu vahşete engel
olamıyordu. Böylece savunmasız insanlara karşı elde ettikleri başarıyla cesaretleri artan
Haçlılar Türkiye Selçuklu Devleti’nin topraklarına girmeye başladılar. Bir Fransız Haçlı grubu
Selçuklu başkenti İznik’e kadar sokulup buradaki köyleri yağmaladı. Fransızların elde ettiği
zengin ganimet Almanları kıskandırdı. Bu defa aralarında papaz ve piskoposların da bulunduğu
6000 kişilik bir Alman-İtalyan birliği Rainaldus’un idaresinde yol boyunca her şeyi yağmalayıp
İznik civarındaki Kserigordon kalesini ele geçirdi; her çeşit yiyecek maddesiyle dolu olan
kaleyi etrafa yapacakları akınlarda üs olarak kullanmak niyetindeydiler. Durumu öğrenen
Sultan I. Kılıç Arslan kaleyi geri almak üzere hemen birlik gönderdi. Türk birliği 29 Eylül’de
Kserigordon önüne gelerek kaleye dışarıdan su sağlayan kuyu ve kaynağı ele geçirdi. Surların
arkasına çekilen Haçlılar, bir hafta susuzluk çektikten sonra 6 Ekim’de teslim olmak zorunda
kaldılar. Reisleri Rainaldus, Müslümanlığı kabul ettiği takdirde hayatının bağışlanacağına dair
söz aldıktan sonra kalenin kapılarını açtı. Rainaldus gibi bazı Haçlılar da Müslümanlığı kabul
edip canlarını kurtardılar; diğerleri ise ya esir alındı ya da öldürüldü.
Bu arada Almanların Kserigordon kalesini ele geçirdikleri haberi Kibotos’a ulaşmıştı.
Türk casusları Haçlı karargâhında, Almanların İznik’i bile zapt ettikleri söylentisini yaydılar.
Bunun üzerine heyecana kapılan Haçlılar da ganimet hırsıyla derhal İznik’e doğru yola çıkmak
için hazırlıklara başladılar; ama kısa süre sonra Almanların başına gelenler hakkında gerçekleri
öğrendiler ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu sırada Pierre l’Ermite yardım istemek üzere
İstanbul’a gitmiş olup bitenden habersizdi. Haçlıların bir kısmı Pierre’in dönüşünü beklemek
istedi; ama kısa süren bir tereddüdün ardından çoğunluğun arzusu üzerine Haçlılar
Kserigordon’un intikâmını almak için harekete geçmeye karar verdiler. Böylece 21 Ekim
sabahı 20.000’den fazla Haçlı, Kibotos’dan harekete geçti. Ordugâhta sadece kadınlar, çocuklar
ve hastalar kalmıştı. 17 Ekim’de İznik’ten çıkan Türkler ise Kibotos’tan İznik’e giden yol
üzerindeki Drakon köyü yanında pusu kurarak Haçlıların gelişini beklemeye başladılar. Haçlı
ordusu ormanlarla kaplı Drakon Vadisi’ne gelince Türk okçuları önce atları hedef aldılar.
Türkler, binicilerini sırtlarından atan atları ürküterek geriden gelen yayaların üstüne sürdüler;
paniğe kapılan ve karargâha doğru kaçmaya başlayan Haçlıları takip ederek hepsini kılıçtan
geçirdiler.
Akşam karanlığı çökerken Haçlıların başına gelenleri gören bir Bizanslı, kıyıda bulduğu
sandala atlayıp olanları imparatora bildirdi. Hayatta kalan pek az Haçlı, imparatorun yolladığı
gemilerle İstanbul’a geri getirildi. Bunlar ellerinden silahları alındıktan sonra arkadan gelen
orduları beklemek üzere yeniden surların dışına yerleştirildi. Böylece Pierre l’Ermite ve
adamlarının seferi, 21 Ekim 1096’da İznik yakınında Drakon Savaşı’yla son buldu.
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Pierre l’Ermite’in ardından başarısız olan başka Haçlı Seferi girişimleri de oldu.
Pierre’in 1096 ilkbaharında yola çıkmasından sonra onun geride kalan adamı Gottschalk ile
diğer bazı vâizler Almanya’da Haçlı Seferine katılacak başka ordular toplamaktaydılar. Fakat
Alman Haçlılar hemen yola çıkmadılar. Onlar, öncelikle Hıristiyanlığın düşmanı addettikleri
Yahudileri cezandırmak gerektiğini düşünüyorlardı. Aslında değişik şehirlerde ve asırlardır
Avrupa ticaret yolları üzerinde yaşayan Yahudi cemaatleri zaman içinde ticaret sayesinde
gittikçe zenginleşmişler, Hıristiyanların öfke ve nefretini üzerlerine çekmişlerdi. Avrupa’da her
sınıftan insana faizle para veriyorlardı. Nakit para mübadele aracı olarak gittikçe önem
kazanınca fakir halk tabakalarının nakit paraya olan ihtiyacı da artmış, buna parelel olarak
Yahudilere daha fazla borçlanmaları söz konusu olmuştu. Bu durum özellikle de borcunu geri
ödeyemeyen halkın Yahudilere olan nefretinin artmasına yol açmıştı. Haçlı Seferine katılmak
için para bulmaya çalışan ve arazisi olmayan fakir bir kişi için Yahudilerden borç almaktan
başka çare yoktu; ama Hıristiyanlık adına Haçlı Seferine çıkarken bizzat İsa’nın düşmanı
görülen Yahudilerden borç almak düşündürücü bir durumdu.
Pierre’in peşinden arka arkaya yola çıkan Volkmar ve Gottschalk kumandasındaki
Alman Haçlılar Mayıs 1096’da önce Ren sonra Bavyera bölgesinde Prag ve diğer şehirlerde
Yahudileri katlettikten sonra Macaristan sınırına kadar ilerlediler. Fakat burada da aynı
hareketleri yapmaya kalkışınca Macarlar tarafından öldürüldüler. Bu iki Haçlı grubundan başka
Leisingen Kontu Emich’in kumandasında çok daha kalabalık üçüncü bir Haçlı ordusu
Yahudiler için daha büyük felakate yol açtı. Kont Emich, İmparator IV. Heinrich’in emirlerine
rağmen, Speyer’daki Yahudileri yok ederek Haçlı Seferine başlayacağını duyurdu. Bunlar Ren
bölgesinde Speyer’dan sonra Worms, Mainz, Köln, Trier, Metz ve daha birçok yerde Yahudi
halkı katlederek Macaristan’a doğru ilerlediler. Endişeye kapılan Macar kralı bu ordunun
topraklarından geçişine izin vermedi. Emich’in ordusu zorla sınırı geçtiyse de Haçlıların çoğu
yapılan savaşta öldü. Emich ve arkadaşları ise kaçıp Almanya’ya geri döndüler.
Böylece Avrupa’da henüz Haçlı Seferi sefer hazırlıkları devam ederken 15 Ağustos
1096 gününü beklemeden Doğu’ya gitmek üzere yollara dökülen çoğunluğunu Almanların
oluşturduğu disiplinsiz gruplar, özellikle Ren bölgesinde Musevîleri katlettikten sonra daha
Bizans sınırına gelemeden dağıldılar. Volkmar, Gottschalk ve Emich’in başlattığı Haçlı
Seferlerinin arka arkaya yok olması üzerine pek çok kişi Tanrı’nın Haçlı hareketini tasvip
etmediğini düşündü. Bazıları da bu olanları, Tanrı’nın Yahudi katillerine verdiği ceza olarak
yorumladı. Bununla beraber Avrupa’da artık Haçlı zihniyeti doğmuş ve pek çok fanatik taraftar
kazanmıştı.
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Harita 1
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Uygulamalar


Pierre l’Ermite’in ordusu hakkında bilgi edininiz.



Anadolu’da Haçlılarla yapılan ilk savaş olan Drakon Savaşı hakkında detaylı bir

araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Halkın Seferi olarak adlandırılan Haçlı Seferi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Keşiş Pierre l’Ermite’in idaresinde olup asıl ordularını beklemeden Mayıs 1096’da
harekete geçen 20.000 kişilik disiplinsiz Haçlı grubunun, Balkanlar üzerinden İstanbul’a gelişi,
İmparator Aleksios Komnenos tarafından Anadolu yakasına geçirilişi ve Drakon yakınında
Sultan I. Kılıç Arslan tarafından imha edilmesi, Pierre’i izleyen başarısız Haçlı Seferi
girişimleri ve bunların Yahudiler üzerindeki etkisi anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Halkın Seferi olarak adlandırılan Haçlı Seferi kimin idaresindeydi?
a) Godefroi de Bouillon
b) Bohemund
c) Pierre l’Ermite
d) Baudouin
e) Tankred
2) İlk Haçlılar hakkında bilgi veren, Bizans hanedanına mensup çağdaş tarihçi kimdir?
a) Kantakuzenos
b) Agathias
c) Fulcherius
d) Anna Komnena
e) Caffaro
3) Pierre l’Ermit’in idaresindeki Haçlı ordusu için hangisi söylenemez?
a) Balkanlar üzerinden her tarafı tahrip ederek ilerledi.
b) 1 Ağustos 1096’da İstanbul önüne ulaştı.
c) İstanbul halkı bunları coşkuyla karşıladı.
d) Anadolu’da Yalova yakınındaki ordugaha yerleştirildiler.
e) Orduda her kesimden insan vardı.
4) Türklerle Haçlıların ilk karşılaşması ne zaman ve nerede olmuştur?
a) 26 Ekim 1147, Dorylion Savaşı
b) 1 Temmuz 1097, Dorylaion savaşı
c) 21 Ekim 1096, Drakon Savaşı
d) Haziran 1098, İznik Savaşı
e) Pelakanon 1097
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5) Pierre l’Ermite ve adamlarının Anadolu’da yerleştikleri karargâh aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Dorylaion
b) Kadıköy
c) Hersek yakınındaki Kibotos
d) İzmit
e) Kserigordon
6) Pierre l’Ermite’in ordusu hangi güzergâhı izleyerek İstanbul önüne gelmiştir?
a) Viyana-Budapeşte-Belgrad-Niş-Sofya-Filibe-Edirne yoluyla
b) Draç-Selanik- Keşan-Silivri üzerinden
c) Gelibolu-Çanakkale üzerinden
d) Belgrad-Draç üzerinden
e) Venedik-Belgrad-Draç üzerinden
7) Bizans Devleti’nin Pierre l’Ermite ve adamlarına karşı tutumu nasıl olmuştur?
8) Haçlı Seferi propagandalarının Avrupa’daki Yahudiler üzerinde ne gibi etkisi
olmuştur?
9) Pierre l’Ermite’in ordusunun Doğu’ya gelişi sırasında ve Anadolu’ya geçtikten
sonra yaşanan gelişmeler nelerdir?
10) Pierre l’Ermite’in peşinden başarısız Haçlı Seferi girişimleri kimler tarafından ve
nasıl gerçekleştirilmiştir?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)c, 5) c, 6) a
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4. BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ (1096-1099)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Birinci Haçlı Seferi Ordularının İstanbul’a Gelişi ve Anadolu’ya geçişi
4.2. Haçlı Ordusunun Sayısı
4.3. İznik’in Haçlılar Tarafından Kuşatılması
4.4. Dorylaion Savaşı (1 Temmuz 1097)
4.5. Haçlı Ordularının Dorylaion’dan Antakya’ya Yürüyüşü
4.6. Antakya’nın Haçlılar Tarafından Kuşatılması ve Zaptı
4.7. Kürboğa’nın Haçlıları Kuşatması ve Antakya Önünde Savaş (28 Haziran 1098)
4.8 Kudüs’e Doğru Yürüyüş, Kudüs’ün Kuşatılması ve Zaptı (15 Temmuz 1099)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Haçı kabul etmek ne demektir?
2) Batı’dan ücretli asker bekleyen Bizans Devleti Haçlı ordularına karşı nasıl bir tutum
sergiledi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Birinci Haçlı Seferi
Ordularının İstanbul’a
Gelişi ve Anadolu’ya
geçişi

Birinci Haçlı Seferi
ordularının, Balkanlar
üzerinden İstanbul’a gelişi,
İmparator Aleksios’la
ilişkileri hakkında bilgi
kazanmak

Sebep-sonuç ilişkisi kurma,
Kronolojik düşünme,
Tarihsel analiz ve yorum,
Anlatım

Haçlı Ordusunun Sayısı

Haçlı Ordularının sayısı
hakkındaki değerlendirmeleri
kavramak

Araştırma, Anlatım, Görüş
geliştirme

İznik’in Haçlılar Tarafından Kuşatılması

Selçuklu başkenti İznik’in
kaybına yol açan faktörlerin
anlaşılması

Sebep-sonuç ilişkisi kurma,
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma, Anlatım

Dorylaion Savaşı (1 Temmuz 1097) ve Haçlı Ordularının Dorylaion’dan Antakya’ya Yürüyüşü

Haçlıların Anadolu’daki
ilerleyişleri sırasında takip
ettikleri güzergâh ve bu
sırada Selçuklularla yaşanan
mücadeleler bunun Selçuklu
tarihi açısından doğurduğu
sonuçları kavrayabilmek

Sebep – sonuç ilişkisi kurma,
Tarihsel analiz ve yorum,
Anlatım

Antakya’nın Haçlılar tarafından kuşatılması

Antakya’nın Haçlılar
tarafından kuşatılması ve
burada bir Haçlı devleti
kurulması hakkında
değrlendirme yapabilecek
bilgi kazanımı

Sebep- sonuç ilişkisi kurma,
Kronolojik düşünme,
Tarihsel analiz ve yorum,
Anlatım

Kürboğa’nın Haçlıları
Kuşatması ve Antakya
Önünde Savaş (28 Haziran
1098)

Antakya önünde Selçuklu
ordusunun uğradığı
başarısızlığın sebeplerini ve
bunun Haçlı Seferinin
geleceği bakımından önemini
kavramak

Tarihsel analiz ve yorum,
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma, Anlatım
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Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Kudüs’e Doğru Yürüyüş,
Kudüs’ün Kuşatılması ve
Zaptı (15 Temmuz 1099)

Kudüs’ün Haçlılar tarafından
zaptı ve doğurduğu sonuçlar
hakkında değerlendirme
yapabilecek temek bilgileri
kazanmak

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Anlatım
Görüş geliştirme
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Anahtar Kavramlar


İznik



Dorylaion



Urfa



Antakya



Kudüs



I. Kılıç Arslan
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Giriş
Bu bölümde, Birinci Haçlı Seferi’ne katılan asillerin kumandasındaki büyük orduların
İstanbul’a gelişi, Bizans imparatoruyla ilişkileri, Anadolu’daki ilerleyişleri sırasında yaşanan
olaylar, Türklerin Haçlılara karşı mücadelesi, İznik ve Antakya’nın kaybı Kudüs’ün Haçlılar
tarafından istilası ve bu seferin uzun vadede doğurduğu sonuçlar ele alınacaktır.
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geçişi

4.1. Birinci Haçlı Seferi Ordularının İstanbul’a Gelişi ve Anadolu’ya

Pierre l’Ermite ve adamlarının seferinden sonra asillerin kumandasındaki savaş gücü
yüksek olan Haçlı orduları bir kısmı Balkanlar üzerinden, bir kısmı da Adriyatik’i geçtikten
sonra Via Egnatia (Draç-Okhrida-Vodena-Selanik-Silivri üzerinden İstanbul’a ulaşan yol)
üzerinden ilerleyip 1096 yılının Kasım ayından itibaren İstanbul önünde toplanmaya başladılar.
Sefere katılan beş büyük ordudan önce Hugue de Vermandois kumandasındaki Fransızlar,
ardından da 23 Aralık’ta Aşağı Lorraine Dükü Godefroi de Bouillon kumandasındaki
Fransızlar, sonra Güney İtalya Normanlarının reisi Bohemund, Toulouse Kontu Raymond de
St. Gilles ve nihayet Mayıs 1097’de İngiltere kralının kardeşi Normandia Dükü Robert ile
eniştesi Blois Kontu Etienne ve kuzeni Flandre Kontu II. Robert’in müşterek idaresindeki
ordular İstanbul’a ulaştılar.
Haçlı liderlerinin gerçekte Bizans’a yardım için gelmediklerini anlayan İmparator
Aleksios, onların imparatorluk için yaratacağı tehlikeyi önlemek ve seferi Bizans’ın menfaati
için kullanmak niyetindeydi. Bu sebeple bütün şövalyelerden Batı adetlerine uygun olarak,
vasallik yemini istedi ve güçlükle de olsa bu isteğini kabul ettirdi. Buna göre eskiden Bizans’a
ait olan topraklar Türklerden geri alınca imparatora teslim edilecek, imparatorluk sınırlarının
ötesinde kurulacak Haçlı devletleri de Bizans imparatorunu yüksek hâkim olarak
tanıyacaklardı. Buna karşılık imparator da sefer boyunca Haçlı ordularının ihtiyaçlarını
karşılayacak ve yanlarına Bizans birlikleri verecekti.
Anlaşma sağlandıktan sonra Haçlı orduları Aleksios tarafından Anadolu yakasına
geçirilerek Pelekanon’daki ordugâha yerleştirildiler. Böylece Bizans ile Batılılar arasındaki
ilişkiler karşılıklı nefretle başladı. İstanbul halkı, güya kendilerine yardıma geldiklerini iddia
eden ve Mayıs 1097’ye kadar dokuz ay şehir surları dışında yağma ve taşkınlıkları yüzünden
kendilerine çok sıkıntılı günler yaşatan Batılıları açgözlü ve vahşi buldu. Ortaçağ dünyasının
uygarlık merkezi olan İstanbul’a hayran kalmakla beraber Bizans’a karşı kıskançlık duyguları
daha da artan Haçlılar da dili, örf ve adetleri, ibadet şekilleri bile kendilerine yabancı olan
Bizans halkını itici buldu.

4.2. Haçlı Ordusunun Sayısı
Birinci Haçlı Seferi’ne katılan orduların sayısını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Bu konuda kaynaklar, ordunun muazzam büyüklükte olduğunu ifade etmeye çalışırken
kabul edilemeyecek kadar abartılı çeşitli rakamlar vermişlerdir. Bunlardan seferin görgü tanığı
Fulcherius, İznik önünde toplanan Haçlı ordusunun, savaşçı olmayanlar hariç, 600.000 kişi
olduğunu kaydetmiştir. Çağdaş Bizans tarihçisi Anna Komnena, sadece Godefroi de
Bouillon’un yanında 10.000 şövalye ve 70.000 yaya bulunduğunu yazmıştır. Başka bir Latin
tarihçi Albertus ise İznik önünde toplanan Haçlı ordusunun 400.000’i aştığını, Sultan I. Kılıç
Arslan’ın ordusunun da 500.000 kişi olduğunu kaydetmiştir. Ermeni müellif Urfalı Mateos,
Haçlıların denizdeki kum, gökteki yıldız kadar çok olduklarını belirtip, 500.000 kişi olduklarını
söylemekten çekinmemiştir; Sultan I. Kılıç Arslan’ın ordusunun da 600.000 kişi olduğunu
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yazmıştır. İslâm kaynakları yalnızca Haçlı ordularının çok kalabalık olduğunu söylemekle
yetinmişlerdir.

Fotoğraf 6
Raymond de St. Gilles’in ordu vaizi olarak sefere katılan Latin tarihçisi Raimundus ise
Antakya kuşatması başladığında Haçlı ordusunda 100.000 silahlı adam bulunduğunu
kaydederken daha makul davranmıştır. Aynı şekilde, Kudüs Patriği Symeon ve papanın Haçlı
ordusundaki temsilcisi Adhemar tarafından, takviye güç istemek için Batı’ya yazılan mektupta
da ordudaki savaşçıların sayısının 100.000 olduğu belirtilmiştir. Bunun dışında orduda çok
sayıda savaşçı olmayan kişi vardı. Haçlı liderlerinin, asalet sınıfına mensup şövalyelerin çoğu
yanlarında ailelerini, hanımlarını de getirmişlerdi; bunların yanlarında maiyetleri vardı. Aşağı
tabakaya mensup çok sayıda kadın, çocuk, ihtiyar erkek ve ruhani de sefere katılmıştı.
Avrupa’dan İstanbul’a ulaşıp Anadolu’yu geçene kadar yol boyunca yaşanan sıkıntılar,
açlık, hastalıklar, savaşlar yüzünden binlercesi ölmüş veya ülkesine geri dönmüş, bu yüzden
ordunun sayısı ciddi oranda azalmıştı. Ancak Haçlılar kanlı savaşlar vererek Anadolu’yu
geçmeyi başarmışlardı. Zaten Türkler, o vakte kadar görülmemiş kalabalıktaki bu orduların
sayıca üstünlüğü karşısında mağlup olmuşlardı.

4.3. İznik’in Haçlılar Tarafından Kuşatılması
Nisan ayı sonunda Pelekanon’dan ayrılan Haçlılar, İzmit Körfezi’ni dolaştıktan sonra
Drakon Vadisi’nden ilerleyerek 6 Mayıs günü Selçuklu başkenti İznik önüne ulaştılar. Godefroi
şehrin kuzey suru karşısına, Bohemund ve yeğeni Tankred ise doğu suru karşısına yerleştiler.
Onlardan on gün sonra şehir önüne ulaşan Raymond de. St. Gilles güney sur kesiminde yer
alırken, şehrin batı kesimi göle açıldığından boş bırakılmıştı. 144 kule ile güçlendirilmiş 5 km.
uzunluğunda sağlam bir surla çevrilmiş olan şehir savunma bakımından çok iyi durumda olsa
da buradaki Türk garnizonu böylesine bir kuşatma karşısında takviye kuvvetlerine ihtiyaç
duymaktaydı. Bu sırada Sultan I. Kılıç Arslan, Ermeni Gabriel’in elinde bulunan Malatya’yı
kuşatmakla meşguldü. Önden gelen Pierre l’Ermite’in adamlarını kolayca mağlup ettiği için
arkadan gelen Haçlıları küçümseyen sultan, bunların devleti için büyük bir tehlike
olamayacağını düşünmüş, ama yanılmıştı. Aslında sultan çok genç ve tecrübesiz olmakla
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beraber o zamana kadar görülmemiş olan böyle bir saldırıyı daha başlangıçta değerlendirmek
de mümkün olmamıştı. Bu sebeple Kılıç Arslan hâkimiyetini doğuya doğru genişletmek için
başkentten ayrılmakta bir sakınca görmemişti; hatta hanımını, çocuklarını ve hazinesini bile
İznik’te bırakmaktan çekinmemişti.
Sultan Kılıç Arslan, tehlikenin büyüklüğünü haber alınca, derhal Malatya kuşatmasını
kaldırıp ordusunun bir kısmını önden gönderdi; güney sur kesiminin henüz kuşatılmadığını ve
buradan kolayca şehre girebileceğini haber almıştı; ancak Raymond onlardan önce gelip 16
Mayıs’ta güney sur kesimini kuşatmıştı. Bu yüzden, öncü Türk kuvvetinin ani bir saldırıyla
şehre girme teşebbüsü başarısızlığa uğradı. Öncüler geri çekilmek zorunda kalınca, İznik
garnizonu Bizans kumandanı Manuel Butumites ile şehrin teslim şartlarını görüşmeye başladı.
Haçlıların yanında bir istihkâm birliği ile İznik önüne gelmiş olan Butumites, kuşatmanın
başından beri Türkleri şehri imparatora teslim etmeleri hususunda ikna etmeye çalışıyor ve
karşılığında pek çok imtiyaz elde edeceklerini bildiriyordu. Teslim şartları görüşülürken
sultanın şehre yaklaşmakta olduğu duyulunca görüşmeler kesildi.

Fotoğraf 7: Haçlılar Türk şehitlerin başlarını mancınıklarla
şehre atıyor (14. yüzyıl minyatürü)

Mayıs ayı sonuna doğru İznik önüne ulaşan Sultan Kılıç Arslan, şehre girebilmek için
güney surları önündeki Raymond’un kuvvetlerine hücum etti. Flandre Kontu Robert de
ordusuyla Raymond’a yardıma geldi. Godefroi ve Tankred ise Türk garnizonunun çıkış
hareketinden çekindikleri için yerlerinden ayrılmadılar. İznik önündeki bu savaş, askerî gücü
yüksek Haçlı ordusuyla Türkler arasında yapılan ilk savaştı ve iki taraf da henüz birbirlerinin
savaş usullerini bilmiyordu. Mızraklarla, kılıçlarla adam adama bütün gün devam eden şiddetli
bir savaştan sonra sultan, Haçlı ordusunun sayıca çokluğu yüzünden kuşatmayı yaramadı;
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ordusunu daha fazla yıpratmamak ve Haçlılara karşı savaşmak için uygun bir fırsat beklemek
için geri çekilmeye karar verdi.
İznik önündeki savaşta Haçlılar ağır kayıplara uğramış olsalar da kazandıkları başarıyla
cesaretleri artmış olduğundan kuşatmaya daha da şiddetle devam ettiler. İznik’teki garnizonun
moralini bozmak için bu Türk şehitlerinin kafalarını kesip mancınıklarla şehre atıyorlardı.
Ayrıca, Haçlılar 1000 Türk şehidinin kafasını keserek torbalarla imparatora göndermişler,
imparator da Haçlıları ödüllendirmişti. Ancak, 5 haftadır kuşatılan ve mancınıklarla sürekli
dövülen surları bir türlü aşamayan Haçlı liderleri, imparatordan yardım istemek zorunda
kaldılar. Türkler doğrudan göle açılan batı surlarındaki kapılar sayesinde yiyecek ve çeşitli
ihtiyaçlarını temin edebiliyorlardı. Bu yolu keserek, şehirdekileri aç bırakmak suretiyle teslim
olmaya zorlayacaklardı. Bunun üzerine İmparator Aleksios tarafından gönderilen hafif gemiler,
Gemlik’ten arabalara yüklendikten sonra İznik’te göl kıyısına indirildi ve böylece Türklerin
yardım aldığı göl yolu kesildi. Ayrıca imparatorun gönderdiği, Tatikios ve Tzitas’ın
kumandasındaki 2000 kişilik bir kuvvet de İznik önüne gelip Gonatas kulesinin karşısında
mevzilendi ve Haçlılarla birlikte surlara yapılan saldırılara katıldı. Artık hiçbir kurtuluş ümidi
kalmayan Türkler sonunda, Bizans kumandanı Butumites ile teslim şartları konusunda
anlaştılar. Böylece İznik, 14 Mayıs’da başlayan ve altı hafta süren bir kuşatmadan sonra 18/19
Haziran gecesi Bizans birliklerine teslim edildi. Şehrin idaresi Manuel Butumites’e verildi.
İmparator Türk esirlerine iyi davrandı. Asilzadeler, saray memurları, kumandanlar kurtuluş
parası karşılığında serbest bırakıldı. Sultanın hanımı da hükümdarlara yaraşır şekilde ağırlanıp
İstanbul’a götürüldü. Kılıç Arslan’dan haber gelir gelmez, çocuklarıyla birlikte kurtuluş parası
ödemeden onun yanına gönderilecekti. Halbuki eline geçirdiği her fırsatı değerlendirmesini
bilen imparator, bu esirinden İzmir’i geri almak hususunda faydalanacaktı.
İmparatorun Türklere karşı davranışı ve onun kendilerine haber vermeden İznik’i ele
geçirmesi Haçlıları kızdırmıştı. Çünkü şehri zapt edip yağmalayamamışlar, sultanın
hazinelerini elde edememişler ve ileri gelenlerden elde edecekleri kurtuluş paralarından
mahrum kalmışlardı. Ama nasıl olsa imparatora bırakacakları İznik’i hücumla zapt etmek için
daha fazla zaman ve insan kaybından kurtulmuşlardı. Ayrıca imparatorun bütün Haçlı
askerlerine yiyecek dağıtması ve Haçlı liderlerini Pelekanon’a çağırarak onlara sultanın
hazinesinden kıymetli hediyeler vermesi de onların kızgınlığını yatıştırdı.
İznik’in Türklerden alınması haberi Avrupa’da sevinç ve heyecan uyandırdı. Birçok
yeni gönüllü sefere çıkmak için hazırlanmaya başladı. Ayrıca, Haçlı seferine destek
vereceklerini söyledikleri halde bu sözlerini yerine getirmek hususunda pek hevesli
görünmeyen Venedik, Cenova, Pisa gibi İtalyan ticaret şehirleri de bu işi ciddiye almaya
başladılar.
Bu arada, Sultan Kılıç Arslan’ın Haçlılar ile meşgul olmasını fırsat bilen İmparator
Aleksios, derhal Batı-Anadolu kıyı bölgelerini de ele geçirmek için bir ordu ve donanma
gönderdi. Böylece Selçuklu Türkler’i, İznik’ten sonra Ege ve Marmara kıyılarına kadar ulaşan
toprakları da kaybederek Orta Anadolu’ya çekilmek zorunda kalacaklardı.
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Fotoğraf 8: Haçlı liderleri Godefroi, Raymond, Bohemund

Harita 2

4.4. Dorylaion Savaşı (1 Temmuz 1097)
Haçlılar İznik’in ele geçirilişinden sonra bir hafta surların dışındaki ordugâhlarında
dinlendikten sonra 26 Haziran’da İznik’ten ayrıldılar; Bizans kumandanı Tatikios’un
rehberliğinde Eskişehir-Akşehir-Konya-Ereğli yoluyla Antakya’ya inmek üzere yürüyüşlerine
başladılar. Muazzam büyüklükteki Haçlı ordusunun yiyecek ve ikmal işini kolaylaştırmak için
Osmaneli (Lefke)’de ikiye ayrılmasına ve bir günlük mesafe ile ilerlemesine karar verilmişti.
Buna uygun olarak Robert de la Normandie, Etienne de Blois, Tankred ve Haçlılara rehberlik
eden Tatikios’un kumandasındaki Bizans birliklerinden oluşan birinci grup, Bohemund’un
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kumandasında önden yola çıktı ve Eskişehir yakınındaki Dorylaion (Şarhöyük) yönünde
yürüyüşe devam etti. Raymond de St. Gilles’in kumandasındaki ikinci grupta ise Godefroi de
Bouillon, Le Puy Piskoposu Adhemar, Hugue de Vermandois ve Robert de Flandre’ın
kuvvetleri yer alıyordu. Bu arada İznik önünden geri çekildikten sonra Haçlılara karşı yeni bir
savaşa hazırlanan Sultan I. Kılıç Arslan, gözcüleri vasıtasıyla Haçlı ordusunun yürüyüşü
hakkında bilgi edinip, Porsuk Vadisi yoluyla bölgeye gelerek 30 Haziran günü, Eskişehir’in
kuzeybatısındaki Sarısu Ovası’nın alçak tepelerinde pusu kurdu.

Fotoğraf 9
Aynı gece Haçlı ordusunun Bohemund’un idaresinde önden ilerlemiş olan birinci grubu
da ovaya ulaştı. Ertesi sabah (1 Temmuz 1097), hücuma geçen ve savaş taktiklerine uygun
olarak savaşın ilk aşamasında Haçlılarla yakın savaşa girmekten kaçınan Türkler, Haçlı
karargâhını her yönden kuşatıp oklar yağdırmaya başladılar ve bu saldırıları dalgalar halinde
devam etti. Daha önce hiç karşılaşmadığı bu savaş taktiği karşısında şaşıran Bohemund,
adamlarıyla beraber derhal Türklere karşı koymaya çalıştı. Bir yandan da haberci gönderip
Raymond de St. Gilles’in kumandasındaki ikici grubu süratle yardıma çağırdı. Haçlılar için
askerî metotlarını bilmedikleri bir düşmanla savaşmak gerçekten zordu. Bu savaşta hem
şövalye hem de yayalardan pek çok kişi hayatını kaybetti. Bohemund’un yeğeni, yani
Tankred’in kardeşi de ölenler arasındaydı. Tankred ise esir edilmekten güçlükle kurtulmuştu.
Görgü tanığı olarak savaşı tasvir eden Fulcherius, Haçlıların içine düştüğü durumu ve
ümitsizliklerini şöyle ifade etmiştir: “Türkler, silâhları birbirine sürterek ve naralar atarak bizi
şiddetli bir ok yağmuruna tuttular. Bu bizi şaşkına çevirdi. Ölümle yüz yüze geldiğimizden ve
birçoğumuz yaralandığından, derhal arkamızı dönüp kaçtık. Bunda şaşılacak bir şey yok, çünkü
böyle bir savaş hiç birimiz tarafından bilinmiyordu… Hepimiz titreyerek ve dehşete kapılmış
olarak, ağıl içindeki koyunlar gibi bir araya yumaklanmıştık, her taraftan düşmanlarca
çevrildiğimizden hiç bir yöne dönemiyorduk. Orada çok büyük bir feryat semaları inletiyordu.
Yaşama ümidi kalmamıştı”.
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Fotoğraf 10
Türkler, savaşın ikinci aşamasında kılıçlarla adam adama mücadeleye girdiler. Ancak
savaşın en şiddetli yerinde Haçlıların ikinci grubunun gelmesi savaşın kaderini değiştirdi.
Bütün Haçlı ordusunun savaş alanında olduğunu zanneden Türkler, yeni gelen kuvvetleri
görünce şaşırdılar. Haçlılar derhal savaş düzenine girerken Bohemund, Robert de la
Normandie, Tankred ve Etienne de Blois sol kanatta, Godefroi de Bouillon, Hugue de
Vermandois sağ kanatta, Raymond ile Robert de Flandre ise merkezde yer aldılar. Türkler karşı
saldırıya geçen baştan aşağı zırhlı ve uzun mızraklı Haçlı şövalyelerine karşı adam adama
kahramanca dövüştüler; ancak Le Puy piskoposunun idaresindeki birliklerde sürpriz bir şekilde
birdenbire arkadan saldırınca kargaşa içine düştüler. Böylece sultan daha fazla kayıp vermemek
için geri çekilmeye karar verdi.
Türkler, Haçlıların bile takdire şayan buldukları üstün savaş kabiliyetlerine ve bütün
çabalarına rağmen bu orduların sayıca üstünlüğüne mağlup olmuşlardı. Nitekim bu savaşta yer
alan ve ismi bilinmeyen bir Haçlı yazarı eserinde şöyle yazmıştır: “Türklerin metanet,
kahramanlık ve savaş kabiliyetlerini kim tasvir edebilir?... Eğer Türkler Hıristiyan olsalardı
kudret ve cesaret bakımından kimse onlarla boy ölçüşemezdi”.

4.5.Haçlı Ordularının Dorylaion’dan Antakya’ya Yürüyüşü
Haçlı ordusu Dorylaion’dan sonra güneydoğu istikametinde yoluna devam etti.
Haçlılarla iki kez meydan savaşına giren ve bu orduların sayıca çok üstün olmaları yüzünden
başarısızlığa uğrayan Türkler, bundan sonra onlara karşı meydan savaşına girmekten kaçındılar
ve savaş taktiklerini buna göre belirlediler. Böylesine büyük orduların ancak gerilla taktiği ile
yıpratılıp, kademeli olarak imha edilebileceğini anlayan Sultan Kılıç Arslan, Haçlıları
yıldırmak ve yıpratmak için önlemler aldı; onların geçeceği bölgeyi boşalttı, tarlalardaki
ürünleri yaktırdı, kuyuları doldurdu. Bu arada küçük gruplara ayrılan, hafif silâhlı ve hareketli
Türk birlikleri yaptıkları sürpriz saldırılarla onlara ağır kayıplar verdirdi. Böylece yol boyunca
yiyecek ve su sıkıntısı çeken Haçlı ordusu Ağustos ortasında, Türkler tarafından boşaltılmış
olan Konya (Ikonion)’ya vardı; Meram’da birkaç gün dinlendikten sonra Ereğli (Herakleia)’ye
doğru tekrar yürüyüşe geçti. Aslında Toros Dağlarındaki Gülek Boğazı’ndan geçerek en kısa
yoldan Antakya’ya ulaşılabilirdi; fakat yavaş hareket eden ordu bu çok dik ve dar olan geçidini
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aşmak oldukça tehlikeli olurdu. Bu yüzden Kuzeydoğuya yönelip kendilerine dost olan
Ermenilerin yaşadığı topraklarda ilerlemeye karar verdiler; Maraş üzerinden Anti Torosları
geçerek Antakya’ya ulaşacaklardı. Kilikya dağlarından Fırat’a kadar uzanan topraklarda oturan
ve Bizans’tan nefret eden Ermeniler, bu bölgede Haçlıları sevinçle karşıladılar. Bu arada Sultan
Kılıç Arslan, Danişmedli Beyi Gümüştekin ve Kayseri Selçuklu Beyi Hasan ile birlikte Ereğli
yakınlarında bir kez daha Haçlılara saldırdı; ancak Haçlılar Bohemund’un kumandasında karşı
saldırıya geçince meydan savaşına girmeyi doğru bulmayan Türkler kuzeye çekilmek zorunda
kaldılar. Ardından da Haçlılar Türkler tarafından terk edilmiş olan Ereğli’ye girdiler.

Fotoğraf 11: Baudouin de Boulogne
Haçlı ordusu Ereğli’deyken, Norman reisi Bohemund’un yeğeni Tankred, yanındaki
kuvvetlerle ana ordudan ayrıldı ve Gülek Boğazı’nı geçip Kilikya (Çukurova)’ya indi. Bunun
üzerine Godefroi de Bouillon’un kardeşi Baudouin de Boulogne da kuvvetleriyle derhal bu
bölgeye yöneldi. Doğuda kendisine bir hâkimiyet kurmak umuduyla, bir daha ülkesine geri
dönmemek üzere bu sefere katılmış olan Baudouin daha İznik önündeyken tanışıp hizmetine
almış olduğu Bagrat adlı bir Ermeni’nin telkiniyle, Ermenilerin yaşadığı topraklarda devlet
kurabileceğini düşünmüştü. Böylece 100 şövalye ve 200 yaya ile Kilikya’ya gelen Tankred,
Türklerin elinde bulunan Çukurova’nın en önemli şehri Tarsus üzerine yürüyüp şehri ele
geçirdi. Ancak 500 şövalye ve 2000 piyadeden oluşan çok daha büyük bir kuvvetle arkadan
gelen Baudouin, şehri zorla onun elinden aldı. Tankred ise öfkeyle oradan ayrılıp birlikleriyle
Adana’ya doğru ilerledi ve şehre hâkim oldu; ancak Baudouin Tarsus’a bir garnizon bıraktıktan
sonra Adana’ya gidip burayı da Tankred’in elinden alarak Misis (Mamistra)’e doğru ilerledi.
Bu arada Misis’i ele geçirmiş olan Tankred, onun şehre girmesine izin vermedi; ama iki taraf
arasında cereyan eden şiddetli çatışmanın ardından Tankred’in kuvvetleri daha az sayıda
olduğundan kolayca geri püskürtüldü. Böylece Haçlı liderleri arasında ilk kez Kilikya’da
kendini gösteren hâkimiyet mücadelesi, Haçlıların kişisel çıkarları uğruna birbirleriyle
savaşmaya hazır olduklarını açıkça göstermiş oluyordu.
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Fotoğraf 12: Godefroi de Bouillon
Kısa süre sonra Kilikya’da devlet kurma fikrinden vazgeçmiş olan Baudouin, Misis’te
Tankred ile barıştıktan sonra doğuya hareket etti. Zira Türklere karşı yardım isteyen Urfa’nın
Ermeni hâkimi Thoros, Baudouin’i idareyi paylaşmak üzere Urfa’ya davet ediyordu. Bunun
üzerine, güç ve servet arayışı içinde olan Baudouin daha uygun koşulların bulunduğu Fırat
bölgesine gitmeye karar vermişti. 1087’de Sultan Melikşah zamanında fethedilmiş olan Urfa,
sultanın ölümünden sonra kardeşi Tutuş’un hâkimiyetine geçmiş, Tutuş da Ermeni halkın
idaresini Thoros’a bırakmıştı. Fakat Ermeni Thoros, Tutuş’un ölümünden sonra şehri onun oğlu
Rıdvan’a teslim etmemiş ve hileyle şehre el koymuştu; şimdi buradaki hâkimiyetini devam
ettirebilmek için yardıma ihtiyacı vardı. Ancak Baudouin’in amacaı Ermenilere yardım etmek
değil, onların yaşadığı topraklarda hâkimiyet kurmaktı. Böylece Baudouin bu sırada ana Haçlı
ordusuyla beraber Maraş’a ulaşmış olan ağabeysi Godeferoi’nın yanına gidip onun da desteğini
aldıktan sonra Fırat bölgesine hareket etti. 6 Şubat’ta Urfa’ya varan ve önce müşterek hâkim
sıfatıyla iş başına gelen Bauduin, kısa sürede sonra Thoros’u ortadan kaldırtarak bölgede ilk
Haçlı devletini kurma imkânı elde etti (10 Mart 1098). Tankred ise Misis’e bir garnizon
bırakarak buradan ayrıldı ve İskenderun Körfezi (Issos) boyunca ilerledi; İskenderun
(Aleksandria)’u ele geçirerek buraya da bir garnizon bıraktıktan sonra Amanos Dağları
üzerinden Suriye geçidi yoluyla Antakya’ya doğru yola koyuldu.
Bu arada Ereğli’den sonra Kayseri yönünde yürüyüşüne devam eden ana Haçlı ordusu
Seyhan Irmağı ile Ceyhan Irmağı arasında bir yerde (Augustopolis Köyü yakınında) bir kez
daha Türklerin hücumuna uğradı. Kayseri Selçuklu Beyi Hasan Haçlılarla şiddetli bir çatışmaya
girdiyse de askerleriyle birlikte şehit oldu. Eylül ayının sonlarında Türkler tarafından
boşaltılmış olan Kayseri’ye giren Haçlılar, buradan güneydoğuya dönerek Ermenilerin meskûn
olduğu Göksun (Keysûn) ve Maraş şehirlerinden geçip 20 Ekim 1097’de Antakya ovasına
ulaştılar.
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Fotoğraf 13: Haçlılar Antakya önünde

4.6. Antakya’nın Haçlılar Tarafından Kuşatılması ve Zaptı
1085 yılında Süleymanşah tarafından fethedilmiş olan Antakya şimdi Haleb Selçuklu
Meliki Rıdvan’a bağlı olup Vali Yağısıyan tarafından idare ediliyordu. Haçlılar, gerek stratejik
önemi gerekse manevi değerinden dolayı Antakya’yı ele geçirmeden Kudüs’e doğru ilerlemeyi
düşünemezlerdi. Bizans imparatoru da şehre tekrar hâkim olmak için bu fırsatı kaçırmazdı.
Haçlı ordusu bölgeye geldiği sırada birbirleriyle mücadele halinde olan Suriye bölgesindeki
Selçuklu melik ve emîrleri süratle birlik olup Haçlı ordusu Antakya önüne ulaşmadan karşı
koyma çabası içine girmediler. Türk-İslâm dünyasında bu tehlike karşısında müşterek bir ordu
hazırlayıp göndermek oldukça zor ve yavaş olunca da Haçlılar ciddi bir mukavemetle
karşılaşmadan Antakya’ya doğru ilerlediler.
Haleb Meliki Rıdvan, Serûç hâkimi Artukoğlu Sökmen ve Antakya Valisi Yağısıyan ile
beraber Hıms ve Dımaşk üzerine yeni bir sefer için harekete geçtiği sırada Haçlıların
Antakya’ya doğru ilerlemekte olduklarını duyunca süratle Haleb’e geri döndü. Muazzam
surlarla çevrili olan şehir savunma bakımından iyi durumda olup bolca yiyeceğe de sahipti;
fakat şehirde savunma için yeterli asker yoktu. Bu yüzden Yağısıyan, Haçlılar yaklaşırken
endişe içinde oğulları Şemsüddevle ve Muhammed’i civardaki emîr ve beylere gönderip yardım
istedi. Başta Selçuklu Sultanı Berkyaruk olmak üzere Haleb Meliki Rıdvan, Dımaşk Selçuklu
Meliki Dukak, Hıms Emîri Cenâhüddevle, Musul Valisi Kürboğa, Serûç hâkimi Sökmen b.
Artuk, Samsat hâkimi Süleyman b. İlgazi yardıma çağrılanlar arasındaydı. Bir taraftan
diplomatik faaliyetler sürerken diğer yandan da şehirde savunma için gerekli tedbirler alındı.
Surlar tamir edildi, şehrin etrafına hendekler kazıldı, her türlü ikmal maddesi depo edildi. İleri
görüşlü ve tedbirli bir kişi olan Yağısıyan, şehrin ancak ihanet yoluyla kolayca ele
geçirilebileceğini biliyordu; bu yüzden de ihanet etmelerinden korktuğu için Grek ve Ermeni
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ahaliyi şehir dışına gönderdi, bunların bazısı kendiliğinden kaçtı; Ortodoks Patrik Ioannes
Oksides de tutuklandı.
Haçlılar 20 Ekim 1097’de savaş düzeninde, Asi Nehri üzerindeki Demir Köprü (elCisru’l-Hadîd)’ye yaklaştılar. Her iki tarafından da bir kule ile tahkim edilmiş olan köprüdeki
100 kişilik garnizon, Haçlıların geçişine engel olmak için şiddetle karşı koyduysa da mağlup
oldu. Böylece nehir geçidini aşan Haçlı orduları ertesi gün (21 Ekim Çarşamba) şehir önünde
toplandı. Şehir, Orontes (Asi Nehri) ile Silpius Dağı (Habibü’n-Neccar Dağı) arasında yaklaşık
beş km uzunluğunda ve bir buçuk kilometre genişliğindeki bir ovada yer alıyordu; İmparator
Iustinianus tarafından yaptırılan ve bir asır önce onarılan muazzam istihkâmlarla korunuyordu;
ancak içeriden desteklenirse, yani ihanet yoluyla ele geçirilebilirdi. 12 km. uzunluğundaki
surlar 400 kule ile desteklenmişti. Buradaki vadi ve bataklık da surlara doğal bir koruma
sağlıyordu.

Fotoğraf 14: Antakya surları ve kalesi

21 Ekim’de liderler takip edilecek stratejiyi belirlemek üzere toplandılar. Hemen şehre
hücum etmek doğru bir karar olmazdı; zira ordu yorgundu, üstelik böylesine müstahkem bir
şehri zapt edebilmek için öncelikle yıpratma taktiği uygulamak gerekiyordu. Şehri kuşatıp dış
dünyayla bağlantısı kesmek ve açlığa mahkûm ederek teslim olamaya zorlamak en doğru
strateji gibi görünüyordu. İhtiyaç duyulan kuşatma aletlerini yapacak malzeme ve ustaları
yoktu, ama bir Cenova filosunun yaklaşmakta olduğuna dair haberler geliyordu.
Coğrafi konumundan dolayı şehri tamamen kuşatmak mümkün değildi. Bu yüzden
liderler, birbirleriyle bağlantıyı devam ettirecek şekilde şehri ilk önce sadece kuzey ve
kuzeydoğu yönünden çeyrek daire şeklinde kuşattılar. Tatikios’un kumandasındaki Bizans
kuvvetleri ise surların biraz daha gerisinde kamp kurdu. Yüksek ve sarp dağlar, dar patikalar
yüzünden şehir diğer yandan kuşatılamadı; güney taraftaki uçurumlu araziye de asker
yerleştirilemedi. Şehrin içinde kalıp destek bekleyen Antakya’daki Türkler ise neredeyse 15
gün Haçlılara karşı herhangi bir saldırıda bulunmadılar. Türklerin hareketsiz kalmasını
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şaşkınlıkla karşılayan Haçlılar, bu arada çevreyi tanıma imkânı buldular; ihtiyaçları olan her
şeyi rahatlıkla temin ettiler. Her yerde üzüm bağları, meyvelerle dolu ağaçlar, bolca hububat ve
bol miktarda her çeşit yiyecek maddesi buldular. Böylece kuşatmanın ilk günleri oldukça rahat
geçti.
Bir süre sonra yavaş yavaş şehirden çıkıp Haçlıları taciz etmeye başlayan Türk
garnizonu, etrafta pusular kurup yiyecek aramak için ordugâhın dışına çıkan küçük grupları
yakaladı, vur kaç saldırılarıyla Haçlılar için büyük tehlike yarattı. Antakya’dan çıkan
kuvvetlerin yanı sıra Hârim (Harenc) kalesindeki Müslüman garnizonu da Haçlılar üzerine
taciz saldırıları düzenliyordu. Burası, Antakya’nın yaklaşık 15 km. doğusunda Haleb-Antakya
bağlantısını sağlayan bir konumdaydı. Kasım’da gelen bir Cenova filosunun yardımıyla
Antakya’nın liman şehri Samandağ’ı ele geçiren Haçlılar, denizden Batı ile bağlantıyı sağlamış
oldular; ayrıca Bohemund tarafından Hârim de ele geçirildi.

Harita 3
Kış gelince Haçlı ordugâhında durum günden kötüleşti. Kötü hava koşullarının yanı
sıra had safhaya ulaşan yiyecek sıkıntısı özellikle de ordudaki sıradan insanlar için dayanılmaz
bir hal almıştı. Her yer talan edildiğinden artık yakınlarda erzak bulmak mümkün değildi.
Böylesine büyük bir ordu civarda var olan tüm kaynakları sömürmüştü ve 1097 Noelinde artık
tüm erzak tükenmiş bulunuyordu. Bu yüzden liderler, kırsal bölgeye büyük bir yiyecek arama
seferi düzenlenmeye karar verdiler. Bu arada, güçlü bir orduyla Antakya’ya yardıma gelmekte
olan Dımaşk Meliki Dukak, 31 Aralık’ta el-Bâra köyü yakınlarında bu Haçlılarla karşılaştı.
Bohemund tarafından ağır kayıplara uğratılan Türk ordusu Hama’ya doğru geri çekilmek
zorunda kalınca Dukak’ın Antakya’yı kurtarma hareketi de engellenmiş oldu. Bu mücadele
sırasında yorgun düşen Haçlılar, civardaki bir iki köyü yağmaladıktan sonra Antakya önüne
geri döndüler.
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Haftalarca süren yağmurlar ve gittikçe soğuyan hava, hayatı günden güne daha da
zorlaştırmıştı. Etienne de Blois, hanımı Adele de la Normandie’ye yazdığı mektupta, bütün kış
aşırı soğuk ve anormal sağanak yağmurlar yüzünden Antakya önünde çektikleri büyük acıları
ve pek çok kişinin açlıktan öldüğünü anlatmıştır. Haçlılar olgunlaşmamış fasulye saplarını,
otları, hatta dillerinin parçalansa da deve dikenlerini yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlardı.
Atları, eşekleri, köpekleri, fareleri bile yiyenler vardı. Yoksullar hayvan derilerini, hububat
tohumu olarak kullanılan gübreleri de yiyorlardı. Haçlıların pek çoğu Tanrı tarafından bu
şekilde sınandıklarına, çektikleri sıkıntılarla günahlardan arındıklarına inanıyor ve bu şekilde
teselli buluyorlardı. Öte yandan bu sıkıntılara daha fazla katlanamayan ve civardaki köylere
yiyecek aramak için gidip bir daha şehir önüne dönmeyen pek çok kişi de vardı.
Bu arada Kıbrıs’ta bulunan Kudüs Patriği Symeon adada toplayabildiği bütün yiyecek
maddelerini Antakya önüne göndermiş, ayrıca Toroslar’daki Ruben hanedanının Ermeni
hâkimlerinden de yardım gelmişti; fakat bütün bu yardımlar çok değerli olmakla beraber, Haçlı
ordugâhında korkunç boyutlara ulaşan açlık sorununu halletmeye yetmemişti. Haçlılar artık
cesetleri bile mezarlarından çıkarıp yiyorlardı. Hâlâ yiyecek bulmaya gücü yetenlerin çoğu da
aşırı soğuk ve hastalıklar yüzünden ölüyordu; veba salgını yüzünden ölüleri gömecek yer dahi
kalmamıştı; umutsuzluğa kapılan çok sayıda kişi gizlice kaçıp gidiyordu. Pierre l’Ermite bile
kaçmaya kalkıştı; ama onun gizlice ordugâhtan ayrıldığını anlayan Tankred, hemen peşine
düşüp onu yakaladı; Pierre, utanç içinde Tankred ile ordugâha geri döndü. Böylece surların
dışında geçen korkunç kış mevsimi sırasında Haçlıların perişanlıkları her geçen gün artarken
sayıları da gittikçe azaldı. Binlerce kışı soğuktan, açlıktan, hastalıktan veya çatışmalar sırasında
öldü; pek çok kişi de artık başarı ümitleri tükendiğinden kuşatmayı tek edip kaçtı.

Fotoğraf 15
Bu arada Türkler Antakya’yı kuşatmadan kurtarmak üzere ikinci bir girişimde
bulundular. Dukak’ın başarısızlığa uğramasının ardından bu kez Haleb Meliki Rıdvan acil
yardım çağrısı üzerine büyük bir ordu toplayarak Antakya’ya sevk ettiyse de Haleb’den
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gönderilen bu ordu da Antakya Gölü civarında Haçlılar tarafından yenilgiye uğratıldı (9 Şubat
1098). Türklerle Haçlılar arasında bu mücadeleler yaşanırken, Fatımî Veziri el-Efdal tarafından
gönderilmiş olan elçiler de Haçlı ordugâhındaydı; savaşta öldürülen 200 kadar Türk askerinin
kesik başı, zafer işareti olarak elçi heyetine verilmişti. Fatımî elçileri, dostluklarını bildirip
Türklere karşı işbirliği teklif etmek için gelmişlerdi. Fatımîler, Türklerin elindeki toprakların
iki taraf arasında paylaşılmasını teklif etmiş, ancak bu teklif Kudüs’e hâkim olmak isteyen Haçlı
liderleri tarafından kabul görmemiştir. Böylece Vezir el-Efdal’in Türklere karşı Haçlılarla
dostluk ve işbirliği kurma ve bu sayede hâkimiyetini devam ettirip durumunu sağlamlaştırma
politikası işe yaramayacak, Antakya’dan sonra sıra Kudüs’e ve Fatımîlerin elindeki diğer kıyı
şehirlerine gelecektir.
Bu arada, başından beri Antakya’ya el koymak niyetinde olan Norman reisi Bohemund,
İznik gibi Antakya’nın da imparatorun adamlarına teslim edilmesinden çekindiği için birliğiyle
Haçlılara refakat etmekte olan Bizans kumandanı Tatikios’u Antakya önünden uzaklaştırmaya
çalıştı. Artık Antakya’nın zaptı konusunda umudu kalmayan Tatikios, Bohemund’un çevirdiği
entrikalar sonucu ordugâhtan ayrıldı. Tatikios’un ayrılışının ardından Bohemund, onun
yaklaşmakta olan Türk ordusundan korkarak veya ihanet amacıyla kaçtığı söylentisi yaydı. Bu
sayede Bohemund, Antakya’yı Bizans’a teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş olacaktı.

Fotoğraf 16
Bunu takiben Bohemund, diğer Haçlı liderlerinden, eğer imparator şehrin zaptına
yardım etmek için gelmezse ve kendisi şehri almayı başarırsa Antakya’nın ona verileceği
hususunda söz almayı başardı. Musul Valisi Kürboğa’nın idaresindeki büyük bir Türk
ordusunun şehre yaklaşmakta olduğuna dair korku uyandıran haberler, onun işini
kolaylaştırmış, Bohemund, istediği sözü alabilmek için böyle kritik bir anda kuşatmayı terk
edip Avrupa’ya dönme tehdidinde bulunmuştu.
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Bu sıralarda İki Kız Kardeş Kulesi’nin kumandanı Ermeni asıllı bir mühtedi olan Firûz
ile temas halinde olan Bundan sonra Bohemund, büyük bir gayretle şehri ele geçirmenin
yollarını aradı. Firûz, muhtemelen Ermeni tüccarlar vasıtasıyla, bir süredir devam eden
temasların ardından nihayet Bohemud ile bir anlaşmaya varmıştı. Aslen Ermeni olup İslâm’ı
kabul etmiş olan Firûz, bir süre önce erzak istifçiliği suçundan dolayı Yağısıyan tarafından
cezalandırılmıştı. Bohemund, büyük zenginlik ve geniş topraklar vaat ederek onu satın almayı
başardı ve iki taraf arasında gizli bir anlaşma yapıldı.
Mayıs başlarında ise Musul Valisi Kürboğa’nın idaresinde büyük bir ordunun
Antakya’yı kurtarmak üzere yolda olduğuna dair haberler ordugâhta sinirleri iyice bozmuştu.
Ancak, Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk’un emri üzerine, Musul ve el-Cezîre’den kuvvetlerle
harekete geçen Kürboğa, önce Urfa’yı Haçlılardan geri almaya, böylece sağ kanadın da
güvenliğini sağlamaya karar verdi. Fakat Kürboğa’nın üç hafta süren (4-25 Mayıs 1098)
başarısız Urfa kuşatması Antakya önünde perişan durumda olan Haçlılara zaman kazandırdı ve
onları şehirdeki garnizon ile bu Türk ordusu arasında sıkışıp yok olmaktan kurtardı. Kürboğa,
Urfa surlarının kısa sürede alınamayacak kadar müstahkem olduğunu anlayıp 25 Mayıs’ta
kuşatmayı kaldırıp yoluna devam etti; Merc-i Dâbık’a geldiğinde Dımaşk Meliki Dukak,
Atabeg Tuğtekin, Hıms Emîri Cenâhüddevle, Sincar hâkimi Arslantaş ve Sökmen b. Artuk da
ona katıldı. Haleb Meliki Rıdvan ise gerek kardeşi Dukak ile arasında olan rekabet gerekse
üvey babası Cenahüddevle’ye olan husumeti yüzünden bu orduda yer almadı. Kürboğa’nın
kumandasındaki müttefiklerin, büyük bir orduyla Antakya’ya yaklaşmakta olduğuna dair
haberler ordugâhta büyük korku uyandırdı ve kuşatmayı terk edip kaçanların sayısı daha da
arttı. Ordunun idari işlerinden sorumlu kumandan olduğu anlaşılan Etienne de Blois bile
kuşatmadan umudunu keserek, 2 Haziran’da, Kuzey Fransızlarından oluşan büyük bir grupla,
korkaklıkla suçlanmasına aldırmadan, hastalık bahanesiyle, Antakya önünden ayrıldı ve
İskenderun’a doğru yürüyüşe geçti.
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Fotoğraf 17: Bohemund'un Adamları İki
Kızkardeş Kulesine tırmanıyor

Etienne’nin ayrıldığı günün gecesinde ihanet plânı uygulamaya konuldu. Bohemund,
kararlaştırdıkları gibi, 2 Haziran’da güneş batarken Müslüman arazine bir baskın yapacaklarını
ve ordunun bunun için hazırlanmasını bildirdi; sonra Haçlı reislerini yanına çağırıp onlara da
ilk defa burada planını açıkladı ve “Tanrı yardım ederse, bu gece Antakya ihanet yoluyla bizim
olacak” dedi. Bohemund’un kuvvetleri şafaktan önce İki Kız Kardeş Kulesi’ne ulaşıp buraya
merdiven dayadı. Foulque de Chartres kumandasındaki altmış kadar şövalye bu merdivene
tırmanıp yukarıda Firûz’un kendilerini beklemekte olduğu bir odaya girdiler. Bunu takiben
Bohemund da yukarı tırmandı. Surlar üzerindeki Haçlılar, hemen diğer kuleleri basıp buraları
korumakla görevli Türk muhafızları öldürdüler; sonra aşağı inip St. Georgius ve Köprü
kapılarını açarak ordunun içeri girmesini sağladılar. Zafer çığlıkları atıp hep birden “Tanrı bunu
istiyor! Tanrı bunu istiyor!” diye haykırarak şehre giren Haçlılar, hiçbir mukavemetle
karşılaşmadan ilerlediler. Kaçıp iç kaleye sığınanlar dışında yakaladıkları herkesi ayrım
yapmadan vahşice öldürerek her tarafı tahrip ettiler; şehirdeki, bütün evleri yağmaladılar. Rum
ve Ermeni ahali de Franklarla işbirliği yaptı; buldukları her şeye el koydular. Bu katliam
sırasında sadece Müslümanlar değil bu arada Hıristiyanlar da öldürüldü; Firûz’un kardeşi de
ölenler arasındaydı. Kısa sürede her taraf cesetlerle dolup taştı. Görgü tanığı Latin kaynaklarına
göre, sıcak yaz gününde, şehrin bütün sokaklarını kaplayan cesetler yüzünden etrafa
dayanılmaz bir pis koku yayılmış ve dar yollarda cesetlere basmadan yürümek imkânsız hale
gelmişti.
Bu arada, sabahleyin Haçlıların şehre girdiğini anlayan ve iç kalenin de kaybedildiğini
sanan Yağısıyan, muhafız kuvvetiyle beraber Demirkapı’ya yönelip oradan da dağlık araziye
kaçmıştı. Fakat bu felaket sebebiyle üzüntüden kendini kaybetmiş gibiydi; bir dağ patikasında
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baygınlık geçirerek atından düştü. Adamları Yağısıyan’ı tekrar atına bindirmeye çalıştılar, fakat
ölmek üzere olduğunu anlayınca orada bırakıp gittiler. Ermeni köylüler onu yarı baygın halde
bulup tanıyınca derhal öldürdüler. Ermenilerden biri Yağısıyan’ın kesik başını Bohemund’a
getirerek karşılığında büyük mükafat aldı. Diğerleri de onun üzerinden çıkan eşyaları her biri
altmışar Bizans altınına sattılar. Yağısıyan’ın oğlu Şemsüddevle ise soğukkanlılığını koruyarak
toplayabildiği kuvvetlerle derhal iç kaleye yönelmiş ve kendisini takip etmekte olan Bohemund
yetişmeden kaleye girmeyi başarmıştı. Bohemund ise çıkabildiği en yüksek noktaya sancağını
dikmişti. Bohemund iç kaleye şiddetli bir taarruz yaptıysa da girişimi sonuçsuz kaldı. Böylece
Antakya, Kürboğa’nın gelişinden evvel, ihanet yoluyla Haçlıların eline geçmiş ve 3 Haziran
1098 akşamında, kan gölüne dönen şehirde tek bir canlı Türk kalmamıştı.
Bunu takiben Haçlı askerleri hemen şehri temizlemeye ve artık kokmaya başlamış olan
cesetleri gömmeye başladılar. Bu arada Kürboğa’nın Antakya’ya yaklaştığı haber alınınca
savunma hazırlıkları yapıldı. Haçlı liderlerinin her biri ayrı ayrı sur kesimlerinin savunmasını
üstlendiler. Aslında şehirdeki Haçlıların durumu hiç de iç açıcı değildi. Dokuz ay süren
kuşatmanın ardından şehirdeki tüm yiyecek stokları tükenmişti; bu yüzden içeride de umdukları
kadar yiyecek ve ihtiyaç duydukları diğer maddeleri bulamadılar. Üstelik yüksek konumdaki iç
kaleyi hâlâ elinde bulunduran ve dolayısıyla şehirde tüm olup bitenler hakkında haberdar olan
Türk garnizonunun, Kürboğa ile bağlantı kurması kaçınılmazdı. Ayrıca Haçlılar yerli
Hıristiyanlara, özellikle de Süryanîlere güvenmiyor, bunların sadakatsizliğinden çekiniyorlardı.
Bütün Haçlı seferinin sonu gelmiş gibi görünüyordu. Haçlıların tek umudu, zayıf bir ihtimalde
olsa, uzun zamandır bekledikleri İmparator Aleksios Komnenos’un büyük bir orduyla gelip
kendilerini kurtarmasıydı. Ancak Antakya’nın Haçlıların eline geçmesinden hemen önce, 2
Haziran’da bütün ümitleri tükendiği için şehir önünden kaçan Etienne de Blois, Anadolu’yu
tekrar geçip ülkesine dönmek üzere yola koyulmuştu. Etienne, Akşehir’e ulaştığında,
Antakya’ya yardıma gitmekte olup ordusuyla burada kamp kuran İmparator Aleksios ile
karşılaştı; ona Haçlıların durumunu anlatıp hepsinin şimdiye kadar Kürboğa’nın ordusu
tarafından öldürülmüş veya yok edilmek üzere olduğunu söyledi; artık onlar için yapılacak bir
şey kalmadığı için ordusunu boş yere tehlikeye atmadan geri dönmesini tavsiye etti. Bunun
üzerine imparator, daha ileri gitmeye cesaret edemedi. Aleksios, böylesine kalabalık bir orduya
karşı koyamayınca başkentinin de tehlikeye girmesinden korkmuş ve İstanbul’a dönmeyi daha
doğru bulmuştu. Böylece Haçlıların dört gözle beklediği yardım yerine ulaşamadı.
Bohemund’un amaçlarına hizmet eden bu durum daha sonra onun tarafından ustalıkla
kullanıldı.

4.7. Kürboğa’nın Haçlıları Kuşatması ve Antakya Önünde Savaş (28
Haziran 1098)
Kürboğa nihayet 7 Haziran’da Antakya önüne gelerek şehri kuşatma altına aldı. Birkaç
gün önce şehri kuşatan Haçlılar şimdi kuşatılmış duruma düşmüş ve şehirde sıkışmış
kalmışlardı. Haçlı liderleri bu zor koşullarda sayıca çok daha büyük kuvvetlere sahip olan
Kürboğa’nın ordusuna karşı savunma durumunda kalmanın daha doğru olacağına karar verdiler
ve yapılan hücumları güçlükle de olsa geri püskürttüler. Ancak dışarıyla bağlantıları kesilmiş
olan Haçlıların durumunu daha da kötüleşmişti. Zaten var olan yiyecek sıkıntısı dayanılmaz
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boyutlara ulaşmıştı; öyle ki, Haçlılar evlerde buldukları deri parçalarını kemirmeye, deri
ayakkabılarını, ağaç köklerini, otları yemeye başladılar; incir, üzüm yapraklarını, ağaç
yapraklarını, dikenli bitkileri kaynatıp yiyorlardı; ayrıca yedikleri atları, eşeklerin, sığırların ve
diğer hayvanların derilerini, artıkları da kaynatıyor ve çok yüksek fiyata satıyorlardı. Bu
sıralarda küçük bir somun ekmek bir altına, dilsiz bir at kafası 2-3 altına, bir keçinin bağırsakları
5 altına, bir tavuk ise 8-9 altına satılıyordu. Böylece açlıktan ve hastalıktan ölenlerin sayısı
gittikçe artarken, pek çok kişi de kaçıp canını kurtarmaya çalışıyordu.
Bu ümitsiz ve çaresiz durumda ordugâhta olağanüstü hayaller, rüyalar görenlerin sayısı
oldukça artmıştı; bu mucizevî olaylar, Tanrı’nın onların tarafında olduğunun delili olarak
algılanıyor ve morallerini yükseltiyordu. Surlardan sarkıttıkları halatlarla kaçmaya çalışanlar,
güya onlara görünen ölü arkadaşlarını tarafından geri dönmeye teşvik ediliyordu. 10 Haziran
günü ise Pierre Bartholomaeus adında yoksul bir köylü, Kont Raymond ve Piskopos Adhemar
ile görüşüp onlara rüyasını anlattı. Pierre’in iddiasına göre aziz Andreas üç kez rüyasında ona
görünüp İsa’nın böğrünü delen kutsal mızrağın Antakya’daki St. Petrus Kilisesi’nde olduğunu
söylemişti. Piskopos Adhemar, içki ve kadın düşkünlüğünle tanınan bu adama inanmadı. Bir
süre önce temizlenerek Adhemar tarafından tekrar ibadete açılmış olan kilisede 14 Haziran’da
kazı yapıldı; ancak akşama kadar süren kazıda hiçbir şey bulunamadı. Umutların tükendiği anda
Pierre, herkesten dua etmesini isteyerek üstünde sadece bir gömlek kalacak şekilde
soyunduktan sonra yalın ayak çukura atladı ve topraktan küçük bir demir çubuk çıkardı. Kısa
sürede ordugâhta kutsal mızrağın bulunduğu haberi yayıldı. Yaşanan bu büyük sevinç perişan
durumdaki Haçlılar için büyük bir moral kaynağı oldu. Bu yüzden de Adhemar gibi birçok
kimse Pierre’e güvenmediği halde kutsal mızrak hikâyesinin yarattığı olumlu etkiyi göz önüne
alarak sesini çıkarmamıştı.

Fotoğraf 18: Kutsal Mızrak'ın Bulunuşu (15. yy. minyatürü)
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Sonunda Haçlılar, şehirden çıkıp Kürboğa’nın ordusuna karşı savaşa girmekten başka
çareleri kalmadığını anladılar; ya içeride kalıp günden güne açlıktan ölecek, ya da savaşarak
öleceklerdi; artık kesin sonuçlu bir savaş kaçınılmaz olmuştu. 20 Haziran’da bir başkumandan
seçildi ve tüm orduyu kumanda etmek görevi Bohemund’a verildi. Yine de ordunun içinde
bulunduğu durum ve özellikle de atlarının olmayışını göz önüne alan liderler, savaş konusunda
tereddütlüydüler.
28 Haziran Pazartesi sabahı Haçlı ordusu, Köprü Kapısı’ndan çıkış yapmak üzere savaş
nizamına girdi. Bohemund, orduyu 6 gruba ayırdı. Birinci grup Hugue de Vermandois ve
Robert de Flandre kumandasında; ikinci grup Godefroi de Bouillon’un, üçüncü grup Robert
Haçlıların sayısı muhtemelen savaşçı olmayanlar dahil 20.000 kadardı. En seçkin şövalyelerin
bile çoğu atlarını kaybettikleri için yaya olarak veya yük hayvanları üzerinde ilerliyorlardı.
Frankların elinde yalnızca 150-200 civarında savaşacak durumda at kalmıştı. Bu yüzden de
Bohemund piyadeler üzerine kurulu bir strateji oluşturmuştu.
Bu arada kuşatma uzadıkça Kürboğa’nın ordugâhında işler kötüye gitmiş, durumu
sarsılmıştı. Kürboğa ile birçok emir arasında ciddi anlaşmazlıklar başlamıştı. Hıms ve Menbiç
emîrleri arasında sorunlar vardı. Ordudaki Türkler ile Araplar da anlaşamıyorlardı. Kürboğa ise
ordunun düzeni sağlayabilmek için sert davranmak zorunda kalıyor, bu da hoşnutsuzluk
uyandırıyordu. Kürboğa, ordusunda birlik ve beraberliği sağlayamadığı gibi birçok kumandanı
küçümseyerek darıltmıştı. Böylece ordudaki emîrler, beyler arasındaki anlaşmazlık, güvensiz
günden güne artmış, pek çok kişi gruplar halinde kuşatmayı terk ederek yurduna dönmeye
başlamıştı. Dukak da Fatımîlerin saldırısından korktuğu için bir an önce geri dönmek istiyordu.
Haçlı ordusu Türklere hücum etmek için şehirden çıkmaya hazırlandığında Kürboğa’nın
bazı kumandanlar, kapı önlerinde durup dışarı çıkanlara hücum etmeyi teklif ettiler; fakat
kumandanların çoğu Franklara ovada hücum etmek için dışarı çıkmalarına izin verilmesini
istedi. Kürboğa da onlara şehirden çıkarken saldırmak hususunda bir süre tereddüt etti; sonunda
sadece öncüleri imha etmek yerine Franklara toplu halde öldürücü bir darbe vurarak kuşatmayı
zaferle sonlandırmak niyetiyle onların şehir dışına çıkıp ilerlemelerine izin verdi.
Bu arada birçok emîr, Antakya önünde Haçlılara karşı kazanılacak bir zaferin
Kürboğa’ya bütün Suriye’yi hâkimiyeti altına alma fırsatı sağlayarak onu daha da
güçlendireceğini düşündüğünden savaştan çekilmeye başlamıştı. Türkmenlerden sonra Dımaşk
Meliki Dukak da savaş meydanını terk etti. Bunun üzerine orduda panik arttı. Kürboğa
Frankları durdurmak için kendi hatları önündeki kuru otları ve çalıları ateşe verdi. Sadakatini
muhafaza eden ve pusuda bekleyen Sökmen b. Artuk ile Hıms Emîri Cenahüddevle de kaçmaya
başlayınca Kürboğa, kısa bir çatışmanın ardından yenilgiyi kabullendi ve Haleb’e doğru kaçtı;
Melik Rıdvan’ın yardımıyla Musul’a döndü. Önce bunun bir taktik olduğunu zanneden
Franklar, darmadağın olan Türk ordusunu Demir Köprü’ye kadar takip edip büyük kısmını
kılıçtan geçirdiler. Kaçabilenler de bölgedeki Süryanî ve Ermeniler tarafından öldürüldü.
Ordugâhta buldukları kadınları da mızraklarıyla delik deşik ettiler.
Haçlılar, bu beklenmedik ve şaşırtıcı zaferin mucizeler sayesinde gerçekleştiğine
inandılar. Kont Raymond ve adamları mucizeyi kutsal mızrağa atfettiler. Raimundus’a göre
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Franklar şehirden çıkarken, ordunun üzerine kısa süreli bir sağanak yağmış, bu kutsal yağmur
damlaları üzerlerine düşünce Frankların gücü ve cesareti artmış, günlerdir ağaç yapraklarından
başka bir şey yemeyen atlar da bu mucize sayesinde savaş sonuna kadar dayanmışlardı. Gesta
Francorum’un anonim yazarı ise bu konuda şu satırları yazmıştır: “Hepimiz yürürken dağlarda
azizlerin kumandasında, beyaz atlar üstünde, ellerinde beyaz sancaklar taşıyan sayısız adam
belirdi. Türkler de gördüler ve dönüp kaçtılar”.
Sonuçta, birlik beraberlik içinde hareket edemeyen muazzam bir Müslüman ordusu,
Antakya önünde perişan durumdaki Haçlı ordusuna yenildi. 28 Haziran’daki bu yenilgiden
sonra şehirdeki Haçlı hâkimiyeti kesinleşti. İç kale kumandanı Ahmed b. Mervan her şeyin
bittiğini görünce, garnizonun serbestçe çıkıp gitmesine izin verilmesi şartıyla kaleyi teslim
edeceğini bildirdi. Haçlılardan eman alarak kurtulan Ahmed b. Mervan, Hıristiyanlığı kabul
ederek Bohemund’un hizmetine girdi. Böylece Ortaçağ’ın en müstahkem kalelerinden olan
Antakya uzun bir süre için Türklerin elinden çıkarken Haçlılara Kudüs yolu açılmış, bunu
takiben Suriye ve Filistin Haçlı istilasına maruz kalmıştır.
Antakya’nın zaptından sonra ordunun dinlenmesi ve bundan sonra ne yapılacağına karar
verilmesi için liderler sonbahara kadar burada kalmaya karar verdiler. Antakya, Bohemund’un
çabaları sonunda ele geçirilmiş olsa da henüz Bohemund’un buradaki hâkimiyeti resmen kabul
edilmemişti. Aslında İstanbul’da, Raymond hariç, Haçlı liderlerinin imparatora etmiş oldukları
yemine göre şehrin Bizans’a teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak liderler, Bohemund’a da
imparator yardıma gelmediği takdirde şehri ona teslim edeceklerine dair söz vermişlerdi. Bu
söze katılmamış olan Toulouse Kontu Raymond, diğer liderlerin ılımlı tavrının aksine, şehrin
Bohemund’a teslim edilmesine karşı çıktı. Aleksios’a vasallik yemini etmemiş olsa da,
İstanbul’dan ayrılırken imparatorla dostluk kurmuş olan Raymond, şehrin Norman rakibinin
eline geçmesini engellemeye çalışırken haklı bir noktaya dayandı; seferin başarıya ulaşması
için imparatorun yardımına ihtiyaçları olduğunu, bu yüzden de verdikleri söze uygun olarak
şehrin Bizans’a teslim edilmesi gerektiğini savunuyordu. Bohemund ise imparatorun yardıma
gelmediğini, temsilcisinin bile kendilerini terk ettiğini, şehri onun yardımı olmaksızın ele
geçirdiklerini, dolayısıyla da imparatorun Antakya’ya hâkim olma hakkını kaybettiğini, onu
bekleyerek vakit kaybetmenin gereksiz olduğunu düşünüyordu. Sonunda anlaşmalarına uygun
olarak Türklerle savaşta kendilerine yardım etmesi için çağırmak üzere Hugue de
Vermandois’yı elçi olarak göndermeye karar verdiler. Hugue ancak sonbaharda İstanbul’a
ulaştı ve olup biteni bildirdi. İmparator ise sefere çıkmak için mevsim ilerlemiş olduğundan
ilkbaharı beklemek durumundaydı.
Bu arada şehirde restorasyon faaliyetine de başlandı ve St. Petrus Kilisesi başta olmak
üzere birçok kilise restore edildi. Hıristiyan din adamlarının eski konumlarına iadesinde hassas
bir ikilem ortaya çıktı. Antakya patriği asırlardır Ortodoks idi. Haçlı seferi ilan edilirken Doğu
Hıristiyanlarına yardım teması ağırlıklı olarak işlenmişti. Antakya’daki din adamlarının büyük
çoğunluğu da Ortodoks idi. Aziz Petrus Katedralini ibadete açan Piskopos Adhemar, Temmuz
başında Bizanslı Patrik IV. Ioannes’i tekrar makamına oturttu. Ioannes, Latin kilise adetlerine
karşıydı, fakat mevcut koşullarda onun meşrû bir patrik oluşunu ve yerli Hıristiyanların hislerini
de göz önüne almak durumunda kalan Haçlılar, bu tayine itiraz etmediler.
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Bu esnada Temmuz ayı içinde Antakya’da çıkan şiddetli bir salgın hastalık (tifüs veya
veba) bütün şehre yayılmış ve her sınıftan çok sayıda kişinin ölümüne yol açmıştı. Bu salgının
kurbanlarından biri olan Piskopos Adhemar, 1 Ağustos’ta öldü ve St. Petrus Kilisesi’ne
defnedildi. Bu sıkıntılı süreçte, orduda taraflar arasında uzlaşmayı sağlayabilecek tek kişi olan
Adhemar, papanın temsilcisi sıfatıyla saygı görüyor, seferin reisi addediliyordu. Raymond,
kilisenin sözcüsü olarak Bohemund’a karşı koyan Adhemar’ın desteğinden mahrum kaldı.
Antakya’nın kime verileceği meselesinin hala halledilmemiş olması, ordunun Kudüs’e
doğru hareketine engelliyordu. 5 Kasım’da St. Petrus Kilisesi’nde toplanan liderler arasında bu
meseleden dolayı çok şiddetli tartışmalar yaşandı. Birkaç gün süren bu tartışmalar, bir an önce
Kudüs’e girmek için sabırsızlanan daha alt kademedeki askerler ve hacıların tepkisine yol açtı.
Eğer reisleri burada kalıp Antakya hakimiyeti konusunda tartışmaya devam etmek istiyorlarsa
kendilerinin şehri yerle bir ettikten sonra yola koyulacaklarını söyleyip ültimatom verdiler.
Bunun üzerine Raymond, Bohemund’un da Kudüs’e gelmesi şartıyla, liderlerin daha sonra
verecekleri karara uyacağını söyledi. Bohemund da bu uzlaşma teklifini kabul etmek zorunda
kaldı. Böylece iki liderin de Kudüs seferine katılmasına ve şehrin şimdilik ikisi arasında
bölünmüş olarak kalmasına karar verildi.
Haçlı liderleri Kudüs’e doğru yürüyüşe başlamadan önce, ordunun yürüyüşü sırasında
sol kanadının emniyetini sağlamak için yolları üzerinde stratejik yönden önemli, zengin ve
kalabalık bir şehir olan Maarratünnuman (el-Ma’arra)’ı zapt etmeye karar verdiler. 23
Kasım’da Robert de Flandre ile birlikte Antakya’dan ayrılan Raymond, Rugia (er-Rûc) ve elBâra’yı geçip, 27 Kasım’da Maarratünnuman’a vardı. Ertesi gün Haçlılar şehre hücuma
geçtiler; ancak ilk hücum başarısız oldu. Aynı gün Bohemund da gelip kuşatmaya katıldı. Hep
birlikte yapılan ikinci saldırıdan da sonuç alınamayınca şehri her taraftan kuşatmaya karar
verdiler. Şehirdeki Müslümanlar, iki hafta süren kuşatmaya şiddetle karşı koydular. Bu arada
Haçlı ordugâhında yiyecek sıkıntısı başladı. Civarda bulunup kampa getirilebilen hububat da
şiddetli bir yağmurun ardından mahvolunca korkunç bir açlık başladı. İnsan eti yiyerek
açlıklarını gidermeye çalışan Haçlılar yetişkin Müslümanları kazanlarda pişirdiler, gençleri de
şişe geçirip ızgara yaptılar. Ümitleri tükenen bazı Haçlılar da kuşatmayı terk etmeye başladılar.
Sonunda 11 Aralık 1098’de şehre giren Haçlılar evleri, mahzenleri her etrafı yağmalayıp
önlerine çıkan herkesi öldürdüler. Her taraf cesetlerle doldu. Görgü tanığı Latin kaynaklarına
göre, sokaklarda cesetlere basmadan yürümek mümkün değildi.
Haçlılar yer altındaki mağaralarda gizlenmiş olanları da ateş ve kükürt dumanı ile dışarı
çıkardılar ve ellerine geçirdikleri zavallı Müslümanları işkence ile öldürdüler. Bohemund bu
arada tercüman aracılığı ile haber gönderip şehrin ileri gelenlerine eğer eşleri, çocukları ve
mallarıyla beraber ana kapının yakınındaki bir binada toplanırlarsa canlarını koruyacağını
bildirmişti. Pek çok kişi, Bohemund’un vaatlerine inanarak gösterilen binaya sığındı. Fakat
ertesi gün Bohemund adamlarını gönderip orada toplanmış olan herkesin mallarına el koydu,
çoğunu öldürttü; bir kısmını da esir pazarında satılmak üzere Antakya’ya gönderdi.
Franklar bir aydan fazla Maarratünnuman’da kaldılar. Bu uzun bekleyiş sırasında
civarda yiyecek maddesi bulamadıklarından ordu açlıktan perişan oldu. Haçlı askerleri,
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Müslüman cesetlerinin karınlarını yarıp canlıyken yutmuş oldukları altınları bulmaya
çalışıyordu. Bazıları cesetlerden dilimler halinde et keserek pişirip yiyordu. Bazıları da bir iki
hafta önce bataklığa atmış oldukları kokuşmuş cesetleri hevesle yiyorlardı. Liderler bunu fark
edince cesetlerinin şehir dışına çıkarılıp yakılmasını emrettiler.
Bu arada Maarratünnuman’da askerler, liderler arasındaki kavgalar yüzünden seyahatin
sürekli ertelenmesine tepki olarak başkaldırdı ve Raymond’u yola çıkmaya ikna etmek için
şehrin surlarını yıkmaya karar verdiler. Raymond artık yola çıkmaktan başka çare olmadığını
anladı ve nihayet 13 Ocak 1099’da Haçlı ordusunun başında Maarratünnuman’ı alevler içinde
bırakarak güneye doğru harekete geçti. Bohemund ise seferin geri kalan kısmına katılmadı ve
imparatorun baharda Suriye’ye gelme ihtimalini de göz önünde bulundurarak Antakya’daki
hâkimiyetini sağlamlaştırmakla meşgul oldu. Böylece Birinci Haçlı Seferi sırasında Doğu’daki
ikinci Haçlı devleti Antakya’da kurulmuş oldu.
Liderlerin ayrılışından bir süre sonra, İmparator Aleksios’un elçileri Antakya’ya
ulaştılar. Elçiler, Bohemund’un İstanbul’da imparatora ettiği yemine uygun olarak şehrin
Bizans’a teslim edilmesini istediler. Fakat Bohemund, bunu reddederek, imparatorun söz
verdiği halde, Antakya önünde Haçlılar perişan durumdayken yardıma gelmediğini, onun
temsilcisi Tatikios’un da en zor zamanda Haçlı ordusunu terk ettiğini söyleyip, imparatoru
anlaşmayı bozmakla suçladı. Bu yüzden, Haçlılar tarafından çileler çekilerek büyük meşakkatle
elde edilen şehri imparatorun istemeye hakkı olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Bizans
elçileri, Antakya’dan ayrılıp, Haçlı ordusuna yetişmek için güneye doğru ilerlediler ve Nisan
ayı başlarında Arka’yı kuşatmakta Haçlı liderleriyle görüşerek, Bohemund hakkında şikâyette
bulundular. Ancak Haçlı liderleri anlaşmayı ilk bozan kişinin imparator olduğunu, onun
ordusuyla gelip kuşatmaya yardım etmediği gibi Antakya’nın zaptından sonra elçi gönderilip
davet edildiği halde hâlâ gelmediğini söylediler. Bunu takip eden süreçte Bohemund’un
anlaşmalara aykırı olarak Antakya’ya el koymasını kabullenmeyen Bizans, Antakya üzerindeki
hükümranlık iddiasından hiç vazgeçmeyecek ve bu mesele uzun yıllar Bizans’ın Doğu
politikasının önemli bir unsuru olacaktır.
Birinci Haçlı Seferi ordularının Anadolu’dan geçişi Türkler için büyük bir darbe oldu.
Sultan Kılıç Arslan’ın dört yıldan beri yeniden kurup genişletmeye çalıştığı devleti sarsıldı.
Sadece başkent İznik değil Ege ve Marmara kıyılarına kadar ulaşan toprakları da Bizans’a
kaptıran Türk halkı Orta Anadolu’ya çekilmek zorunda kaldı. Türkler menderes vadisinden
Bolvadin ve Akşehir’e çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Selçuklu devletinin Batı sınırı
Eskişehir-Antalya hattına kadar gerilemiş oldu. Kılıç Arslan İznik yerine Konya’yı başkent
yaptı ve Anadolu’da köklü bir yerleşme ve gelişme süreci başladı. Çukurova’nın kaybı ise
Toroslar’da oturan Ermeniler’in zamanla bu bölgeye yerleşmelerine ve burada bir Ermeni
krallığı kurmalarına imkân verdi.
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Harita 4

4.8. Kudüs’e Doğru Yürüyüş, Kudüs’ün Kuşatılması ve Zaptı (15
Temmuz 1099)
Haçlı orduları Maarratünnûman’dan ayrılıp güneye doğru ilerlerken herhangi bir
direnişle karşılaşmadılar. Suriye’deki yerel Arap hanedanları bölgedeki Türk kudretinin
kırılmasından memnun olup çoğu Haçlılarla anlaşmaya hazırdı; karşı koymaya güçleri
yetmeyeceği için onların bir an önce topraklarından çıkmalarını arzu ediyorlardı. Şeyzer emîri
tarafından gönderilen elçi Kefertâb’da Raymond’un yanına gelerek Haçlılara ucuz erzak ve
rehberler vereceğini bildirdi. Aynı şekilde Masyaf hâkimi de Haçlılarla anlaştı. Ardından
Bukayye Vadisi yoluyla deniz kıyısına yönelen ordu, vadinin yukarı kısmında bulunan ve
geçişe hâkim olan Hısnülekrâd (le Krak des Chevaliers) kalesine saldırdı (28 Ocak 1099); ertesi
gün kaleyi ele geçiren Haçlılar üç hafta burada kalarak dinlendiler. Bu sırada Hama ve
Trablus’tan gelen elçiler Haçlı ordusunun yürüyüşüne engel olmayacaklarını bildirdiler. Benu
Ammâr ailesine mensup Trablus Emîri Ebu’l-Hasan, Raymond’la anlaşmak için Trablus’a
sancağıyla beraber elçiler göndermesini istemişti. Ancak ülkesinin ikinci büyük şehri olan
Arka’nın Haçlılar tarafından kuşatıldığını duydu. Arka garnizonu üç ay süren kuşatmaya karşı
koydu; ama bu arada Tartus liman şehri Haçlıların eline geçti (17 Şubat). Tartus’un zaptıyla
beraber Haçlılar Kıbrıs ve Avrupa ile deniz yoluyla bağlantı kurmuş oldular.

79

1098’de Kudüs’ü Selçukluların elinden almış olan Fatımî veziri el-Efdal, Haçlı
ordularının güneye doğru ilerleyişi devam ederken endişe içinde İmparator Aleksios’a elçiler
gönderip bu konudaki huzursuzluğunu bildirdi ve onların niyetinin ne olduğunu sordu.
İmparator ise artık Haçlılar üzerinde hiçbir kontrolü kalmadığını ve kendisinin Kahire ile olan
ittifakın devamından yana olduğunu söyledi. 13 Mayıs’ta Arka’dan ayrılan Haçlılar ise
Trablus’tan geçip Beyrut yakınlarında Fatımî topraklarına girdiler; 19 Mayıs’ta Köpek Nehri
(Nehrülkelp) kenarında Fatımî sınırına ulaştıktan sonra bir direnişle karşılaşmadan rahatça
yolarına devam ettiler. Liman şehirlerini koruyan garnizonlar dışında bölgede güçlü bir Fatımî
ordusu yoktu; ancak sahil boyunca kıyı şehirlerini savunmak üzere güçlü bir Fatımî filosu
mevcut olduğunda Haçlılar bu şehirlere yaklaşmadılar. Böylece Haçlı orduları güneye doğru
kıyıdan Beyrut, Sayda, Sûr, Akkâ, Kaysâriye ve Arsuf’a kadar ilerledikten sonra bölgenin iç
kısmına girdi. 3 Haziran’da Remle’ye vardıklarında şehrin Müslüman halkı her şeylerini
yanlarına alıp kaçmıştı. Ordular, 6 Haziran’da buradan ayrılıp nihayet Kudüs’e yöneldi.

Fotoğraf 19
Birinci Haçlı Seferi orduları 7 Haziran 1099’da Kudüs önüne ulaşıp surlar önünde
ordugâh kurdu. Vezir el-Efdal onların gelişinden önce gerekli tedbirleri almıştı. Sağlam surlarla
çevrili olan şehirde iyi donanımlı büyük bir ordu ve savaş için gerekli olan makinalar vardı.
Haçlıların kuşatma aletleri yapmalarını engellemek için kilometrelerce genişlikteki alanda yer
alan ağaçlar kesilmiş, civardaki bütün kuyular kapatılmış veya zehirlenmişti. Şehrin ihtiyaç
duyduğu su, içerideki kaynaklardan sağlanıyordu; şehirde bol miktarda yiyecek de depolanmış,
hayvan sürüleri çok uzaklara gönderilmişti. Kudüs üç taraftan derin vadilerle çevrili
olduğundan stratejik olarak kuşatmaya elverişli değildi. Şehirdeki Hıristiyan halk ihanet
korkusuyla dışarı çıkarılırken Yahudilerin içeride kalmasına izin verilmişti. Bu hazırlıklar
yapılırken Mısır’dan da acil yardım istenmiş, vezir Temmuz sonuna kadar yardım göndermeyi
vaat etmişti.
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Fotoğraf 20
Kudüs’ü kuşatma altına alan Haçlıların durumu birkaç gün sonra zorlaştı. su olmadığı
gibi yiyecek de azalıyordu. Uzun bir kuşatmaya dayanamazlardı. 13 Haziran’da Haçlılar
kuşatma kuleleri ve tırmanma merdivenleri olmadığı halde topluca surlara hücuma geçtiler. Bu
saldırı Müslüman garnizonu için şaşırtıcı olmuştu; ama birkaç gün önce Zeytindağı’na
yaptıkları Hac ziyareti sırıasında rastladıkları bir keşiş ertesi gün hücuma geçerlerse Tanrı’nın
onlara zafer kazandıracağını söylemişti. Birkaç saat süren saldırıdan sonra geri çekilen Haçlılar
bu yüzden hem şaşırmış hem de üzülmüşlerdi. Haçlı liderleri ise kuşatma aletleri olmadan
başarı kazanamayacaklarını iyice anlamışlardı. Çaresizlik içinde beklerken, 17 Haziran’da,
Müslümanlar tarafından terk edilmiş olan Yafa’ya gelen iki Cenova, dört İngiliz gemisi onlara
yiyecek ve malzeme getirdi.tahta sağlamak için bu gemilerden ikisi söküldü. Kulelerin yapımı
için daha fazla ağaç lazım olduğundan kilometrelerce uzaklara gidildi ve nihayet Samaria
civarındaki ormanlık bölgeden ağaçlar temin edildikten sonra şehir garnizonunun
göremeyeceği bir yerde sonra kuşatma aletleri, kuleler inşa edildi. Temmuz başında Mısır’dan
büyük bir ordunun yola çıktığı haber alınınca hazırlıklar hızlandırıldı. Herkese iki gün oruç
tutma emri verildikten üçüncü 8 Temmuz’da bütün ordu ilahiler eşliğinde şehrin etrafını dolaşıp
Zeytindağı’na (Sion) çıktı. Burada dinledikleri heyecanlı vaazların ardından ordugâha geri
döndüler.
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Fotoğraf 21
Hücum kulelerini görünce şaşıran Müslümanlar taşlar ve sıvı ateş atarak bunların surlara
yaklaşmasını engellemeye çalıştılarsa başarısız oldular. 13-14 Temmuz gecesi genel taarruza
geçildi. Surların Kuzeybatı kesimine sahte bir saldırı yaparak garnizonun bir kısmını burada
oyalamaya çalıştılar; asıl saldırı ise güneyde Zeytindağı ve kuzey surunun doğu tarafından
yapılacaktı. 14 Temmuz’da Raymond’un adamları güneyde kuleyi surlara yaklaştırdılar, ama
şiddetli savunma yüzünden surlara çıkamadılar. Ertesi gün, 15 Temmuz’da Godefroi’nın
adamları kuzeyde Çiçek Kapısı yakınındaki surlara kuleyi yaklaştırarak buradan hücuma
geçtiler; kuzey surunun bir kısmını zapt ederek şehre girdiler ve Sütunlar Kapısı’nı açtılar.
Böylece Haçlılar kuzey surlarından şehre girerken Müslüman halkın bir kısmı canlarını
kurtarmak için kaçıp Kubbetüssahra ve Mescidülaksâ’ya sığınmaya çalıştı; bir kısmı da henüz
ele geçirilememiş olan güney mahallelerine doğru kaçıp kurtulmaya çalıştı; ancak onlar da bu
yönden şehre giren Raymond’un adamları tarafından katledildiler. Haçlılar evlerde, yollarda
camilerde bulunan herkesi kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan katlettiler; şehirdeki bütün
Müslümanlar öldürüldü. Norman lider Tankred Kubbetüssahra’ya saldırıp yağmaladı.
Mescidülaksâ’ya sığınmış olanlar da kılıçtan geçirildi. Bu katliamın görgü tanığı olan Latin
tarihçi Raimundus aynı sabah mabetlerin bulunduğu mahalleye giderken cesetler ve dizlerine
kadar çıkan kan birikintisi içinden geçmek zorunda kaldığını kaydederek Haçlıların Kudüs’ü
nasıl kan gölüne çevirdiğini ortaya koymuştur. Musevîler de Müslümanlara yardım ettikleri
gerekçesiyle sığındıkları sinagoglar ateşe verilerek yakıldı. Vali İftihârüddevle’yi iç kalede
kuşatan Raymond, kuleyi teslim ederse adamlarıyla beraber serbest bırakılacağını bildirdi. Bu
teklifi kabul etmek zorunda kalan ve Dâvûd Kulesi’ni teslim eden vali ve adamları dışında
kimse şehirden canlı çıkamadı. Haçlıların Kudüs’te nasıl bir vahşet sergilediğini gözler önüne
seren Latin tarihçisi Fulcherius bu konuda şunları yazmıştır: “Bizim şövalyelerim ve yayalar
Arapların canlıyken iğrenç boğazlarından yuttukları altınları bağırsaklarından çıkarmak için
bunları öldürür öldürmez karınlarını deştiler. Adamlarımız ellerinde kılıç şehirde dolaşıp
kimseyi canlı bırakmadılar. Merhamet dileyenleri bile öldürdüler. Halkın evlerine girip ne
buldularsa aldılar; zengin veya fakir olsun herkes girdiği eve sahip olacak ve binanın içinde
buldukları da kendisine ait olacaktı”.
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Fotoğraf 22

Fotoğraf 23

Haçlılar tarafından Kudüs’te yapılan bu katliam asırlarca hafızalarda canlı kaldı. Oysa
638 yılında Kudüs Müslümanlar tarafından fethedildiği zaman Hz. Ömer Hıristiyanların can,
mal güvenliği ve kiliseleri için emniyet garantisi vermiş, bu konuda Hıristiyanların haklarını
belirten bir anlaşma imzalayarak inanç konusunda hiçbir baskı yapılmayacağını belirtmişti. Bu
arada Kutsal mezar Kilisesi’ni gezerken kendisine seccade uzatılmış ve burada namaz kılması
istenmişti. Fakat Hz. Ömer Kudüs fatihinin namaz kıldığı yere Müslümanların hemen el
koyacağını düşündüğü için bu teklifi reddetmişti. Bundan 461 yıl sonra Kudüs’e giren Haçlılar
ise şehirde görülmemiş bir vahşet sergilemişlerdi. Kurbanların kesin sayısı belli olmasa da
şehirdeki bütün Müslüman ve Yahudi halk katledilmişti. Bundan sonra Haçlı liderleri Kutsal
Mezar Kilisesi’ne giderek Tanrı’ya şükür duası ettiler.

Fotoğraf 24
Haçlılar şehre hâkim olduktan sonra her şeyden önce burayı oturulacak bir hale
getirmeye çalıştılar. Her tarafı kaplayan cesetlerden yayılan kokular dayanılmaz hale gelmişti.
Surların dışına sürüklenen bu cesetlerin yığınlar halinde toplanması üzerine adeta ehramlar
oluştuğunu söyleyen bir Latin yazar, “Bundan önce inançsızların böyle katledildiği ne
görülmüş ne de duyulmuştu” diye yazmıştır.
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17 Temmuz’da toplanan liderler ise şehrin nasıl idare edileceği hususunu görüştüler.
Şehrin idaresi için bir patrik mi yoksa kral mı seçilmeliydi? Papanın temsilcisi Adhemar
ölmüştü; şehrin dini otoriteyle yönetilmesi iç in gösterilen adaylar da uygun bulunmamıştı. Bu
yüzden yüksek rütbeli din adamları ve asillerden oluşan meclis tarafından Godefroi de Bouillon
“Kutsal Mezarın Savunucusu” unvanıyla krallığın başına getirildi. Bunu takiben Arnoul adında
bir papaz patrik seçildi. Yeni Kudüs patriği siyasi işlere hiç karışmayarak kendisini kilise
işlerine adadı; hedefi Doğu’da bir Latin kilisesi kurmaktı. Patrik Arnoul ilk iş olarak Kutsal
Mezar Kilisesi’nde Doğu adetlerine göre ibadet yapan bütün papazları aforoz etti. Halbuki o
zamana kadar tıpkı bugünkü gibi, bütün Doğu Hıristiyan mezheplerine açık olan bu kilisede
Grek, Gürcü, Ermeni, Yakubi, Kopt hepsinin ayrı bir mihrabı vardı. İslam hâkimiyeti
döneminde de Kudüs’teki Hıristiyanların hakları korunmuştu. Şehir Latin hâkimiyetine geçince
yerli Hıristiyanlar başlangıçta büyük sevinç duymuşlardı; ancak kısa süre sonra bunun
kendilerine bir fayda sağlamadığını anladılar: Latin kilisesi her türlü hoşgörüden uzaktı ve
Haçlı Seferi onlar için yapılmamıştı. Hatta Patrik Arnoul Doğulu din kardeşlerine gerçek haçın
yerini söylemeleri için işkence yaptırması Doğu ve Batı Hıristiyanları arasında zaten var olan
husumeti daha da artırdı. Yerli Hıristiyanların Latinlere karşı duyduğu kin yüzyıllar sonra bile
sona ermedi.
Aralık 1099’da Antakya Prinkepsi Bohemund ile Urfa Kontu I. Baudouin hac
yeminlerini yerine getirmek üzere Kudüs’e geldiler. Bohemund’a Pisa piskoposu Daimbert
refakat etmekteydi. Daimbert, dostu Bohemund’un entrikaları sayesinde Kudüs patriği seçildi.
Daimbert Kudüs’ün idaresini ele geçirip burada bir kilise devleti kurmak için çaba gösterdi;
ancak Godefroi’nın ölümü üzerine (18 Temmuz 1100) Urfa’dan çağrılan kardeşi Baudouin
krallık tahtına çıktı (24 Aralık 1100) ve Kudüs’te feodal bir krallık kurulmuş oldu.
Böylece Haçlılar, o yıllarda meselenin önemini kavrayamamış olan Müslüman Türk
dünyasının böyle bir saldırıya karşı birleşememiş olması sayesinde bölgeye yerleşmeyi ve
burada devletler kurmayı başardılar. Birinci Haçlı Seferi ordularının sayıca üstünlüğüne yenilen
ve bu ordularının Anadolu’dan geçip gitmesine engel olamayan Sultan I. Kılıç Arslan’ın dört
yıldan beri kurup genişletmeye çalıştığı devleti sarsıldı; sadece Başkent İznik’i değil Ege ve
Marmara kıyılarına kadar ulaşan toprakları da kaybeden Türkler Orta Anadolu’ya çekilmek
zorunda kaldılar.
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Harita 5
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Uygulamalar
 Altan, E., “Haçlı Ordularının Anadolu’da Geçtiği Yollar” ( Belleten, cilt: LXV,
Sayı: 243
(Ağustos 2001), s. 571-582) adlı makaleyi okuyunuz.
 Haçlıların gelişinden önce Antakya ve Kudüs’teki siyasî ve sosyal durum hakkında
bir araştırma yapabilirsiniz.


Haçlı Seferleri sırasında ilk Haçlı devletinin neden Urfa’da kurulduğunu öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1. Birinci Haçlı Seferi ordularının neden Anadolu’yu çapraz kesen yoldan ilerlemeye
karar verdiğini açıklayınız.

2. Antakya’nın Hıristiyanlar açısından taşıdığı manevi değer hakkında bilgi veriniz.
3.

Haçlıların Antakya önünde kazandıkları mucizevi başarının sırrı neydi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Pierre l’Ermite ve adamlarının seferinden sonra Birinci Haçlı Seferi’ne katılan asillerin
kumandasındaki beş büyük Haçlı ordusu da 1096 yılı sonbaharından itibaren arka arkaya
İstanbul’a geldi. Haçlı reislerinin gerçekte Bizans’a yardım için değil, kendilerine birer
hâkimiyet kurmak için geldiklerini anlayan imparator, bütün asillerden ve şövalyelerden
güçlükle de olsa vassallik yemini almayı başardı. Haçlı ordusunun Anadolu’ya geçtikten sonra
ilk hedefi İznik oldu. Bu sırada Malatya’yı kuşatmakta olan Sultan Kılç Arslan süratle geri
döndüyse de başkentini kurtaramadı. Kılıç Arslan daha sonra Eskişehir ve Ereğli yakınlarında
Haçlıları durdurmayı denedi, ama kendi kuvvetlerinden çok daha kalabalık olan bu ordularının
Anadolu’dan geçip gitmelerine mani olamadı. Bu sefer sırasında önce Urfa’da, sonra Antakya
ve Kudüs’te Haçlı devletleri kuruldu. İznik’ten sonra Ege ve Marmara kıyılarına kadar ulaşan
toprakları da kaybeden Türkler, Orta Anadolu’ya kadar çekilmek zorunda kaldılar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Birinci Haçlı Seferi ordularına kumanda eden liderlerden
biri değildir?
a) Dük Godefroi de Bouillon
b) Kont Raymond de St. Gilles
c) Norman reisi Bohemund
d) d-İmparator IV. Heinrich
e) Kont Etienne de Blois
2) Selçuklular’la Haçlı orduları arasındaki ilk meydan savaşı nerede olmuştur?
a) Dorylaion
b) İznik
c) Antakya
d) Ereğli
e) Çukurova
3) İznik’in Haçlılar tarafından kuşatılması ve kaybı hakkındaki hangi bilgi yanlıştır?
a) Haçlılar Drakon Vadisi’nden ilerleyip 6 Mayıs günü Selçuklu başkenti İznik önüne
ulaştılar.
b) Sultan Kılıç Arslan bu sırada Malatya’yı kuşatıyordu.
c) Haçlı orduları İznik’i ele geçirip yağmaladılar.
d) Selçuklular şehri Bizans birliklerine teslim ettiler.
e) Türkler yardım aldıkları göl yolu kesildiği için teslim olmak zorunda kaldılar.

89

4) Haçlı ordusuna rehberlik yapan Türk asıllı Bizans kumandanı kimdir?
a) Asparuh
b) Tatikios
c) Konstantinos
d) Romanos
e) Liparit
5) Birinci Haçlı Seferi ordularının Anadolu’da takip ettiği güzergah hangisidir?
a) İznik-Akşehir-Konya-Antakya
b) Çanakkale-Alaşehri-Denizli-Antalya-Antakya
c) Osmaneli-Eskişehir-Akşehir-Konya-Ereğli- Maraş-Antakya
d) Balıkesir-İzmir-Denizli-Antalya-Antakya
e) İznik-Ankara-Konya-Antalya-Antakya
6) Haçlı ordularına karşı Anadolu’da mücadele eden ilk Selçuklu hükümdarı kimdir?
a) Süleymanşah
b) I. Kılıç Arslan
c) II. Kılıç Arslan
d) I. Mesûd
e) İzzeddin Keykavus
7) Birinci Haçlı Seferi Anadolu Türk tarihini nasıl etkilemiştir?
8) Birinci Haçlı Seferi ordularının Anadolu’dan geçişi sırasında hangi önemli olaylar
yaşanmıştır?
9) Haçlıları Antakya’yı nasıl ve hangi koşullarda ele geçirmişlerdir?
10) Bizans Devleti Haçlı liderlerine karşı nasıl bir politika takip etmiştir?
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Cevaplar
1)d, 2)b, 3)c, 4)b, 5)c, 6) b
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5. 1101 YILI HAÇLI SEFERLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1101 Yılında Doğu’ya gelen üç ayrı Haçlı ordusuna karşı Anadolu’da verilen mücadele
ve Merzifon, Konya, Ereğli’de kaznılan zaferlerinin önemi.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 1101 yılında düzenlenen Haçlı
numaralandırılmamış ve bu adla anılmıştır?

Seferleri

neden

diğer

seferler

gibi

2) 1101 yılında Doğu’ya düzenlenen seferler Birinci Haçlı Seferi’nin devamı niteliğinde
sayılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Birinci orduyla

1101 Yılı Haçlı

mücadele, Merzifon

Seferleri’nin nedenleri,

Savaşı (5 Ağustos

Anadolu Türklerinin bu

1101)

ordulara karşı mücadelesi,

İkinci ve Üçüncü

bu sırada Anadolu’dan

Tarihsel analiz ve yorum

Ordularla Mücadele

yaşanan olaylarla ilgili bilgi

Tarihsel sorgulamaya dayalı

(Ağustos-Eylül 1101)

sahibi olmak ve Merzifon,

araştırma

1101 Yılı Haçlı
Seferleri’ne karşı
Kazanılan Başarının
Önemi

Konya, Ereğli’de kazanılan
zaferlerin Anadolu Türk
tarihi açısındna önemini
kavramak

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme

Anlatım
Görüş geliştirme
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Anahtar Kavramlar


Merzifon



Konya



Ereğli



Hacılar Yolu



Lombardlar



Niksar
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Giriş
Batılılar, Birinci Haçlı Seferi sırasında ele geçirilen Kudüs ve diğer toprakları ellerinde
tutabilmek ve bölgedeki hâkimiyetlerini güçlendirmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç
duyuyorlardı; bu sebeple 1101 yılında üç büyük Haçlı ordusu arka arkaya Doğu’ya geldi. Bu
ordulara karşı Anadolu’da yürütülen mücadele Türkler açısından bir ölüm kalım savaşı
anlamına geliyordu.
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5. 1101 Yılı Haçlı Seferleri
5.1. Birinci orduyla mücadele, Merzifon Savaşı (5 Ağustos 1101)
Kudüs’ün Haçlılar tarafından zapt edildiğine dair haberler, Avrupa’da büyük heyecan
uyandırdı ve kısa süre sonra Doğu’ya yeni bir Haçlı Seferi düzenlenmesine sebep oldu.
Hıristiyanların, Kudüs ve diğer toprakları ellerinde tutabilmek ve bölgedeki hâkimiyetlerini
güçlendirmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaçları vardı. Avrupa’da aralıksız olarak
sürdürülen Haçlı propagandası sayesinde bazı küçük gruplar kara ve deniz yoluyla Doğu’ya
akmaktaydı, ama bu yeterli değildi. Doğu’da istedikleri üstünlüğü sağlayabilmek için güçlü
Haçlı ordularının bölgeye gelmesi gerekiyordu. Gerçekten de Papa II. Pascalis’in yoğun
faaliyetleri neticesinde, üç büyük Haçlı ordusu 1101 yılında arka arkaya Anadolu’ya geldi.
Birinci ordu, Milano Başpiskoposu Anselm de Buis’nin idaresindeki Lombardlar ile Kont
Etienne de Blois’nın kumandasındaki Fransızlar ve Alman hükümdarının Marşal’ı Konrad’ın
idaresindeki Almanlardan; ikinci ordu, Nevers Kontu II. Guillaume’un kumandasındaki
Fransızlardan; üçüncü ordu ise Aquitania Dükü IX. Guillaume’un idaresindeki Fransızlar ile
Bavyera Dükü IV. Welf’in kumandasındaki Almanlardan oluşmaktaydı.
Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos yeni bir Haçlı Seferini kendisi açısından hiç
gerekli bulmuyordu; 1097’deki sefer sayesinde Selçuklu Türkleri Sakarya’nın ötesine
çekilmişti; ama imparator, İstanbul önünden buluşacak olan bu orduları karşılamak için
hazırlılara başlamak zorunda kaldı.
1101 Yılı Haçlı Seferleri’nin Lombardlar, Fransızlar ve Almanlardan oluşan birinci
ordusu ayrı ayrı yürüyüşe geçti. Milano başpiskoposunun idaresinde yola ilk çıkan Lombard
ordusunda (13 Eylül 1100) pek çok şövalye, asilzade, din adamı, hatta kadınlar ve çocuklar da
vardı. Bunlar Macaristan üzerinden ilerleyip Belgrad’da Bizans sınırına ulaştılar. Bizans
birliklerinin refakatinde Trakya bölgesinde kışlamak için çeşitli ordugâhlara yerleştirildiler.
Fakat bu disiplinsiz ve büyük ordu, her türlü ihtiyaçları karşılandığı halde civar köylere
baskınlar yapıp her tarafı yağmaladı, kiliseleri bile soyuldu. Lombard ordusu nihayet Mart
başında İstanbul’a vardı. Lombardlar burada da taşkınlıklarına devam edince İmparator
Aleksios Komnenos bunları Anadolu yakasına geçirip İzmit’teki karargâha yerleştirmeye ve
arkadan gelmekte olan Fransız ve Almanları burada beklemelerine karar verdi. Ancak
Lombardlar buna karşı çıkarak İstanbul surlarına ve Blakhernae sarayına saldırdılar. Kudüs’ten
geri dönmüş olan Toulouse Kontu Raymond de St. Gilles aracılığıyla sonunda anlaşma
sağlandı ve Lombard ordusu Nisan sonuna doğru karşı kıyıya geçirildi. Bunların ardından
İstanbul’a gelen Konrad’ın kumandasındaki Almanlar da hemen Anadolu yakasına geçerek
İzmit’teki ordugâhta Lombardlara katıldı.
Birinci ordunun üçüncü ve son grubunu oluşturan Etienne de Blois’nın kumandasındaki
Kuzey-Fransızları ise 1101 yılı ilkbaharında harekete geçip İtalya üzerinden Adriyatik’i aşarak
Mayıs ayında İstanbul’a ulaştı. Birinci Haçlı Seferi’ne de katılmış olan Etienne, Haçlı yeminini
yerine getirmeden Antakya önünden kaçıp ülkesine dönmüş, bu yüzden utanç verici bir duruma
düşmüştü. Etienne şimdi karısı ve çevresinin baskısıyla istemeyerek de olsa bu sefere katılmıştı.
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İmparator, Kont Raymond’u danışman olarak Haçlıların yanına verdi. Böylece Fransız ordusu
da Mayıs sonunda İzmit’te Lombard ve Alman ordularıyla birleşti.

Harita 6
Bu Haçlı Seferi Anadolu’dan Suriye’ye inen kara yolunu yeniden açmak ve Kudüs’e
gitmek amacıyla düzenlenmişti. Fakat Haçlılar burada fikir değiştirerek Amasya ve Niksar
üzerine yürümeye karar verdiler. Birinci Haçlı Seferi sırasında Urfa ve Antakya’da Haçlı
devletleri kurulmuş olmasını kendilerine örnek almışlardı. Kudüs’e gitmek yerine Doğu
Anadolu’ya yürümek, Türklerin elindeki bölgeleri zapt etmek ve burada kendilerine bağımsız
devletler kurmak hayaline kapıldılar. Tarihçi Albertus Aquensis, Lombardların Bağdat’ı bile
zapt etmek niyetinde olduklarını yazmıştır. Ayrıca, yedi ay önce (Ağustos 1100) Danişmendli
Beyi Gümüştekin tarafından esir edilen İtalya Normanlarının reisi ve Antakya Haçlı Devleti’nin
kurucusu Bohemund’un Niksar’da hapiste bulunduğunu öğrenmişlerdi. Böylece hem
Bohemund’u kurtarmak ve hem de Anadolu’nun bu bölgelerini zapt etmek gayesiyle Niksar’a
doğru ilerlemeye karar verdiler. İmparator, Haçlıları böyle bir girişimden vazgeçirmeye
çalıştıysa da başarılı olmadı. Bunun üzerine yanlarına kendi kumandanlarından Tzitas’ı da 500
kişilik bir Peçenek birliğiyle rehber olarak verdi.
Bu arada Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan, Batı’dan gelen bu yeni tehlikeden
zamanında haberdar olmuştu ve dört yıl öncesine göre daha güçlü durumdaydı. Ancak
böylesine büyük bir orduya karşı sadece kendi kuvvetleriyle karşı koyması mümkün değildi.
Ayrıca Haçlıların bu kez sadece Selçuklu değil Danişmendli ülkesini de hedef aldığı belliydi.
İki komşu Türk devleti, Selçuklular ile Sivas, Tokat, Amasya bölgesinde hâkimiyet kuran
Danişmedliler arasında bir hâkimiyet mücadelesi söz konusu olsa da bu durum işbirliği
yapmalarına engel olmadı. Nitekim Danişmendli Beyi Gümüştekin durumu öğrenince müşterek
düşmana karşı hemen sultan ile işbirliği yapmayı kabul etti. Sultan Kılıç Arslan ayrıca Doğu
Anadolu ve Kuzey Suriye’deki Türk beylerine de mektuplar yazarak yardıma gelmelerini istedi.
Esasen Kılıç Arslan dört yıldan beri 1097’deki Birinci Haçlı Seferi’nin ülkesine verdiği
zararları gidermeye ve devletin siyasî gücünü yeniden artırmaya çalışıyordu. Fakat yeni bir
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Haçlı darbesi bu kalkınma ve güçlenme gayretini kırabilir, hatta Türkleri Orta Anadolu’dan bile
uzaklaşmaya zorlayabilirdi. Dört yıldan beri Haçlı saldırısına tanık olan Haleb Meliki Rıdvan,
Harran Emîri Karaca ve Seruç’dan Artuklu Beyi Belek derhal sultana yardıma koştular.
Böylece 1101 yılında Haçlılara karşı yapılan savaşlar Türk tarihi bakımından büyük önem
taşıyan bir “varlığını koruyabilme” mücadelesine dönüştü.
1101 yılının birinci Haçlı ordusu (Lombardlar-Fransızlar-Almanlar) 3 Haziran’da
İzmit’ten hareket etti. Niksar’a gitmek amacıyla “Hacılar yolu” olarak bilinen İznik-GölpazarıNallıhan-Ayaş üzerinden Ankara’ya ulaşan yolu takip etti. Haçlılar üç hafta sonra 23
Haziran’da Ankara önüne geldiler. Sultan Kılıç Arslan, Haçlıların gelişinden önce şehri
boşalttırmıştı. Çünkü böylesine büyük bir orduya karşı kalenin savunulması mümkün değildi.
Böylece Haçlılar kaleyi ele geçirdiler ve daha önce imparatorla varılan anlaşma uyarınca burayı
imparatorun temsilcisine teslim ettiler. Burada iki gün dinlendikten sonra 25 Haziran’da kuzeye
dönerek Çankırı’ya doğru yürüyüşe geçtiler. Fakat bir anda zorluklar başladı. Kılıç Arslan
Haçlıların yürüyüşünü yakından takip etmekteydi. Ankara’dan itibaren Haçlı ordusunun önü
sıra geri çekilirken bütün araziyi tahrip etmişti. Bu sebeple Haçlılar 2 Temmuz’da Çankırı’ya
ulaşıncaya kadar bir hafta boyunca yiyecek sıkıntısı çektiler. Üstelik Çankırı’ya vardıklarında
bütün Türk kuvvetlerinin burada toplanmış olduğunu gördüler.
Kılıç Arslan Çankırı’ya kadar Haçlıların yürüyüşüne müdahale etmedi. Niyeti Haçlıları
tamamen Türk bölgesine çektikten ve yardıma gelen kuvvetlerle birleştikten sonra bir savaşa
girmekti. Fakat yardıma gelen kuvvetlerle birleştikten sonra bile Türk ordusunun sayısı ancak
20.000 olmuştu. Haçlıların sayısı ise 200.000’i aşıyordu. Bu durumda yine de Haçlılara karşı
savaşa girişmek mümkün değildi. Önce gerilla taktiği ile bu muazzam orduyu yıpratmak
gerekiyordu. Böylece Haçlıların yürüyüş koşulları zorlaştırıldı; ordunun öncü ve artçı
birliklerine hücum edildi. Keşif amacıyla veya yiyecek bulmak için ordudan ayrılanlar
yakalanarak öldürüldü. Böylece Haçlı ordusu yakından takip edilerek yol boyunca hırpalandı.
Haçlı ordusun nihayet 2 Ağustos Cuma günü Merzifon yakınında bir ovaya vardı. Ovada
yürüyüş devam ederken Kılıç Arslan, Gümüştekin, Rıdvan, Belek ve Karaca’nın
kumandasındaki Türkler ovanın etrafını saran tepelerden birdenbire savaş naraları atarak
doludizgin inmeye başladılar. Sultan, bir aydan beri zor koşullar altında ilerleyen Haçlı
ordusunun güçten düştüğünü anlamış ve bunlarla savaş için bu ovanın en uygun yer olacağına
karar vermişti. Bu nedenle orduyu ovayı kuşatan tepelere yerleştirmiş, bekliyordu. Haçlılar
Türk atlılarının yıldırım hızıyla üzerlerine geldiklerini görünce derhal toparlanıp kamp
oluşturdular. Yük arabalarını ve bulabildikleri her türlü eşyayı kampın çevresine yığarak siper
oluşturdular. Bu kampın etrafını saran Türkler Haçlıları ok yağmuruna tuttular, fakat sayıca
kendilerinden on kat fazla olan Haçlı ordusunu hemen dağıtamadılar ve akşam olurken geri
çekildiler. Ertesi gün, 3 Ağustos sabahı, Konrad, 3 bin Alman Haçlısı ile yiyecek aramak için
kamptan ayrıldı. Merzifon’a doğru yürüdü. Yolda Türklere ait her türlü yiyecek ve eşyanın
bulunduğu bir kaleye rastladı. Kale tamamen savunmasızdı. Ancak bunun bir tuzak olduğunu
anlamadılar. Bulabildikleri her şeyi hayvanlarına yükleyip geri dönerlerken Türklerin pususuna
düştüler. Kurtulabilenler akşama doğru perişan halde kampa döndüler.
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Artık yiyecek aramak için ordugâhtan dışarı çıkmak mümkün değildi. Hiçbir kurtuluş
ümidi kalmadığını görünce bir meydan savaşını kabul etmek zorunda kaldılar. Böylece 5
Ağustos Pazartesi günü meydana gelen savaşta Haçlılar sayıca üstünlüklerine rağmen başarı
kazanamadılar. Haçlı liderleri ve şövalyeler kendi canların kurtarmak için kadınları, çocukları
ve yaya askerlerini ordugâhta kaderlerine terk ederek gece karanlığında kaçıp gitmeye
başladılar. Yaya askerleri de efendilerinin peşine takıldı.
Haçlılara karşı henüz kesin zafer kazanamamış olan Türk birlikleri de günün ilk
ışıklarıyla birlikte Haçlı ordugâhına girdi. Geride terk edilenler ya öldürüldü ya da esir alındı.
Sonra derhal kaçan ordunun peşine düşerek kısa sürede fazla uzaklaşamamış olan yaya
askerlerine yetişip hepsini kılıçtan geçirdiler. Atlarının sürati sayesinde kaçabilen Haçlı reisleri
ve şövalyeler ise Karadeniz kıyısında Bizans’ın elinde bulunan Sinop’a ulaşıp canlarını
kurtardılar. Türkler iki gün boyunca Haçlıları kovaladılarsa da Bizans arazisi içinde daha fazla
ilerlemeyi sakıncalı görerek takipten vazgeçtiler. Sinop’a sığınan kılıç artığı Haçlılar ise
Karadeniz sahil yolundan ilerleyip tekrar İstanbul’a döndüler. Kayıpları çok büyüktü. Ordunun
beşte dördünü yitirmişlerdi. Maddi kayıpları da büyüktü. Daha da önemlisi bütün hayalleri
yıkılmıştı. Bunlar ancak 1102 ilkbaharında Anadolu üzerinden değil de deniz yoluyla Filistin’e
gitmek imkânı bulacaklardı.
Böylece Kılıç Arslan ve bütün Türk beyleri böyle büyük bir haçlı ordusuna karış
kazandıkları zaferle topraklarına düzenlenen saldırıyı yok etmişlerdi. Dört yıl önceki Haçlı
seferinin sebep olduğu zararların daha da kötüye gitmesine engel olmuşlardı. Ancak bu arada
ikinci bir Haçlı ordusunun Anadolu’ya geçmiş olduğunu ve Konya’ya doğru ilerlediğini haber
aldılar.

5.2. İkinci Orduyla ve Üçüncü Ordularla Mücadele (Ağustos-Eylül
1101)
Nevers kontu II. Guillaume’un idaresindeki Fransızlardan oluşan ikinci ordu, birinci
ordunun ayrılışından hemen sonra Haziran başlarında İstanbul’a varmıştı. Bunlar Anadolu’ya
geçtikten sonra önden giden birinci orduya yetişebilmek amacıyla aynı yoldan ilerleyip
Ankara’ya kadar geldiler, fakat onlara yetişemediler. Üstelik onların bu sırada nerede oldukları
hakkında da hiçbir şey öğrenemediler. Artık öndeki orduya yetişemeyeceklerini ve buradan
daha kuzeye veya doğuya ilerleyerek Türk topraklarına girmenin tehlikeli olacağını düşündüler.
Konya’da birinci ordunun akıbeti hakkında bir şeyler öğrenebilecekleri umuduyla Konya
yoluna girmeye karar verdiler. Aynı zamanda Konya’dan Antakya’ya varmanın daha kolay
olabileceğini düşünmüşlerdi. Böylece Ankara’dan Gölbaşı-Kulu-Cihanbeyli üzerinden Konya
inen en kısa yola saptılar.
Durumu öğrenen Kılıç Arslan derhal Danişmendli beyi ile birlikte harekete geçerek 13
Ağustos’ta Haçlı ordusunu daha Konya’ya varmadan önce yolda yakaladı. Ancak Türkler
henüz yıpranmamış olan bu orduyu yenemediler. Bu durumda Sultan, daha önce yaptığı gibi
yine Haçlıların zor şartlar altında bir süre ilerleyip kuvvetten düşmesine ve bundan sonra onlarla
savaşa tutuşmaya karar verdi ve Haçlıların önü sıra geri çekilmeye başladı.
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Böylece Haçlılar Konya önüne geldiler. Sağlam surlarla çevrili olan ve güçlü bir Türk
garnizonu tarafından savunulan Konya kalesine saldırdılarsa da başarılı olamadılar. Birinci
ordudan hâlâ haber alamamışlardı. Şehir önünde bir gün kaldıktan sonra en kısa yoldan güneye
inmek üzere tekrar yola koyuldular. Fakat üç günlük yürüyüşleri sırasında yolda ne yiyecek ne
de su bulabildiler. Türkler, Konya’dan ayrıldıktan üç dört gün sonra Ağustos ayının kızgın
sıcağında susuzluktan perişan hale gelen Haçlılara saldırarak hepsini kılıçtan geçirdiler
(Ağustos 1101). Sadece Ordunun lideri Kont Guillaume ve birkaç kişi Bizans’ın elinde bulunan
Ermenek (Germanikepolis)’e kaçtılar, buradan da Antakya’ya indiler.
Sultan Kılıç Arslan’ın Konya yakınında kazandığı zaferden sonra da Haçlılar ile
mücadelesi sona ermemişti. Çünkü üçüncü bir Haçlı ordusu Haziran başında İstanbul’a
gelmişti. Aquitania Dükü IX. Guillaume’un idaresindeki Fransızlar ile Bavyera Dükü IV.
Welf’in kumandasındaki Almanlardan oluşan üçüncü ordu İmparator Aleksios’un tavsiyesine
uyarak Birinci Haçlı Seferi’nin takip ettiği yoldan ilerledi. Böylece Haçlılar İznik’ten sonra
güneye yönelerek Akşehir yakınında Selçuklu topraklarına girdiler. Akşehir’e kadar Bizans
arazisi içindeki yürüyüşleri rahat geçmişti. Ama Selçuklu topraklarına girer girmez zorluklar
başlayıverdi. Çünkü sayısı yüz binleri bulan bu ordunun gelişinden önce sultan gerekli tedbirleri
almıştı, yine aynı taktiği uygulayarak bunları yürüyüşleri sırasında yıpratmak yoluna gitti.
Türkler yol boyunca bütün su kaynaklarını kullanılmaz hale getirdikleri gibi tarlalardaki olgun
tahılı da yakmışlardı. Halk her türlü yiyecek maddesini de yanlarına alıp dağlara çekildi.
Türklerin uyguladığı bu taktiğe çok kızan Haçlılar, Akşehir ve pek çok kasabayı yakıp yıkarak
Konya, İsmil (Salamia) üzerinden Ereğli (Reclei)’ye doğru yürüyüşe devam ettiler.
Kılıç Arslan üçüncü Haçlı ordusuna karşı başlangıçta, alınan bu önlemlerle yetindi.
Çünkü aynı tarihlerde (Ağustos ortaları) Ankara’dan Konya’ya inmiş olan ikinci Haçlı
ordusuyla savaşmaktaydı. Bu yüzden de üçüncü ordunun ilerlemesini durdurmak için herhangi
bir askerî müdahalede bulunamazdı. İkinci orduyu yendikten sonraki günlerde de hemen
üçüncü orduyu savaşa girişemezdi. Zira iki ay içinde iki ayrı Haçlı ordusuyla savaşmış olan
Türk kuvvetlerinin biraz da olsa dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ayrıca sultan, Amasya bölgesinde
kalmış olup kendisinin arkasından Kayseri-Niğde yoluyla güneye inmekte olan Türk
birlikleriyle birleşmeden bir savaşa girmeyi doğru bulmuyordu. Bu yüzden, Haçlıların önü sıra
geri çekilmeye ve Amasya bölgesinden gelen ordunun diğer kısmıyla buluştuktan sonra uygun
görülen bir yerde kesin savaşa girişmeye karar verdi.
Böylece sultan Ereğli’ye kadar çekildi. Burada Türk beylerinin kumandasında güneye
inen diğer birliklerle birleşti. Sonra bütün kuvvetlerini Ereğli Irmağı kıyısındaki çalılıklar
arasında pusuya yatırdı ve Haçlıların gelmesini bekledi. Su ihtiyacı yüzünden Haçlıların buraya
gelmesi kaçınılmazdı. 5 Eylül günü Haçlılar, içinde Ereğli Irmağı’nın aktığı Akgöl Ovası’na
(Avlos veya Olos) ulaşınca herkes ırmağa koştu. Fakat karşı kıyısında pusuda bekleyen Türkler
birden ortaya çıkarak Haçlıları ok yağmuruna tuttular. Kılıç Arslan, Danişmendli Gümüştekin,
Harran Emirî Karaca ve diğer Türk beylerinin kumandasındaki atlı birlikler Haçlıları çember
içine aldı. Bu şiddetli hücuma karşı koyamayan Haçlıların pek çoğu ırmak kenarından kaçmaya
veya bataklık arazide çalılıklar arasında saklanmaya çalıştı. Ancak hepsi de Türk okçuları
tarafından öldürüldü. Savaş alanındakiler de kılıçtan geçirildi. Toroslara doğru kaçabilenler az
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sayıda kişi kurtulmayı başardı. Çarpışmayı bir tepeden seyreden Aquitania Dükü Guillaume,
400 kişilik kuvvetiyle kaçıp gitti. Bavyera dükü Welf de ancak zırhını ve silahlarını atarak
dağlara kaçıp kurtuldu. Burada ilginç olan, 1101 yılındaki üç Haçlı ordusunun da liderlerinin
hemen tamamı savaş alanında adamlarını ölüme terk ederek kaçıp kurtulmuştur.
Böylece sayıları yüzbinleri aşan üçüncü ordu da Ereğli yakınında yapılan savaşta yok
edilmişti. Sonuçta 1101 yılı Haçlı Seferlerinin orduları değil sadece liderleri Antakya’da
toplanarak kılıç artığı adamlarıyla birlikte Kudüs’e gidebildiler. Artık seferin askeri yönden
hiçbir önemi kalmamıştı. Böylece Sultan Kılıç Arslan kumandasında birleşen Türklerin 1101
yılı Haçlı Seferine karşı Anadolu’da giriştikleri zorlu mücadele Ereğli yakınında yapılan
savaşın kesin zaferi ile noktalanmış oldu.

5.3.1101 Yılı Haçlı Seferleri’ne karşı Kazanılan Başarının Önemi
1101 Yılı Haçlı Seferleri’ne karşı kazanılan başarı, Türk milletinin Anadolu’daki varlığı
ve geleceği bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Bu savaşlar, Türk dünyası için Anadolu’da
varlığını koruyabilme mücadelesiydi. Çünkü Türkler, dört yıl önce, Birinci Haçlı Seferi
sonunda Ege ve Marmara bölgelerindeki topraklarını kaybederek Orta Anadolu’ya çekilmek
zorunda kalmışlardı. Sultan Kılıç Arslan o zamandan beri Haçlıların ülkesine verdiği zararları
onarmaya çalışıyordu. Gerek Bizans gerekse doğu sınırlarındaki Türk beyleriyle iyi ilişkiler
içinde kalarak devletini yeniden kuvvetlendirmeye çalışıyordu. Fakat Haçlılardan gelebilecek
yeni bir darbe bütün bu çabaları sonuçsuz bırakabilirdi; hatta Türkleri Orta Anadolu’dan bile
uzaklaşmaya zorlayabilir ve bir dağılmaya sebep olabilirdi. Fakat Türkler milli birlik ve
beraberlik şuuru içinde, kendilerinden sayıca çok üstün olan üç Haçlı ordusuna karşı Merzifon,
Konya ve Ereğli’de arka arkaya kazandıkları zaferlerle, Türklerin Anadolu’dan sökülüp
atılamayacağını, bu toprakların artık bir Türk yurdu olduğu gerçeğini ispatlamış oldular. O
halde, 1101 yılında kazanılan bu başarı Türkleri Anadolu’dan atmak ve bu toprakları bizzat ele
geçirmek düşüncesiyle sahneye konulmuş olan Haçlı Seferlerinin bu amacını yok etti.
Bu başarı, bundan sonra Haçlıların Anadolu topraklarından geçmek imkanını bile
ortadan kaldıran yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bundan sonra İstanbul’dan Suriye’ye
Anadolu’nun kuzeybatısından güneydoğusuna inen çapraz yol, gerek Bizans gerekse Batılı
Haçlı orduları için kesin olarak kapandı. Her ne kadar 1147/48 ve 1190 yıllarında yapılan Haçlı
Seferleri sırasında Alman ve Fransız orduları Anadolu’dan Suriye’ye geçiş yolunu zorlamaya
çalışmışlarsa da hiçbir başarı elde edememişlerdir. Başka bir deyişle Bizans’ın elinde kalan
arazi dışında Anadolu toprakları artık Haçlı saldırısı tehdidinden kurtulmuştu.
Aynı zamanda 1101 yılı başarısı, yenilmez Haçlı şövalyesi imajının yıkılmasına neden
oldu ve Türklerin Birinci Haçlı Seferi sırasında zayıflamış olan kendilerine güven duygularını
yeniden kazanmalarını sağladı. Ayrıca Haçlıların Türkler karşısında uğradığı bu yenilgi, Bizans
ile Batı Hıristiyanları arasında zaten mevcut olan karşılıklı güvensizlik duygularını ve nefreti
artırdı ve yenilginin suçunu imparator Aleksios’a yüklemek isteyen Batı dünyasını Bizans’a
karşı daha fazla öfkeyle doldurdu. Bizans’ın da Birinci Haçlı Seferi sonrasında olduğu gibi,
Anadolu’da yeniden toprak ele geçirmek emellerini de imkânsız kıldı.
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Bu başarı Anadolu’dan başka Suriye bölgesindeki Türk-İslâm dünyası bakımından da
önem taşır. Çünkü sayıları yüzbinlerle ifade edilebilen bu ordular, hedeflerine ulaşmış olsalardı,
Doğu’da insan gücü bakımından üstünlüğe ulaşacak olan Haçlılar, herhalde kıyı şeridiyle
yetinmeyip Suriye’nin iç kısımlarına da yayılmak Haleb ve Dımaşk’ı da ele geçirmek fırsatını
yakalayacaklardı. Fakat bu muazzam sömürgeci orduların Anadolu’da yok edilişi Suriye
Müslümanlarını da Haçlılardan gelecek çok büyük tehlikelerden korumuş oldu.
Bu yenilgi, yeni kurulmuş olan Kudüs, Antakya ve Urfa Haçlı devletlerini Avrupa’dan
gelmesini sabırsızlıkla bekledikleri ve çok gerekli olan insan gücü yardımından mahrum bıraktı.
Bu Haçlı devletleri bundan böyle sadece İtalyan şehir devletlerinin gemileriyle Doğu’ya
ulaştırılacak insan desteği ile yetinmek zorunda kalacaklardı.
Böylece 1101 yılında Haçlı ordularının Anadolu’da uğradığı yenilgi 1147’de ve
1190’da yapılacak Haçlı seferlerinin de ortak kaderi ve Türkler karşısındaki başarısızlığın bir
başlangıcı olmuştur. Buna mukabil, Merzifon, Konya ve Ereğli zaferleri ile toprak bütünlüğü
korunmuş olan Türk Anadolu, İslam dünyasını Suriye ve Filistin’de daha uzun süre uğraştıracak
Haçlı saldırılarından bu dönemin hemen başında kurtulmak imkânı bulmuştur.

Harita 7
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Uygulamalar
 I. Demirkent, “1101 Yılı Haçlı Seferleri”, (Prof. Dr. Fikret Işıltan’a 80. Doğum
Yılı Armağanı, İstanbul 1995, s. 17-56) adlı makaleyi okuyabilirsiniz.


“Hacılar Yolu” hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1) 1101 Yılı Haçlı Seferleri’nin Anadolu Türk tarihi açısından önemi hakkında bir

değerlendirme yapınız.

2) Anadolu’da “Hacılar Yolu” olarak bilinen yol hakkında neler öğrendiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1101 yılında arka arkaya Anadolu’ya gelen üç ayrı Haçlı ordusunun Anadolu’daki
yürüyüşleri, Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan’ın bu ordularla mücadelesi ve bunların
sırasıyla Merzifon, Konya ve Ereğli yakınlarında imha edilmeleri, Haçlılara karşı kazanılan bu
başarının Anadolu Türk tarihi açısından önemine temas edildi.
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Bölüm Soruları
1) 1101 Yılı Haçlı Seferleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak için düzenlenmiştir.
b) Kudüs’te kurulan Haçlı krallığına destek için düzenlenmiştir.
c) Birinci Haçlı Seferi’nin devamı sayılabilir.
d) Üç ayrı ordunun katılımıyla gerçekleşti.
e) Birinci ordu Kudüs’e gitmek yerine Kuzey Doğu Anadolu’ya yöneldi.
2) 1101 Yılı Haçlı orduları sırasıyla nerelerde imha edilmiştir?
a) Ereğli-Konya-Niksar
b) Ankara-Konya-Ereğli
c) Merzifon-Konya-Ereğli
d) Eskişehir-Denizli-Antalya
e) Merzifon-Ankara-Ereğli
3) Aşağıdaki liderlerden hangisi 1101 Yılı Haçlı Seferleri’nde yer almamıştır?
a) Aquitaine Dükü IX. Guillaume
b) Nevers Kontu II. Guillaume
c) Kont Etienne de Blois
d) Alman Kralı Konrad
e) Milano Başpiskoposu Anselm de Buis
4) 1101 Yılı Haçlı Seferlerinin birinci ordusu kimlerden oluşuyordu?
a) Lombardlar-Fransızlar-Almanlar
b) Lombardlar
c) Fransızlar
d) Almanlar
e) Fransızlar-İngilizler
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5) 1101 Yılı Haçlı Seferlerinin ikinci ordusu kimlerden oluşuyordu?
a) Lombardlar
b) Fransızlar
c) Almanlar-Fransızlar
d) İngilizler-Almanlar-Fransızlar
e) Almanlar
6) 1101 Yılı Haçlı Seferlerinin birinci ordusu Türklerden hangi şehri alarak Bizans’a
teslim etmiştir?
a) Ankara
b) Konya
c) Kastamonu
d) İznik
e) Kayseri
7) 1101 yılında Lombard Haçlı ordusu Kudüs’e gitmek yerine neden Kuzey Doğu
Anadolu’ya yönelmiştir?
8) Sultan I. Kılıç Arslan 1101 Yılı Haçlı ordularına karşı mücadele edebilmek için ne
gibi tedbirler almıştır?
9) 1101 yılında Haçlı ordularına karşı Anadolu’da kazanılan başarı Türk tarihi
açısından neden önemlidir?
10) 1101 yılındaki Haçlı tehlikesine karşı işbirliği yapan Türk beyleri ve
hükümdarlarını açıklayınız?

Cevaplar
1) a, 2) c, 3)d, 4) a, 5) b
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6. İKİNCİ HAÇLI SEFERİ (1147-1148)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. İkinci Haçlı Seferinin Başlaması
6.2. İkinci Haçlı Seferi Öncesinde Doğu’nun Durumu
6.3. Alman Kralı Konrad’ın Seferi ve Dorylaion Savaşı (26 Ekim 1147)
6.4. Frans Kralı VII. Louis’nin Anadolu’dan Geçişi ve Türklere Karşı yenilgisi
6.5. Dımaşk Kuşatması (24-28 Temmuz 1148)
6.6. İkinci Haçlı Seferi’nden Sonra Doğu’da Durum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaklaşık yarım asır sonra Haçlıları tekrar Doğu’ya karşı harekete geçiren sebep
neydi?
2. Bernard de Clairvaux kimdir, İkinci Haçlı Seferi’nin kaderini nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İkinci Haçlı Seferi
Öncesinde Doğu’nun
Durumu

İkinci Haçlı Seferi Başladığı
sırada Bizans
İmparatorluğu’nun ve
Yakındoğu’nun siyasî
durumunun öğrenilmesi

Alman Kralı Konrad’ın
Seferi ve Dorylaion
Savaşı (26 Ekim 1147)

Frans Kralı VII.
Louis’nin Anadolu’dan
Geçişi ve Türklere Karşı
Yenilgisi

Alman kralının sefere
katılması, Alman Haçlı
ordusunun İstanbul’a gelişi,
Anadolu’daki ilerleyişi ve
Dorylaion’da imhası
hakkında bilgi kazanmak
Fransız Haçlı ordusunun
Anadolu’dan geçiş sırasında
yaşananlar ve Sultan
Mesûd’un bu ordulara karşı
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Giriş
Bu bölümde Urfa’nın Türkler tarafından 1144 yılında geri alınmasının ardından Alman
Kralı III. Konrad ile Fransa Kralı VII. Louis kumandasındaki Haçlı ordularının Birinci Haçlı
Seferi’nin sonuçlarını koruyabilmek için Doğu’ya gelişleri, Anadolu’da Türklerle mücadeleleri
ve seferin başarısızlığa uğramasının ardından Doğu’da yaşanan gelişmeler ele alınacaktır.
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6.1. İkinci Haçlı Seferinin Başlaması
Urfa’nın yaklaşık elli yıl Haçlı hâkimiyetinde kaldıktan sonra 24 Aralık 1144 tarihinde
Musul Atabeyi İmâdeddin Zengi tarafından yeniden fethi Doğu’daki Haçlılar ile Avrupa’da
büyük bir şok yarattı. Birinci Haçlı Seferi sırasında kurulmuş olan ilk Haçlı devletin son
bulmuş, bu seferin kazanımları elden çıkmaya başlamıştı. Urfa’dan sonra sıradaki hedefin
Antakya olduğu belliydi. Bu durum, 1101 yılı Haçlı ordularının Anadolu’da imha edilmesinden
sonra yaklaşık yarım asır kadar duraklayan Haçlı hareketinin yeniden başlamasına sebep oldu.
Doğu’dan gelen acil yardım çağrıları üzerine Papa III. Eugenius, 1 Aralık 1145 tarihinde
yayımladığı fermanla (bulla) yeni bir Haçlı Seferi çağrısında bulundu ve daha önce olduğu gibi
sefer katılacak olanların günahlarına af vadetti. Bu sırada 25 yaşından olan Fransa Kralı VII.
Louis bu çağrıyı coşkuyla kabul etti. Noel’de bütün piskoposlarını ve asillerini yanına davet
ederek onları Haçlı Seferine davet etti, ancak beklediği ilgiyi göremedi. Kral Louis çağrısını üç
ay sonra tekrarlamak üzere çalışmalara başladı. Fransa’da dinî ve siyasî alanda sözü en çok
geçen kişilerden biri olan başrahip Bernard de Clairvaux ile temasa geçti. Bernard, Avrupa’nın
en güçlü kişilerinden olup 1115 yılında daha 25 yaşında başrahip olmuştu. Papa II.
Innocentius’un tekrar papa olmasını sağlayan kendisiydi; ayrıca şimdiki Papa III. Eugenius da
onun eski öğrencisiydi. Şöhretinin zirvesinde, çok ihtiraslı bir kişi olup ateşli vaazlarıyla
herkesi büyülüyordu. Bir süreden beri Doğu Hıristiyanlarının durumuyla ilgilenen Bernard,
papa tarafından Haçlı Seferini vazetmekle görevlendirilince hemen hırsla ve heyecanla
faaliyete geçti.
Bernard de Clairvaux 31 Mart 1146’da Vézelay’da büyük bir kalabalığa hitap etti. Onun
vaaz edeceği duyulunca koşup gelen büyük kalabalığı içine alacak kadar geniş bir kilise
olmadığından, surların dışında kurulan ahşap bir kürsüden hitap edebildi. Konuşması o kadar
etkili olmuştu ki dinleyiciler çılgınca “Bize haç verin, haç verin” diye çığlıklar atıyordu.
Elbiselere dikilmek için hazırlanmış olan haçlar kısa sürede tükenince Bernard yeni Haçlar
yapılması için kendi cübbesini parçaladı. Burada haçı ilk kabul eden Fransa Kralı VII. Louis
oldu; ardından da pek çok ileri gelen kişi kralın kardeşi, dayısı, Flandre, Toulouse, Nevers,
Champagne kontları, birçok şövalye ve piskopos sefere katılmayı kabul etti. Toplantı sonunda
Haçlı ordusunun bir yıl sonra Paskalya’da yola çıkmasına karar verildi.
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Fotoğraf 25: Bernard Haçlı Seferini vaaz ediyor
Böylece Papa III. Eugenius tarafından planlanan Haçlı Seferi ancak VII. Louis’nin
katılımı ve Aziz Bernard’ın çabaları sayesinde uygulamaya konulabildi. Bernard, Vézelay’dan
sonra Bourgounde, Lorraine ve Flandre bölgelerini dolaşarak Haçlı Seferi vaazını tekrarladı;
gidemediği yerlere de adamları vasıtasıyla mektuplar gönderdi. Bu vaazları ve mektuplarında
Kudüs’ün kaybedilmek üzere olduğunu vurgulayarak “Dünya sallanıyor ve titriyor, çünkü
Tanrı ülkesini kaybediyor” diyen Bernard, Tanrı’nın, günahlarından dolayı Hıristiyanları
cezalandırdığını ve şimdi kendisine hizmet ederek günahlarından kurtulmaları için
Hıristiyanlara bir fırsat verdiğini belirtiyordu. Bernard, Doğu’daki kardeşlerini ve kutsal yerleri
kurtarmak için hacı kabul edenlerin bu yardım karşılığında günahlarından kurtulacaklarını
söylüyordu; ayrıca “Eğer akıllı bir tüccarsanız, eğer bu dünya mallarına sahip olmak
istiyorsanız size fevkalâde pazarlar gösteriyorum, bu büyük fırsatı kaçırmayın” diye
sesleniyordu. Gittiği her yerde büyük heyecan uyandıran Bernard, kısa sürede Haçlı seferine
katılacak pek çok kişi topladı. Papa’ya “Haçlı seferini bildirdiğim ve konuştuğum her yerde
Haçlıların sayısı sayılamayacak kadar arttı. Şehirler ve kaleler boş kaldı, şimdi yedi kadına
ancak bir erkek düşüyor. Her yerde kocaları hâlâ hayatta olan dullar var” diyerek elde ettiği
başarıyı dile getirmiştir.
Bu arada, tıpkı Birinci Haçlı Seferi’nin başladığı yıllarda olduğu gibi yine Fransa ve
Almanya’da özellikle Köln, Mainz, Worms, Speyer gibi şehirlerde Yahudiler aleyhine bir
hareket başladı. Bernard de Clairvaux, önce mektuplar göndererek Yahudi katliamını kınadı;
sonra hem bu katliamlara engel olmak hem de Haçlı Seferi vaazlarında bulunmak üzere bizzat
Almanya’ya gitmeye karar verdi. O yıl mahsul elde edememiş olan Almanya kıtlık tehlikesiyle
karşı karşıyaydı; halk sefere katılmayı sorunlarından kurtulmak için bir çözüm olarak
görüyordu. Bernard Alman Kralı III. Konrad’ın da Alman Haçlıların başında Haçlı Seferine
katılmasını sağlamak niyetindeydi. Aslında Konrad, ülkesinde problemleri olduğundan kendisi
sefer çıkmayı düşünmüyordu. Fakat 1146 yılı Noeli’nde Speyer’de yapılan toplantıda
Bernard’ın ısrarlı çağrısını kabul etmek zorunda kaldı. Bernard konuşması sırasında krala
İsa’nın ağzından “Be adam senin için yapmadığım iyilik kaldı mı? Daha ne yapmamı
bekliyorsun?” deyince Konrad gözyaşları içinde Haçlı yemini etmişti. Konrad’ın ardından çok
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sayıda asil ve yeğeni Friedrich von Schwaben (müstakbel İmparator Friedrich Barbarossa) da
haçı kabul etti.
Böylece öncekilerden farklı olarak bu sefer Avrupa’nın en güçlü iki hâkiminin
kumandasında gerçekleşiyordu. Türklerin gittikçe artan gücü karşısında tehdit altında kalan
Kudüs ve Antakya’nın da kaybedileceğinden korkan Avrupa Kudüs’ü savunmak ve Doğu’da
zor durumda olan Haçlılara yardım etmek üzere harekete sefer hazırlıklarına başladı.

6.2. İkinci Haçlı Seferi Öncesinde Doğu’nun Durumu
Batı dünyası yeni Haçlı Seferi hazırlıklarıyla meşgulken Bizans İmparatoru I. Manuel
Komnenos (1143-1180), Türklerin Bizans topraklarına yaptıkları akınlara engel olmak ve sınır
bölgelerinin güvenliğini sağlamak için bütün gücüyle Anadolu’da meşguldü. Türk akınları
özellikle Menderes Ovası’na Ege kıyılarına kadar uzanmaktaydı. Manuel Avrupa’da yeni bir
Haçlı Seferi hazırlandığını duyunca bunun Bizans için yaratacağı tehlikeleri ve bu sırada Sicilya
Kralı Roger’nin gittikçe artan düşmanca tutumunu göz önüne alarak Haçlıların gelişinden önce
Türkiye Selçuklu Sultanı I.Mesûd (1116-1155) ile barış yapmayı tercih etti. Ancak daha sonra
bu anlaşma yüzünden Batılılar tarafından Hıristiyanlığa ihanet etmekle suçlandı. Bununla
beraber daha sonra Almanların tutumu ve düşmanca davranışları imparatorun bu tedbiri
almakta haklı olduğunu gösterdi. Anadolu’nun üstün gücü, Sivas’tan Ceyhan’a, Eskişehir’den
Toroslara kadar hâkimiyet sahasını genişletmiş olan Sultan Mesûd da ülkesinin tekrar Batılı
orduların işgaline uğrayacağı endişesiyle böyle bir barışı gerekli bulmuştu. Böylece sultan,
Avrupa’nın en güçlü iki kralının kumandasında büyük Haçlı ordularının gelmekte olduğunu
öğrenince derhal ülkesini savunmak üzere mümkün olan her tedbiri alarak olayların gelişmesini
beklemeye başladı.
Suriye’de ise İmâdeddin Zengi’nin 1146 yılında ölümünden sonra ülkesi iki oğlu
arasında barışçı yollarla paylaşılmıştı. Bunlardan Seyfeddin Gazi Musul’a, Nureddin Mahmud
ise Haleb’e hâkim olmuşlardı. Babası gibi bütün gücüyle Haçlılarla mücadeleye devam eden
Nureddin, Urfa Kontu II. Joscelin’in Zengi’nin ölümü üzerine şehirdeki Ermenilerin yardımıyla
Urfa’ya yeniden hâkim olma teşebbüsünü süratle sonuçsuz bırakmış, bu başarı onun itibarını
artırmıştı. Şimdi İslâm dünyasının en büyük savunucusu olan Nureddin Mahmud dürüst,
mütevazı hayatı, adil idaresi ve samimi dindarlığı sebebiyle sadece Müslümanların değil
Hıristiyanların da övgüsünü kazanmıştı. Haçlı istilasına karşı babasının birlik fikrini
benimseyen Nureddin, Antakya, Trablus ve Kudüs Haçlı devletlerinin doğusunda güçlü bir
İslâm birliği kurmaya çalışıyordu; ancak bu birlik kurulduktan sonra Haçlılarla mücadelenin
başarıya ulaşacağına inanıyordu. Bu sırada Dımaşk’ı kendi hâkimiyetine almak Nureddin’in
vazgeçilmez hedefiydi.
Dımaşk’ta iktidara Böri oğullarından Mücîreddin Abak sahip olmakla beraber asıl idare,
devlet işlerinde tecrübeli bir kumandan olan Unur (Üner)’un elindeydi. Unur, Nureddin’in artan
gücü karşısında onunla dost olmayı tercih etmişti. Böylece İkinci Haçlı Seferi ordularının
Suriye’ye gelişinden bir sene önce (Mart 1147) yapılan bir anlaşmayla kızını Nureddin ile
evlendirip onun hem kayınpederi hem de müttefiki olmuştu. Unur, Dımaşk için tehlike
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yaratabilecek yakın komşusu Kudüs Krallığı ile de diğer Müslüman hâkimlere nazaran daha iyi
ilişkiler içindeydi. Her şeye rağmen Unur, İkinci Haçlı Seferi başladığı sırada, Nureddin’in
gittikçe artan gücü karşısında Kudüs Krallığı ile dostluk kurmanın kendi yararına olacağını
düşünmekteydi.
Bu sırada İslâm dünyası karşısında en zor durumda olan Antakya Prinkepsliği idi.
Antakya’yı doğudan gelecek saldırılara karşı koruyan Urfa’daki Haçlı gücü ortadan kalkmıştı.
Antakya Prinkepsi Raymond de Poitiers, elçiler gönderip Avrupa’dan acil yardım istemişti.
1147 yılı sonunda Asi Irmağı’nın doğusunda prinkepsliğe ait bulunan kaleler (Artah, Keferlâta,
Basarfut, Balat ve Hâb) Nureddin’in eline geçmiş bulunuyordu. Fakat daha sonraki olayların
gelişmesinde de görüleceği üzere, Raymond, Nureddin’e karşı İkinci Haçlı Seferi’nin kendisine
getireceğini umduğu yardımı bulamayacaktır.
Kont II. Joscelin ise Urfa’nın fethinden sonra Tell-Bâşir, Samsat, Birecik, Ayntâb,
Dülük ve Râvendân’da hâkimiyetini sürdürmeye çalışıyordu; Antakya Prinkepsi Raymond ile
arasında yıllardan beri süren geçimsizlik tam anlamıyla bir düşmanlığa dönüşmüş ve
birbirlerinin felâketine sevinir hâle gelmişlerdi. Antakya Prinkepsi Raymond’un Trablus Kontu
II. Raymond ile de ilişkileri iyi değildi. Birbirleriyle geçinemeyen bu liderler, İkinci Haçlı
Seferi’ne de katılmayacaklardır. Çünkü Kral Louis, Haçlıların en tehlikeli düşmanı olan
Nureddin’e karşı savaşmak yerine, doğrudan doğruya Kudüs’e gidecek ve kuzeydeki sorunları
göz ardı edecektir. Trablus Kontu Raymond da ailevî bir husumet yüzünden sefere
katılmayanlar arasında yer alacak ve böylece İkinci Haçlı Seferi kuzeydeki Haçlıların
desteğinden mahrum kalacaktır.
Büyük Selçukluların bu sırada Yakındoğu’da Suriye’de hemen hiç etkileri kalmamıştı.
İkinci Haçlı Seferi devletin dış siyasetini de hiç etkilememişti. Mısır Fatımî Devleti ise gittikçe
sona doğru yaklaşmaktaydı; iç karışıklıkların yaşandığı devlette asıl gücü ellerinde bulunduran
vezirler kendi aralarında savaşmaktaydılar.

6.3. Alman Kralı Konrad’ın Seferi ve Dorylaion Savaşı (1147)
Alman ve Fransız kralları, hem iki ordu arasındaki çatışmayı önlemek hem de
ihtiyaçların daha kolay sağlanması için ayrı ayrı ilerlemeye karar vermişlerdi. Önce Alman
Kralı Konrad 1147 yılının Mayıs ayında ordusuyla beraber yola çıktı; Nürnberg’den
Regensburg’a gelerek gemilerle Tuna’yı geçtikten sonra Viyana üzerinden Macaristan’a
ilerledi. Vassalleri Polonya ve Bohemya kralları da yanındaydı. Orduda piskoposlar ve
asillerden başka fakir hacılardan eşkıyalara kadar her sınıftan insan vardı. Çok büyük ve karışık
bir yapıya sahip olan bu orduda disiplini sağlamak zordu. Orduda Konrad’dan sonra gelen kişi
yeğeni Friedrich von Schwaben asillerin başında bulunuyordu. Alman Haçlı ordusu Haziran
ayında Macaristan topraklarından geçerken Macar Kralı II. Geyza onlara gereken yardımı yaptı.
İmparator Manuel, Haçlılardan Bizanslılara zarar vermeyeceklerine dair yemin aldıktan sonra
imparatorluk topraklarından geçmelerine izin verdi. Tuna’dan Sofya’ya kadar olan dağlık
arazide Alman ordusunun yolculuğu zorlu geçti, ama Bizanslılarla herhangi bir çatışma olmadı.
Fakat Sofya’dan sonra olaylar başladı. Haçlılar ovalara, zengin topraklara ulaşınca yerli halka
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sert davranmaya, her şeyi yağmalamaya başladılar. Özellikle Filibe’de çok kötü olaylar oldu.
Gösteri yapan bir hokkabazı büyücülükle suçlayan Almanlar birden ayaklandılar; çıkan
çatışmada birçok Haçlı öldürüldü. Almanlar da şehrin dış mahallelerini yaktılar. Bunun üzerine
İmparator Haçlıların Trakya’daki yürüyüşlerini kontrol altına almak ve disiplinsiz
davranışlarını önlemek için Türk asıllı kumandanı Porsuk’un kumandasında bir ordu gönderdi.
Haçlıları yakın mesafeden takip eden bu ordu Edirne’de açıkça bir çatışmaya girmek zorunda
kaldı; ancak sonra Porsuk’un çabaları sayesinde iki taraf uzlaştı. Ancak bu olaylar yüzünden
endişeli ve kızgın olan imparator, Konrad’a elçi gönderip Bizans topraklarında zarara sebep
olarak sözlerini tutmadıklarını söyledi ve Çanakkale Boğazı’ndan gemilerle karşıya
geçmelerini tavsiye etti. Fakat yolunu değiştirmeye niyeti olmayan Konrad teklifi reddetti.
Böylece Trakya bölgesinde de aynı çapulcu hareketleri sergileyen ve kendilerine karşı
koyanları öldüren Almanlar, 7 Eylül 1147’de Çatalca Ovası’na ulaştı. Burada şiddetli yağmur
yüzünden taşan Karasu Nehri’nin suları ordugâhı basınca Haçlılar büyük bir felakete uğradı;
uğranılan can ve mal kaybı büyüktü. Herkes yaptıkları kötülükten dolayı Almanların Tanrı’nın
gazabına uğradığını düşündü. Alman Haçlı ordusu nihayet 10 Eylül 1147 günü İstanbul önüne
ulaştı.
İki Haçlı ordusunun İstanbul önünde buluşmasının Bizans için büyük bir tehlike
oluşturacağını düşünen İmparator Manuel Komnenos, Almanları bir an önce şehir önünden
uzaklaştırmaya çalıştı. Konrad ve ordusu Bizans gemileriyle Anadolu yakasına geçip
Kadıköy’de ordugâh kurdular. Alman kralının bir rehber isteği üzerine, Manuel muhafız alayı
kumandanı olan Stephanos’u Konrad’a gönderdi. Bu arada ona Bizans topraklarından geçen
yolu tâkip etmesini tavsiye ederek Türklere karşı birlikte savaşa girmek teklifinde bulundu,
fakat Alman kralı yapılan teklifleri reddederek Akşehir (Philomelion) üzeriden güneye inen en
kısa yoldan ilerlemeye karar verdi ve İzmit Körfezi boyunca yürüyüşe geçti.
Kral, İzmit’i geçip İznik (Nikea)’e varınca ordusunu ikiye ayırarak ordunun savaşçı
olmayan unsurunu birçok asille beraber Otto von Freising’in idâresinde Denizli (Laodikeia)
üzerinden Antalya’ya gönderdi. Bu Haçlı grubu sahil yoluyla güneye doğru ilerledi ve büyük
bir kısmı Denizli yakınlarında Türkler tarafından yok edildi.
Konrad ise ordunun vurucu gücünü teşkil eden birlikleriyle, yani seferin esas kısmıyla
beraber yol boyunca kendilerine gerekli olan yiyecek maddelerini yanına alarak 15 Ekim günü,
Bizans kumandanı Stephanos’un rehberliğinde İznik’ten Dorylaion yönünde harekete geçti.
İmparator Manuel, Haçlıların yiyecek sıkıntısı çekmemeleri için gerekli yiyeceği hazırlamıştı.
Bu sebeple Alman Haçlılar, Bizans arazisi içinde ilerlerken hemen hemen hiç yiyecek ve su
sıkıntısı çekmediler; tek şikâyetleri, Bizanslılar’ın una kireç katmalarıydı. Ama bir hafta sonra
Bizans topraklarından çıkınca ne alışveriş yapabilecekleri bir pazar ne de su bulabildiler.
Ümitsizliğe kapılan Haçlılar bu yüzden Bizanslı rehberleri suçlamaya başladılar ve orduda
ihânet dedikoduları yayıldı. Bunun üzerine bir süre sonra rehberler birliklerini alarak Haçlı
ordusundan ayrıldılar.
Bu sırada çok büyük bir Türk ordusunun yakınlarda olduğu haberi de kesinlik
kazanmıştı. Alman Haçlı ordusunun Anadolu’ya geçtikten sonraki yürüyüşünü yakından tâkip
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eden Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesûd (1116-1155)’un, Haçlıların Anadolu içinden geçmesine
engel olmak amacıyla toplamış olduğu büyük ordu, onlara saldırmak için uygun yer ve zamanı
beklemekteydi. Almanlar, Türk arazisine girer girmez açlık ve susuzlukla karşılaştıkları gibi,
bölgeyi çeviren Türk okçularının hücumlarına da maruz kalmaya başlamışlardı. Türkler ilk
olarak küçük kuvvetlerle Haçlıların güçlerini anlamak ve durumlarını öğrenmek için artçı
birliklerine hücum ederek onları büyük kayıplara uğrattılar. Bu hücumlarını defalarca
tekrarlayan Türkler sürekli ordunun gerisinde kalan yaya askerlerine saldırmaya devam ettiler.
Böylece bir yandan açlık diğer yandan da Türk saldırıları yüzünden kayıplara uğrayan
Alman Haçlı ordusu, nihayet 26 Ekim 1147 tarihinde, Eskişehir (Dorylaion) yakınındaki Sarısu
(Bathys) Irmağı’na ulaştı. Aç ve bitkin haldeki ordu, ırmak kenarında kamp kurmaya karar
verdi. Herkes rehavet içinde dinlenmek üzereyken birdenbire bütün Türk ordusunun hücumuna
uğradılar. Türkler’in bu ani taarruzu, zaten aç, susuz ve yorgun olan Almanlar arasında tam bir
kargaşa yarattı. Hafif teçhizatlı ve süratli atlara sahip olan Türk süvarileri, saldırılarını büyük
bir çeviklikle defalarca tekrarladılar. Almanlar güç ve silâh yönünden Türklerden çok daha
üstün oldukları halde ağır zırhları ve kalkanlarıyla Türkler’e karşı savaşamıyor, ayrıca kendileri
gibi atları da açlık, susuzluk ve yorgunluktan bitkin bir halde olduğu için süratli hareket
edemiyorlardı. Böylece Türkler Haçlı ordusuyla bir meydan savaşına girmek yerine, arka
arkaya düzenledikleri şiddetli saldırılarla kalabalık Alman ordusunu kademeli olarak imha
etmeye çalışmış, Haçlılar ise Türklerin bu saldırılarına karşılık verme fırsatı bulamamışlardı.
Bizans tarihçisi Kinnamos, Konrad’ın bu savaşta, imparator tarafından kendisine hediye edilen
son derece süratli atını kaybettiğini ve bu yüzden de Türkler tarafından esir alınmasına ramak
kaldığını yazmaktadır. Alman Haçlı ordusunun umutlarına son veren ve daha çok bir katliamı
andıran bu savaştan sonra sayısız büyüklükteki Alman Haçlı ordusunun ancak onda birinin sağ
kalmıştı. Türkler, bu savaştan sonra zengin bir ganimet, sayısız silah ve at da elde etmişlerdi.
Ağırlıklarını ve ordusunun büyük bir kısmını kaybeden Kral Konrad ise bir kaç asili ve sağ
kalan askerleriyle beraber kaçarak İznik istikametinde geri dönmeye başladı.
Alman Haçlı ordusu bu geri dönüş sırasında da bir taraftan açlık diğer taraftan da ardı
arkası kesilmeyen Türk saldırılarına karşı koymak zorunda kaldı. Yiyecek aramak için gruplar
halinde etrafa dağılanların derhal Türkler tarafından öldürülüyorlardı. Bu seyahat sırasında
Alman Kralı Konrad da ok darbesiyle yaralanmıştı. Konrad ve sağ kalan adamları sonunda 2-3
Kasım’da İznik’e ulaşmayı başardı. Pek çok kişi Haçlı yeminlerini yerine getirmekten
vazgeçerek ülkelerine geri dönmek arzusuyla buradan İstanbul’a geri gitti.

6.4. Fransa Kralı VII. Louis’nin Anadolu’dan Geçişi ve Türklere Karşı
yenilgisi
Bu arada Macaristan üzerinden ilerleyerek Almanlar’dan bir ay sonra 4 Ekim 1147’de
İstanbul önüne gelen Fransa Kralı VII. Louis ve ordusu İzmit körfezini dolaşarak Kasım ayı
başında İznik’e ulaşmış ve İznik Gölü yakınında ordugâhını kurmuştu. Burada Louis’ye, Alman
kralının Türklerle yaptığı savaşta ordusunun büyük kısmını kaybettiği bildirildi. Derhal
yakınlarda bulunan Konrad’ın yanına gelen ve Alman kralı ile adamlarını perişan bir vaziyette
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bulan Louis onlara para ve malzeme yardımında bulundu. İki kral seferin bundan sonraki kısmı
için ordularını birleştirmeye karar verdiler.
Böylece iki ordu birlikte yürüyüşe başladı ve 11 Kasım’dan sonra Balıkesir yakınındaki
Esseron’a ulaştılar. Kral Louis, Esseron’dan sekiz gün sonra Alaşehir (Philadelphia)’e ulaşan
ve Denizli üzerinden Antakya (Antiochia)’ya inen yoldan gitmeyi plânlamıştı. Bu yol, sahil
yolundan daha kısa ve rahat olmakla beraber erzak yönünden çok yetersizdi. Louis, Konrad’ın
tavsiyesine uyarak Alaşehir üzerinden giden ve daha kısa olan yol yerine bereketli topraklar
içinden geçen sahil yolunu tâkip etmeye karar verdi. Böylece ordular Edremit’e doğru
ilerlemeye başladılar.
Edremit’ten sonra Fransız Haçlı ordusu dolambaçlı sahil yoluna girdi. Engebeli sahil
yolunda dağların yanı sıra kış yağmurlarıyla kabaran ve çok korkunç olan nehirleri, hızla akan
ırmakları geçmek zorundaydılar. Bu yolda surlarla, kulelerle tahkim edilmiş olan Bizans
şehirlerinden güçlükle yiyecek temin ediyorlardı; üstelik fiyatlar da çok yüksekti. Zira ordudaki
yayaların küstahça hareketleri yüzünden evlerini terk eden ve çiftlik hayvanlarını da dağlarda
saklayan Bizanslı köylüler, yanlarına aldıkları yiyecekleri gemilerin bordasında istedikleri
fiyata satıyorlardı. Fransızların arkasında ilerleyen Almanlar ise onlara güçlükle yetişiyorlardı
ve o kadar yavaş yürüyorlardı ki, bu yüzden Fransızlar’ın alay konusu oluyorlardı. Böylece
Haçlı orduları Bergama (Pergamo) ve İzmir (Smyrna)’i geçtikten sonra Efes (Ephesos)’e
ulaştılar. Anadolu’da uğramış olduğu felâketten sonra hem ruhen hem de bedenen yıpranmış
olan Alman Kralı Konrad, Efes’te hastalandı ve İmparator Manuel’in daveti üzerine Efes’ten
İstanbul’a geri döndü. İlkbahara kadar İstanbul’da kalan Konrad Mart 1148’de asilleriyle
beraber bir Bizans filosuyla Filistin’e doğru denize açıldı.
Kral Louis de Efes’te imparator Manuel’den mektuplar almıştı. Manuel bu mektubunda,
Türklerin Haçlılara karşı savaşmak için sayısız bir ordu topladığını söylemiş ve krala
imparatorluk kalelerine sığınmalarını tavsiye etmişti. Manuel, Louis’ye gönderdiği diğer bir
mektubunda ise Haçlıların, imparatorluk topraklarında verdikleri zararları belirtiyor ve bundan
sonra Bizans halkının, kendilerine verilen bu zararlar yüzünden Haçlıları dostça
karşılamamalarına mani olamayacağını bildiriyordu. Kral Louis, imparatorun bu mektuplarına
hiç önem vermediği gibi cevap vermeye bile tenezzül etmedi.
Fransızlar, 1147 yılı Noeli arifesinde Efes yakınındaki Decervion Vadisi’nde ordugâh
kurdukları zaman Türkler ortaya çıkarak bu andan itibaren Haçlı ordusunu taciz etmeye
başladılar. Haçlılar nihâyet dört gün sonra buradan ayrılıp Menderes Vadisi boyunca ilerleyerek
Denizli (Laodikeia)’ye ulaşmak üzere güney doğu istikametinde yürüyüşe geçtiler. Fransız
Haçlı ordusuna karşı da gerilla taktiğini kullanmayı düşünen Türkler, yalçın dağlar arasındaki
Menderes Nehri’nin her iki tarafında da tertibat almışlardı. Böylece 1 Ocak 1148 tarihinde
Pisidia Antiokheia’sı yakınında nehri geçmeye çalışan Haçlılar ile Türkler arasında bir savaş
meydana geldi. Bütün çabalarına rağmen Haçlıları engelleyememiş olan Türkler süratli atları
sayesinde hızla, fakat kayıplar vererek dağlara doğru geri çekilmeye başladılar.
Fransızlar Menderes kenarındaki savaştan üç gün sonra, 4 Ocak 1148’de Denizli’ye
vardılar. Fakat şehir bomboştu ve yiyecek bulmak çok zordu; Antalya’ya kadar yol boyunca
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yiyecek bulabilecekleri başka hiç bir yer de yoktu. Böylece Denizli’de bir gün geçirdikten sonra
daha fazla zaman kaybetmemek için 6 Ocak sabahı şehirden ayrıldılar.
Denizli’den Antalya’ya giden yol çok meşakkatli bir yoldu. Toros Dağları’nı aşmak
zorunda olan ordu, yüksek ve tenha olan dağlık arazideki çok kıvrımlı yolda güçlükle
ilerliyordu. Kötü hava koşulları, açlık ve orduyu yol boyunca taciz eden Türk okçuları zaten
zor olan bu seyahati daha da zorlaştırıyordu. Ayrıca, kısa bir süre önce aynı yerlerden geçmeye
çalışan Otto von Freising’in ordusunda bulunan ve Türkler tarafından öldürülen Almanlar’ın
cesetlerine rastlayınca ordunun moralini iyice bozuldu.
Böylece disiplinsiz bir şekilde ilerleyen Haçlılar, çok yüksek, dik ve kayalık olan Honaz
(Kadmos) Dağı’ndaki Kazıkbeli Geçiti’ni aşacaklardı. Geçit çok dar olduğundan, üstelik
Türkler tarafından tâkip edildiklerinden, bu yolda uygun ve güvenli bir kamp yeri bulamazlardı.
Bu yüzden Kral Louis, ağırlıklarla yüklü olan ordusunun bu zorlu geçiti ancak tam bir günde
aşabileceğini düşündüğü için o gün dağ geçitinin girişine kadar ilerleyerek buradaki düzlükte
kamp kurmaya, geceyi orada geçirdikten sonra da bütün bir günü bu zorlu yolu katetmek için
harcamaya karar vermişti. Denizli’den ayrıldıktan sonraki gün (7 Ocak 1148), çok sayıdaki
savaşçıdan oluşan kalabalık bir öncü kolu kralın sancağıyla beraber ordunun önünden
ilerlemeye başladı ve tahmin edilenden çok daha kısa sürede öğleye doğru geçitin ayağına
ulaştı. Bu yüzden Öncü kolu kumandanları, günün büyük bir kısmını boşuna harcamaktansa
tepenin öteki yamacındaki vadiye kadar ilerleyerek orada daha iyi bir kamp yeri bulmaya karar
verdiler. Böylece, kralın emrini göz ardı ederek tepeyi tırmanmaya başladılar. Öncüleri tâkip
etmekte olan ağırlıklarla yüklü ordu, bu uçurumlu yolda dura kalka güçlükle yol alıyordu. Yük
arabaları uçuruma yuvarlanıyor, düşenler veya oldukları yerde yığılıp kalanlar arkadan
gelenlerin hareketini de güçleştiriyor ve sıkışıp birbirlerini itmelerine sebep oluyorlardı. Hiç bir
engelle karşılaşmayan öncüler ise bir an evvel vadideki kamp yerine varmak için süratli hareket
ettiklerinden arkalarındaki yayalarla aralarındaki mesafe gittikçe açıldı. Böylece hâlâ tepeye
tırmanmaya çalışan Haçlılar ile çoktan aşağıdaki vadide kamp kurmuş olan öncüler arasında
bağlantı koptu ve Haçlı ordusu ikiye bölündü. Durmadan Fransızları tâkip eden Türkler bu
durumu fark etmişlerdi; derhal Fransız Haçlı ordusunun kargaşa içine düşmüş olan orta kısmına
saldırdılar. Arkadan gelmekte olan Kral Louis tepeye yaklaşınca ve savaş seslerini duyunca
olanları farketti, fakat yapabileceği fazla bir şey yoktu. Tıpkı Konrad gibi Türklerin pususuna
düşmüş ve artçı koluyla beraber kendini bir anda savaşın ortasında buluvermişti. Kral Louis bu
savaş sırasında yaklaşık kırk kişi olan maiyetini kaybetmişti, kendisi ise ağaç köklerine
tutunarak bir kayalığa tırmanmış ve canını zor kurtarmıştı; göğüs zırhı onu kendisine fırlatılan
oklardan korumuştu. Türkler onu tanımadıkları için, ayrıca sürpriz bir saldırıdan korktukları
için gece olmadan zengin ganimeti toplayarak oradan ayrıldılar. Uzun süren bu savaş Haçlılar
için tam bir felâket olmuştu. Sağ kalabilenler ancak karanlığın çökmesi sayesinde
kurtulabilmişler ve gece yaralı bitkin ve perişan bir vaziyette tek tek kamp yerine gitmeye
başlamışlardı.
Ertesi gün (8 Ocak) Kral Louis, ordusuyla birlikte tekrar yola koyuldu. Antalya’ya
ulaşabilmek için hâlâ on iki günlük zorlu bir yürüyüş onları bekliyordu. Yiyecek sıkıntısı
çekmekte olan ordunun Antalya’ya kadar yol boyunca alışveriş yapabileceği bir yer de yoktu;
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sadece kendileri değil, atları da açlıkla karşı karşıyaydı. Üstelik Türkler, şimdi daha da cüretkâr
bir şekilde taciz ederek onları takip etmeye devam ediyorlardı.
Fransızlar düzlüğe inince bundan sonraki yolun artık daha kolay olduğunu düşünerek
sevinmişlerdi. Fakat zorluklar bir türlü sona ermiyordu. Türkler, büyük hayvan sürülerini
Haçlıların geçeceği yerlerde otlatarak tarlalardaki ürünleri ve otlakları yok ettikleri için atların
çoğu ya açlıktan öldü ya da gücü tükendiği için yolda bırakıldı. Bu yüzden Haçlılar
taşıyamadıkları birçok yükü, çadırlarını, elbiselerini silâhlarını geride bıraktılar ve Türklerin
eline geçmemesi için birçok şeyi de yaktılar. Yol boyunca bir lokma bile yiyecek temin
edemediklerinden bu ölü atların etlerini yiyerek açlıklarını yatıştırdılar. Yük taşıyamayacak
durumda olan zayıf atları da yine yiyecek ihtiyacını karşılamak için kullandılar. Kamp ateşinin
külünde kızarmış at eti ve ekmek bu koşullarda zenginler için bile bulunmaz bir ziyafet
sayılıyordu. Fransız Haçlı ordusu Türkler ile yer yer çatışmalara girerek sonunda açlıktan ve
yorgunluktan bitkin bir vaziyette 20 Ocak 1148’de Antalya’ya ulaştı.
Fransızları Antalya’da şehrin valisi olan Landulf karşıladı ve imparatorun emrine
uyarak, bir an önce yiyecek bulmak ve dinlenmek arzusunda olan aç ve yorgun Haçlılara
elinden gelen yardımı yaptı. Ancak şehirde, böylesine büyük bir orduya yetecek kadar çok
yiyecek bulunmadığı için haliyle fiyatlar da çok yüksekti. Bu yüzden ancak parası olanlar pahalı
da olsa yiyecek bulabildiler.
Bundan sonra kara yolunun güçlüklerinden çekinen Kral Louis, deniz yoluyla
Antakya’ya gitmeye karar verdi. Ancak beş hafta bekledikten sonra yeterince gemi
bulunamayınca Louis yayaları burada bırakmaya karar verdi. Flandre Kontu Thierry ile
Bourbon Kontu Archimbaud’u da Haçlılarla ilgilenmeleri için şehirde bıraktıktan sonra ileri
gelen şövalyeleri ve maiyetiyle birlikte Antakya’ya doğru denize açıldı. Kral Louis’nin
ayrılışının ertesi günü sabahleyin, Türkler Haçlı ordugâhına taarruz ettiler. Landulf, Haçlıların
şehrin surları içine yerleştirilmesine izin verdi ve bu arada süratle yeni gemiler bulmaya çalıştı.
Landulf’un bulabildiği gemilerle, bu sefer de Flandre ve Bourbon kontları kendi yakınları ve
diğer şövalyelerle beraber Antalya’dan ayrıldılar. Zavallı korumasız yayalar ise geride kendi
kaderleriyle başbaşa bırakıldılar. Bunların bazısı Antalya’da açlıktan veya hastalıktan ölürken
bazısı da Bizans’ın hizmetine girmek zorunda kaldı. Çaresiz, Doğu’ya doğru yürüyüşe
geçenlerin birçoğu da Türkler ile savaşta ya esir edildi ya da öldürüldü. Bu insanların ancak pek
az bir kısmı Çukurova’yı geçerek ilkbahar sonunda perişan bir Antakya’ya ulaşabildi. Türkler
bu aç, yoksul, hasta ve çaresiz insanlara acıyarak onlara yemek ve para vermiş, hastalarını
tedavi etmişti. Bu yüzden, üç binden fazla Hıristiyan genç, kendilerine merhamet eden
Türkler’e sığınarak onlarla beraber gitmiş ve Müslüman olmuştu.
19 Mart 1148’de Antakya’nın Samandağ (Süveydiye, St. Symeon) limanında karaya
çıkan Kral Louis ise Antakya Prinkepsi Raymond’un bütün ısrarlarına rağmen, Haçlıların en
tehlikeli düşmanı olan Nureddin Mahmud üzerine Haleb’e bir sefer yapmayı kabul etmedi ve
Haçlı yeminin yerine getirmek için Kudüs’e gitti. Nureddin, Urfa’dan Hama’ya kadar uzanan
bölgeye sahip olup Antakya için büyük tehlikeydi.
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Bütün Haçlılar Filistin’e vardıktan sonra Kudüs kraliçesi Melisende ve oğlu Kral III.
Baudouin’in ev sahipliğinde, 24 Haziran 1148’de Akkâ’da bir toplantı yapan liderler Dımaşk
üzerine sefere karar verdiler. Fakat zenginliği ve stratejik öneminden dolayı Haçlıların ilgisini
çeken Dımaşk bölgedeki Haçlıların tek Müslüman müttefikiydi. Nureddin’in kudretinden
çekinen Dımaşk Emîri Unur Kudüs krallığı ile dost kalmaya çalışan ve işbirliği yapmaya
hazırdı, ama Haçlıların niyetini öğrenince tabiatıyla Nureddin’den yardım istemek zorunda
kaldı. Nureddin de derhal Dımaşk’a doğru yola çıktı.

Harita 8

6.5. Dımaşk Kuşatması (24-28 Temmuz 1148)
Batı’dan gelen ordularla beraber Kudüs krallık ordusu Temmuz 1148’de Galilaea
(Celîle) bölgesinden geçip 24 Temmuz’da Dımaşk önüne geldi. Haçlı seferinden umduğu
yardımı alamayan Urfa, Antakya liderleriyle Trablus kontu bu sefere katılmadı. Haçlılar,
öncelikle Dımaşk’ı âdeta sur gibi çevreleyen ve sağlam bir savunma teşkil eden meyve
bahçelerini ele geçirmeye karar verdiler; böylece Dımaşk’a batıdan saldırmayı plânladılar. Bu
meyve bahçelerinin her biri sınırlarını belirtmek ve yabancıların girmesini önlemek için
çamurdan duvarlarla çevrilmişti; yollar çok dardı, sadece yük hayvanlarının geçmesine imkân
verecek genişlikteydi; sık dikilmiş ağaçlar ve dar patika yollar, Dımaşk’a bu taraftan girmeyi
neredeyse imkânsız kılıyordu. Haçlı ordusu, bu dar yollarda güçlükle ilerlerken ağaçların ve
çalıların arkasına gizlenmiş olan Dımaşklılar tarafından da taciz edildiler. Fakat Haçlılar
meyvelikleri savunan Müslümanların üzerine şiddetli bir saldırı düzenleyerek onlardan
birçoğunu öldürdüler, bazısını esir ettiler, diğerleri de şehre kaçtı.
Ertesi gün Unur yardıma gelen kuvvetlerin desteğiyle mukabil taarruza geçti. Dımaşk’ı
meyve bahçeleri tarafından ele geçiremeyeceklerini ve kuvvetlerinin buradaki ordugâhta
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oldukça hırpalandığını gören krallar, yani Louis, Konrad ve Baudouin, ordugâhın yerini
değiştirmeye ve şehre doğudan saldırmaya karar verdiler. Böylece Haçlı ordusu, 27 Temmuz
akşamı meyve bahçelerini terk ederek şehrin güney doğusundaki açık alana yerleşti. Fakat bu
hiç de isabetli bir hareket değildi. Zira şimdi surların en güçlü kesiminin karşısında
bulunuyorlardı; üstelik yeni ordugâhlarında yiyecek, su ve hayvanlar için ot da yoktu. Dımaşk’ı
bu yönden kolayca alabileceklerini sanmış olan krallar, yaptıkları hatayı anlamışlardı. Fakat
onların ayrılmasından sonra Dımaşklılar derhal meyveliklere girmiş ve öncekinden daha da
güçlü bir savunma hattı kurmuşlardı. Sonuçta alınan bu karar yüzünden Haçlı ordugâhında
ihanet dedikoduları yayılmaya başladı. Birçok kişi, Filistin asilzâdelerinin rüşvet ve çeşitli
vaatler karşılığında Unur ile işbirliği yapmış olduklarını, bu yüzden de kasten ordugâhın bu
elverişsiz yere taşınmasını tavsiye ettiklerini, böylece artık Dımaşk’ın zaptının imkânsız
olduğunu düşünüyordu. Dımaşk’ın zapt edildikten sonra kime verileceği meselesi de ordugâhta
bir huzursuzluğa sebep olmuştu. Filistin baronları başından beri Haçlı ordularının yardımıyla
Dımaşk’ı kendi topraklarına katmayı ümit etmişlerdi. Fakat zafer durumunda buranın Thierry
de Flandre’a verileceğini duyulunca Dımaşk’a taarruzun anlamsızlığını savunan Haçlıların
sayısı daha da arttı.
Bu arada, Unur’a yardım etmek için büyük birliklerle yola çıkmış olan Seyfeddin Gazi
ve Nureddin Mahmud Hıms’a varmış ve Unur’a elçiler göndererek yardım şartlarını görüşmeye
başlamışlardı. Zengi oğulları, Haçlılarla yapacakları savaş sırasında Dımaşk’ın kendi nâibleri
tarafından idare edilmesini ve birliklerinin şehre girmesine izin verilmesini talep ediyorlardı;
ayrıca galip gelirlerse Dımaşk’ı Unur’a teslim edeceklerine de söz veriyorlardı. Fakat Unur,
Nureddin’i Dımaşk’tan çıkarmanın imkânsız olduğunu düşünüyor ve zaman kazanmaya
çalışıyordu. Bu yüzden Unur, Haçlı ordugâhına haber göndererek Nureddin’in büyük bir
orduyla Dımaşk’a yardıma geldiğini, kuşatmayı kaldırmazlarsa şehri ona teslim edeceğini,
Haçlıların ise bu büyük kuvvetlere karşı koyamayacağını ve bir felâkete uğrayacaklarını
bildirerek onları geri çekilmeye teşvik etmişti. Neticede bütün ümitleri tükenen liderler, dört
günlük bir kuşatmadan sonra 28 Temmuz Çarşamba günü Galilaea yönünde geri çekilmeye
başladılar, fakat geri çekilirken de peşlerine takılan Dımaşk birliklerinin hücumları yüzünden
ağır kayıplara uğradılar.
Seferden sonra Konrad derhal Filistin’den ayrılıp İstanbul’a gitti ve Sicilya Kralı
Roger’ye karşı imparator ile anlaştıktan sonra 1149’da Almanya’ya döndü. Mağlubiyetin
suçunu Bizans imparatoruna yükleyen Kral Louis ise 1149 yaz başına kadar Kudüs’te kaldıktan
sonra İtalya’da Roger ile buluştu. İki kral intikâm almak üzere Bizans’a karşı bir Haçlı Seferi
yapmayı plânladılarsa da, bu plânı uygulamak imkânını bulamadılar. Böylece Batılıların
İstanbul’u ele geçirme düşünceleri hiç değilse yarım yüzyıl ertelenmiş oldu.
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6.6. İkinci Haçlı Seferi’nden Sonra Doğu’da Durum
Büyük umutlarla başlayan İkinci Haçlı Seferi’nin Anadolu ve Suriye’de uğranılan
mağlubiyetlerden sonra büyük bir fiyasko ile son bulması Doğu’daki Haçlıların tarihinde bir
dönüm noktası teşkil ederek adeta sonun başlangıcı oldu. Bunu takip eden süreçte Haleb
hükümdarı Nureddin Mahmud’un Suriye bölgesindeki nüfuz ve hâkimiyeti daha da arttı.
Urfa’nın kaybından sonra hâkimiyetini ancak Fırat’ın batısında Tell-Bâşir merkezinden
yürütmeye çalışan Kont II. Joscelin, beyaz bir mütareke bayrağı ile bizzat Nureddin’in
karargâhına giderek ondan ateşkes rica etmeye mecbur oldu. Bu arada Antakya Prinkepsliği
daha da zor duruma düştü.
Raymond, İnab kalesi önünde Nureddin’le yaptığı savaşta yenilgiye uğradı ve bütün
ordusu imha edildi (29 Haziran 1149). Maraş Senyörü Renaud, İsmâilî reisi Ali b. Vefa ve
bizzat Antakya Prinkepsi Raymond bu savaşta öldüler. Nureddin, bu zaferden sonra kolayca
Antakya topraklarında ilerleyerek Âsi Nehri Vadisi’ndeki birçok yeri, bu arada Hârim ve
Efâmîye’yi zapt etmek imkânını buldu (26 Temmuz 1149). Böylece prinkepslik toprakları artık
sadece Antakya Ovası ve İskenderun-Lâzikiye arasındaki daracık bir kıyı bölgesi ile sınırlı
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kaldı. Prinkepsliğin idaresi ise Raymond’un genç yaşta dul kalan hanımı Konstance’ın eline
geçti, patrik Aimery de ona yardımcı oldu.

Fotoğraf 26
1149 yılı kışında Nureddin, Joscelin’i hedef aldı. Bir taraftan Sultan Mesûd, diğer
taraftan da Nureddin tarafından sıkıştırılan Joscelin iki ateş arasında kaldı. Nureddin güneyde
Emîr Unur’un ölümünden sonra kargaşa içine sürüklenmiş olan Dımaşk’ı hâkimiyeti altına
almak için mücadele ettiği sırada Joscelin, 1150 yılının Nisan ayı sonlarında Antakya’ya gitmek
üzere yola çıktı. Fakat Tell-Bâşir bölgesine girmiş olan bir Türkmen grubunun pususuna düştü.
Haleb’de hapse atılan Joscelin dokuz yıl esarette kaldıktan sonra zındanda öldü.
Böylece İkinci Haçlı Seferi’nden pek kısa bir süre sonra Tell-Bâşir ve ona bağlı olan
bölge de sahipsiz kalmıştı. Kocasının yerine idareyi ele alan Kontes Beatrice gerek Mesûd’un
gerekse Nureddin’in saldırılarına güçlükle karşı koymuş ve bu saldırılar dayanılmaz bir hâle
gelmişti. Tell-Bâşir’in daha fazla savunulamayacağı artık belliydi. Şehir, bütün bölgeye yayılan
Türk hücumlarının sebep olduğu tahribat yüzünden çevreden akın akın gelerek buraya sığınan
Frank ve Ermeni mültecilerle dolmuştu. Nureddin’in bölgedeki fetihleri sebebiyle Tell-Bâşir’in
Antakya ile bağlantısı da kesilmişti. Bu sırada, Kontes Beatrice’in içinde bulunduğu zor
durumu iyi bilen İmparator Manuel ona, elinde kalan bütün araziyi Bizans’a satmasını teklif
etti. Kudüs Kralı III. Baudouin’in de rızasını alan kontes bu teklifi kabul etti. Böylece Beatrice,
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Bizans’ın Kilikya Valisi Thomas tarafından getirilen torbalar dolusu altın karşılığında TellBâşir, Samsat, Birecik, Ayntâb, Dülük ve Râvendân kalelerini Bizans askerlerine teslim etti;
kendisi ise kızı Agnes ve oğlu Joscelin ile birlikte Kudüs’e gitti. Fakat Türkler, Urfa
Kontluğu’ndan geriye kalan toprakların Bizans’a intikal etmesinden sonra da bu bölgedeki
hücumlarına devam ettiler. Neticede 1151 yılında Nureddin, Râvendân ve Tell-Bâşir’i zapt
ederken Ayntâb ve Dülük Sultan Mesûd’un, Samsat ve Birecik ise Artuklu Beyi Timurtaş’ın
eline geçti. Böylece Birinci Haçlı Seferi sırasında Güneydoğu-Anadolu’da kurulmuş olan ilk
Haçlı devleti –Urfa Kontluğu- İkinci Haçlı Seferi’nden pek kısa bir süre sonra tarih sahnesinden
tamamen silinmiş oldu.
Kudüs Krallığı ise, elli yıldan beri Haçlılara karşı koyan ve Müslümanların Filistin’deki
tek limanı olan Askalan’ın Kral III. Baudouin tarafından yedi ay süren bir kuşatmadan sonra
zaptıyla (19 Ağustos 1153) son büyük başarısını kazandı. Fakat Nureddin Mahmud 25 Nisan
1154’de Dımaşk’a hâkim olarak çok daha büyük bir başarı elde etti. Böylece Nureddin Haleb
ve Dımaşk’ı kendi hâkimiyeti altında birleştirmek suretiyle bölgede İslâm birliğini sağlamak
hususundaki büyük arzusunu nihâyet gerçekleştirmiş oluyordu. Şimdi o, bütün Haçlı
devletlerinin doğu sınırını tek başına kontrol altında bulunduruyordu.
Kral Baudouin, Nureddin Mahmud gibi güçlü bir düşman karşısında İmparator Manuel
ile ittifak kurmayı uygun buldu ve Manuel’in yeğeni Theodora ile evlendi (1158). İmparator
Manuel bu sıralarda, Antakya Prinkepsleği’ni kesin olarak itaat altına almak amacıyla büyük
bir orduyla güneye hareket etti. İkinci Haçlı Seferi ile Doğu’ya gelerek burada kalmış olan ve
1153 yılı İlkbaharında Antakya nâibesi Constance ile evlenerek prinkepsliğin sorumluluğunu
üzerine alan Renaud de Châtillon, Çukurova Ermeni hâkimi Thoros ile ittifak kurarak Bizans’a
ait bulunan Kıbrıs adasına saldırmış ve Ermeniler ile birlikte adada büyük bir vahşet örneği
sergilemişti (1156). Şimdi imparatorun bölgeye gelerek Ermeni Thoros’a ait Tarsus, Anazarba
ve diğer bütün Çukurova şehirlerini ele geçirdiğini duyan Renaud de Châtillon, Thoros gibi
kendisinin de cezalandırılacağını anlayarak derhal imparatorun Misis önündeki karargâhına
giderek gözyaşları içinde affedilmesini rica edip ona itaatini bildirdi. Kudüs Kralı Baudouin de
imparatoru ziyaret ederek onun yüksek hâkimiyetini tanıdı. Bundan sonra Manuel, 12 Nisan
1159’da muhteşem bir törenle Antakya’ya girdi. Böylece Hıristiyan doğuya tamamen hâkim
olan Manuel, Türkler tarafından sürekli baskı altında tutulan Haçlı devletlerinin tek hâmisi
durumuna geldi. Fakat Manuel, Nureddin’e karşı savaşmak yerine onunla anlaşmayı tercih etti
ve İstanbul’a geri döndü. Çünkü Nureddin’in gücü kırılırsa Haçlıların Bizans’a ihtiyacı
kalmayacağını düşünüyor ve Kuzey-Suriye’deki güç dengesinin bozulmasını istemiyordu.
Nureddin de Bizans-Haçlı koalisyonu karşısında daha temkinli davranmayı tercih etti.
1162 yılı başında Kudüs Kralı III. Baudouin’in ölümünden sonra ise kardeşi I. Amaury
tahta geçti. Kral Amaury, Suriye’nin tek efendisi olan Nureddin’in Mısır’a da sahip olması
durumunda Kudüs Krallığı’nın geleceği açısından hayatî bir tehlike yaratacağını anlamıştı.
Fakat Amaury ile Nureddin arasında 1163 yılında başlayan Mısır’ı ele geçirme mücadelesi 8
Ocak 1169’da, Nureddin’in kumandanı Şîrkûh’un Kahire’ye girmesiyle sonuçlanınca
Amaury’nin bütün plânları altüst oldu. Nureddin, artık Suriye ve Mısır hükümdarı unvanını
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taşıyordu. Bunun üzerine Amaury, derhal Avrupa’ya elçiler göndererek yeni bir Haçlı seferi
düzenlenmesini istedi, ancak Batı’dan olumlu bir cevap alamadı.
Kral Amaury’nin Temmuz 1174’de ölümü ile Kudüs Krallığı çaresizliğe sürüklendi.
Hanedandan geriye kalan tek kişi, Amaury’nin on üç yaşındaki cüzzamlı oğlu Baudouin idi.
Hem iç hem de dış sorunlarla karşı karşıya olan Kudüs Krallığı gittikçe sona doğru
yaklaşmaktaydı. Dışarıdan yardım alma ümitleri de kalmamıştı. Avrupalı hükümdarlar kendi
sorunlarıyla meşgul olduklarından, Papa III. Aleksandrus bütün çabalarına rağmen istenen
yardımı gönderememişti. Doğu’daki Haçlıların hamisi durumunda olan Bizans da onlara
yardım edecek durumda değildi. İmparator Manuel, 17 Eylül 1176’da Myriokephalon’da,
Anadolu’da kudreti gittikçe artan Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan karşısında büyük
bir yenilgiye uğramıştı. Bizans, tıpkı bir asır önce Malazgirt savaşındaki gibi Türklerden çok
ağır bir darbe yemişti ve bundan sonra eski gücüne asla kavuşamadı. Bizans’ın felâketi Haçlılar
için de ağır bir darbe olmuştu. Manuel’in 1180’de ölümünden sonra ise Bizans’tan yardım alma
ümitleri tamamen yıkıldı. Kudüs krallığı artık sona doğru yaklaşıyordu.

Harita 10
130

Uygulamalar
 E. Altan, İkinci Haçlı Seferi (1147-1148), (TTK-Ankara 2003) adlı kitabı
inceleyebilirsiniz.


İkinci Haçlı Seferi öncesindeki Bizans-Selçuklu ilişkileri hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1. Papa III. Eugenius, 1145 yılında yaptığı Haçlı Seferi çağrısında hangi konulara
temas etmiştir, anlatınız.
2.

12. yüzyılın ilk yarısındaki Selçuklu-Bizans ilişkileri hakkında bilgi veriniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Urfa’nın 24 Aralık 1144 tarihinde Türkler tarafından yeniden fethi ile Birinci Haçlı
Seferi sırasında kurulmuş olan ilk Haçlı devletinin son bulması, 1101 yılı Haçlı ordularının
Anadolu’da imha edilmesinden sonra yaklaşık yarım asır kadar duraklayan Haçlı hareketinin
yeniden başlamasına sebep olmuştur.
Önce Kral III. Konrad idaresindeki Alman Haçlı ordusu, Macaristan üzerinden
İstanbul’a geldi ve İmparator Manuel Komnenos tarafından karşı sahile geçirildi. Konrad
İzmit’i geçip İznik’e varınca ordusunu ikiye ayırdı. Ordusunun savaşçı olmayan unsurlarını
Otto’nun idaresinde Denizli üzerinden Antalya’ya gönderdi. Bu Haçlı grubu denizli yakınında
Türkler tarafından yok edildi. Konrad ise seferin esas kısmıyla beraber, İznik’ten Dorylaion
yönünde hareket geçti. Ancak ordusu 26 Ekim 1147’de Dorylaion yakınında Sultan Mesûd
tarafından ağır bir yenilgiye uğratılıldı. Konrad sağ kalan adamlarıyla kaçarak İznik’e döndü.
Almanların arkasından Anadolu’ya geçen Kral VII. Louis’nin ordusu ise İznik’te sağ kalan
Almanlar ile birleşerek Balıkesir-Bergama-İzmir Efes üzerinden güneye doğru ilerledi. Konrad
Efes’ten İstanbul’a geri döndü ve 1148 ilkbaharında deniz yoluyla Filistin’e gitti. Fransız Haçlı
ordusu ise Denizli’den sonra Honaz Dağı’nda Türklerin pususuna düşerek büyük kayıplar verdi
(7 Ocak 1148). Bundan sonra Kral Louis yayaları Antalya’da bırakarak deniz yoluyla
Antalya’dan Antakya’ya gitti. İkinci Haçlı Seferi’nin dört gün süren Dımaşk kuşatmasından
sonra tam bir fiyasko ile son bulması Doğu’daki Haçlıların geleceği açısından bir dönüm
noktası teşkil etti.
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Bölüm Soruları
1) İkinci Haçlı Seferi’ni vaaz eden kişi kimdir?
a) Herakleios
b) Bernard de Clairvaux
c) Manuel Komnenos
d) Aleksios Komnenos
e) Konrad
2) İkinci Haçlı Seferi olarak adlandırılan sefer hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Urfa’nın 1144 tarihinde Türkler tarafından geri alınması Haçlı ordularını yeniden
harekete geçirdi.
b) Papa III. Eugenius, 1 Aralık 1145 tarihinde yayımladığı fermanla yeni bir Haçlı
Seferi çağrısında bulundu.
c) Fransa Kralı VII. Louis sefere katılması hususunda güçlükle ikna edildi.
d) Bu yeni Haçlı Seferi Bizans’ın dış politikasını olumsuz etkiledi.
e) Bu sefer tam bir fiyaskoyla son buldu.
3) İkinci Haçlı Seferi’ne kumanda eden krallar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) VI. Heinrich, VII. Louis
b) VII. Louis, Manuel
c) III. Konrad, VII. Louis
d) III. Konrad, Manuel
e) Etienne de Blois, IX. Guillaume
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4) İkinci Haçlı Seferi başladığı sırada Bizans tahtında hangi imparator vardı?
a) Aleksios Komnenos
b) Manuel Komnenos
c) Andronikos Komnenos
d) Mikhail Paleologos
e) Herakleios
5) Alman Kralı Konrad’ın Haçlı Seferi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru
olamaz?
a) Konrad, Bernard de Clairvaux tarafından sefere katılmaya zor ikna edildi.
b) Alman Haçlı ordusu Niş-Sofya-Filibe Edirne üzerinden İstanbul’a geldi.
c) Almanlar, 7 Eylül 1147’de Çatalca Ovası’da büyük bir sel felaketine uğradılar.
d) Konrad ve ordusu Anadolu yakasında Kadıköy’de ordugâh kurdular.
e) Konrad Anadolu’da Türklere karşı zafer kazandıktan sonra İstanbul’a geri döndü.
6) Sultan Mesûd’un İkinci Haçlı Seferi ordularına karşı mücadelesi hakkında bilgi
veriniz.
7) İkinci Haçlı Seferi’ne katılan Alman Haçlı ordusu Anadolu’daki yürüyüşü sırasında
hangi güzergâhı takip etmiştir, nedenleriyle beraber açıklayınız.
8) 1147/1148 yılında Fransız Haçlı ordusu Anadolu’da hangi yolu takip ederek güneye
inmeye inmiş ve bu sırada hangi olaylar yaşanmıştır, açıklayınız.
9) Doğu’daki Haçlı liderlerinin İkinci Haçlı Seferi ordularına karşı tutumları ne
olmuştur, açıklayınız.
10) İkinci Haçlı Seferi nasıl sona ermiştir ve bu sonuç Doğu’daki Haçlıların geleceğini
nasıl etkilemiştir?

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) c, 4) b, 5) e
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7. ÜÇÜNCÜ HAÇLI SEFERİ (1189-1192)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kudüs’ün Fethi ve Üçüncü Haçlı Seferi’nin Başlaması
7.2. Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa’nın Haçlı Seferi
7.3. İngiltere ve Fransa Krallarının Haçlı Seferi ve Akkâ’nın Düşüşü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kudüs’te Haçlı hâkimiyeti nasıl ve ne zaman son bulmuştur?

2. Üçüncü Haçlı Seferi çağrısı nasıl yapılmış ve bu çağrıyı Avrupa toplumu nasıl
karşılamıştır?
3.

Kıbrıs’ta Haçlı hâkimiyeti nasıl başlamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Selâhaddin Eyyubî’nin

Kudüs’ün Fethi ve Üçüncü
Haçlı Seferi’nin Başlaması

1187’de Kudüs’teki Haçlı
hâkimiyetine son vermesiyle
ilgili temel bilgileri
kavramak
İmparator Friedrich

Alman İmparatoru

Barbarossa’nın ordusuyla

Friedrich Barbarossa’nın

Doğu’ya gelişi, Anadolu’da

Haçlı Seferi

ilerleyişi ve bu sırada ölümü
hakkında bilgi kazanmak
İngiltere Kralı Richard ile
Fransa Kralı Phillips’in
Kudüs’ü geri almak

İngiltere ve Fransa
Krallarının Haçlı Seferi ve
Akkâ’nın Düşüşü

niyetiyle Doğu’ya gelişleri,
bölgedeki Müslümanlarla

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kronolojik düşünme
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

çatışmalar ve Akkâ’yı ele

Tarihsel sorgulamaya dayalı

geçiren Haçlıların bölgede

araştırma

tutunmalarıyla ilgili sürecin
kavranması

Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Kudüs



II. Kılıç Arslan



Friedrich Barbarossa



Arslan Yürekli Richard



Phillippe



Akkâ



Kıbrıs
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Giriş
Bu bölümde, İkinci ve Üçüncü Haçlı Seferleri arasında kalan dönemde Yakındoğu’da
yaşanan gelişmeler kısaca belirtildikten sonra 1187’de Kudüs’te Haçlı hâkimiyetine son
verilmesi üzerine haçı kabul eden Almanya, İngiltere ve Fransa krallarının Kudüs’ü
Müslümanlardan geri almak niyetiyle düzenledikleri Haçlı Seferi, Akkâ’nın zaptı ve bunun
sonuçları ele alınmaktadır.

141

7.1. Kudüs’ün Fethi ve Üçüncü Haçlı Seferi’nin Başlaması
Mısır - Suriye hükümdarı Nureddin Mahmud öldüğünde (1174) vârisi ve oğlu Melik
Salih İsmail henüz on bir yaşında olduğundan devletin idaresi valiler arasında paylaşıldı.
Müslüman dünyası içinde çıkan iktidar kavgalarını kazanan Selâhaddin Eyyubî, Haleb (1183),
ve Musul’u (1186) da hâkimiyeti altına alarak bölgede İslâm birliğini yeniden sağladı.
Hâkimiyet sahasını Berka çöllerinden Dicle kıyılarına kadar genişletmek suretiyle adeta bütün
Frank topraklarını çember içine almıştı. Bunu takiben Haçlıları Ortadoğu’dan atmak için bütün
gücüyle mücadeleye devam etti.
Bu arada Kudüs Kralı Amaury’nin halefi on üç yaşındaki cüzzamlı IV. Baudouin
1185’de öldü ve onun sekiz yaşındaki yeğeni V. Baudouin, Trablus Kontu III. Raymond’un
niyabetinde Kudüs tahtına çıktı. Raymond krallığın gittikçe kötüleşen durumunu göz önüne
alarak Selâhaddin ile 4 yıllık bir anlaşma yaptı. Bu sayede bölgedeki Müslümanlarla yeniden
ticaret başladı. Şimdi Batı’dan beklenen yardım gelinceye kadar bu barışı korumak krallığın
geleceği açısından hayati önem taşıyordu. Fakat 1186’da V. Baudouin ölünce, saray partisi
tarafından nâib III. Raymond idareden uzaklaştırıldı ve Prenses Sibylle ile kocası Guy de
Lusignan Kudüs’te taçlandırıldı. Aslında yeni Kral Guy Müslümanlarla anlaşmanın
devamından yanaydı. Fakat İkinci Haçlı Seferi’ne katılarak güç ve servet sahibi olmak için
Doğu’ya gelen, yaptığı evlilikler sayesinde önce Antakya prinkepsi sonra da Mâverâ-i Ürdün
hâkimi olarak faaliyet gösteren Renaud de Châtillon, yıllardan beri Müslümanlara karşı
sürdürdüğü eşkıyalıktan vazgeçmiyordu. 1156’da Ermenilerle işbirliği yaparak Bizans’a bağlı
Kıbrıs Adası’na saldırıp adada görülmemiş bir vahşet sergilemiş, 1159’da alçaltıcı muameleye
maruz bırakılarak Bizans’ın yüksek hâkimiyetini tanımak zorunda kalmıştı. 1160’da
Müslümanlara esir düşen Renaud, 16 yıl sonra serbest kalınca bu kez Mâverâ-i Ürdün hâkimi
olarak eşkıyalıklarına devam etmiş, Müslümanların amansız bir düşmanı olarak barış
dönemlerinde bile yol kesip kervanları yağmalamaktan geri durmamıştı.
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Renaud, bu kez 1186 sonunda Kahire’den Dımak’a giden Müslüman kervanına
saldırarak mevcut barış anlaşmasını bozdu; Montreal yakınlarındaki bu haince saldırıda
tacirlerden bazılarını öldürdü; esir aldığı tacirleri de kendisine ait Kerek kalesine götürüp dar
hücrelerde hapsetti ve işkencelere maruz bıraktı. Kervandakiler ona Müslümanlarla arasındaki
barış anlaşmasını hatırlatarak kendilerini serbest bırakması için boş yere yalvarıp durdular. O
ise İslâm’ın peygamberini tahkir ederek “Sizi kurtarması için Muhammed’inize yalvarın” diye
bağırdı. Selâhaddin olanları duyunca, hem Renaud’ya hem de Guy’e elçiler gönderip
aralarındaki anlaşmanın devamı için derhal esirlerin serbest bırakılmasını, mallarının da iade
edilmesini istedi. Fakat Renaud buna aldırmadı, Guy de bu hususta onu ikna edemedi. Bunun
üzerine artık savaş kaçınılmazdı. Kerek üzerine yeni bir sefer düzenlemeye karar veren sultan,
Renaud de Chatillon’u yakalayınca kendi ellerinle öldüreceğine yemin etti.

Fotoğraf 27: Hıttîn Savaşı (15. yüzyıl minyatürü)
Böylece Selâhaddin krallığa savaş ilân ederek 1187 ilkbaharında Havran bölgesinde
ordusunu toplarken, Kral Guy de bütün asil ve şövalyelerini kuvvetleriyle birlikte Akkâ’ya
çağırdı. Selâheddin’in ordusunun bir kısmı Taberiye’ye hücum edip şehri ele geçirdi. Fakat
Trablus kontunun hanımı Kontes Eschive iç kalede direndi. Taberiye’den gelen yardım çağrısı
üzerine krallık ordusu harekete geçti. 4 Temmuz 1187 sabahı Müslümanlar Hıttîn’de kuşatma
altına aldıkları krallık ordusuna taarruz ettiler. Haçlı piyadeleri göle doğru kuşatmayı yarmaya
çalıştılarsa da, başarılı olamadılar. Sadece Trablus Kontu Raymond ile Renaud de Sidon ve
Balian d’lbelin kuşatmayı yarıp kurtuldu. Kral Guy de Lusignan, bütün asilzadeleriyle beraber
esir alındı. Guy’ün hayatı bağışlandı, ama Renaud de Châtillon ile Templier ve Hospitalier
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tarikatı şövalyeleri öldürüldü. Hz. İsa’nın üzerinde çarmıha gerildiğine inanılan haç da
Müslümanların eline geçti.

Fotoğraf 28
Kudüs Krallığı’nın hemen hemen bütün askerî gücü Hıttîn Savaşı’nda yok edilmişti.
Bundan sonra Selâhaddin’in kuvvetleri Taberiye, Akkâ, Nablus, Yafa, Sayda, Beyrut, Askalan
ve Gazze’yi birbiri ardına fethetti. Nihayet 2 Ekim 1187’de Selâhaddin Kudüs’e girdi ve
böylece Kudüs’te 88 yıldır devam eden Haçlı hâkimiyeti son buldu. Selâhaddin Kudüs halkına
çok merhametli davrandı ve az bir fidye ödeyerek gitmelerine izin verdi. Ayrıca binlerce kişiyi
de serbest bıraktı. Kudüs’ten ayrılanlar Sûr (Tyrus), Trablus ve Antakya’ya sığınırken
Ortodokslar ve Yakubiler şehirde kaldılar. Musevîlerin de şehre yerleşmesine izin verildi.
Selâhaddin ertesi yılda fetihlerine devam etti ve 1189 sonunda Sûr dışında bütün krallık
topraklarını eline geçirdi. Trablus Kontluğu ile Antakya Prinkepsliği ise sadece başkent ve
birkaç kasabadan ibaret kaldı.
Kudüs’ün Müslümanlar tarafından zaptı Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Konrad de
Montferrat idaresinde Sûr’da toplanan Haçlılar, başpiskopos Josias’ı Batı’dan acil yardım
istemek üzere gönderdiler. Papa III. Urbanus duyduğu haberlerin üzüntüsüyle 20 Ekim’de öldü.
Halefi VIII. Gregorius ise yayınladığı bildiri ile yeni bir Haçlı Seferi çağrısı yaptı; ancak o da
iki ay sonra öldü. Yerine Papa seçilen III. Clemens Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa ile
temasa geçerken, Josias da Fransa ve İngiltere krallarının yanına gitti. Krallar yeni bir Haçlı
Seferini kabul ettiler ama ülkelerindeki sorunlar yüzünden hemen yola çıkacak durumda
değillerdi.
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7.2. Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa’nın Haçlı Seferi
Kırk yıl önce amcası Kral III. Konrad’ın yanında İkinci Haçlı Seferi’ne katılmış olan
Friedrich Barbarossa, bu kez neredeyse 70 yaşında bir imparator olarak 27 Mart 1188’de haçı
kabul etti. Bir yıl süren hazırlıktan sonra ülkesini oğlu VI. Heinrich’e bırakarak 1189
Mayıs’ında büyük bir orduyla yola çıktı. Balkanlar üzerinden Bizans topraklarına geldi. Ancak
Friedrich ile Bizans imparatoru II. Isaakios Angelos arasında anlaşmazlıklar çıktı. Bu yüzden
İstanbul’a hücum etmeyi bile düşünen Friedrich sonunda ordusunu Çanakkale Boğazı’ndan
Anadolu’ya geçirip güneye ilerledi.
Çok disiplinli, iyi organize edilmiş ve yenilmez gibi görünen Alman ordusunun
büyüklüğü karşısında endişeye kapılan Sultan II. Kılıç Arslan (1155-1192) bunlarla açık bir
savaşa girişmedi ve gerilla taktiğini uyguladı. Türk okçuları, Balıkesir-Alaşehir yoluyla güneye
doğru ilerleyen ve Bizans’ın sınır şehri Denizli (Laodikeia)’den sonra Selçuklu topraklarına
yönelen Alman Haçlı ordusunun peşine takılarak, geride kalanları taciz ettiler, yiyecek aramak
için ordudan uzaklaşanları yakalamaya çalıştılar. Haçlıların geceyi de uykusuz ve sıkıntılı
geçirmelerini sağlamak, morallerini bozmak için Haçlı ordugâhı etrafında geceleri de
faaliyetlerine devam ettiler. Sultan II. Kılıç Arslan’ın uyguladığı taktik sayesinde hem yiyecek
ve su eksikliği hem de sürekli Türk hücumları yüzünden Alman ordusu oldukça ağır kayıplara
uğradı. Almanlar Alaşehir ve Denizli’den Toroslara kadar zorlu savaşlar vermek zorunda
kaldılar. Bizans-Selçuklu sınırını oluşturan bölgeye girince, sultanın oğullarının kumandasında
olup, Türkmenlerin de yer aldığı Selçuklu ordusunun saldırılarına maruz kalarak ilerlediler.
Uluborlu’dan sonra, 1176’da Bizans ordusunun imha edildiği Myriokephalon mevkiinden
geçerken iki taraf arasında çatışma çıktı (3 Mayıs 1190). Ordunun ilk kısmı dar geçitten
geçerken, Türkler ansızın pusudan çıktılar ve imparatorun oğlu tarafından kumanda edilen ardçı
koluna her yönden hücuma geçtiler; zafer kazanacaklarından emin olduklarından mızraklarla,
kılıçlarla yakın mesafeden savaştılar. İmparator olanları duyunca derhal zorlu yolu geri döndü
ve çatışma sırasında bir taş darbesiyle yaralandı. Akşehir’e doğru ilerlerken de Selçukluların
baskınları devam etti. Akşehir yakınında sultanın oğulları Gıyaseddin Keyhüsrev ile Kudbeddin
Melikşah’ın kumandasındaki Türk birlikleri Haçlılara karşı savaştılar. Fakat Haçlılar, Türkleri
yenilgiye uğratarak boşaltılmış olan Akşehir’i ateşe verip (1 Mayıs 1190) Konya’ya doğru
ilerlediler.
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Fotoğraf 29
Türkler, Konya’nın etrafındaki bahçeleri çevreleyen suyollarının yanına çok sık bir
şekilde yerleştiler; taştan örülü bahçe duvarlarının arkasına mevzilenip buradan oklar
yağdırarak Alman ordusunun şehre girmesini engellemeye çalıştılar. Fakat Konya önünde
Kutbeddin Melikşah ile Haçlılar arasındaki şiddetli bir çatışmanın ardından imparator, 18
Mayıs’ta Konya’ya girdi. Haçlılar boşaltılmış olan şehirde yiyecek maddesi bulamadıkları için
23 Mayıs’ta buradan ayrılıp Meram bahçelerine gittiler. Burada altı gün dinlendikten sonra
tekrar yola koyulup 30 Mayıs’ta Karaman’a vardılar. Friedrich ordusunu Toros geçitlerinden
Silifke’ye doğru yürüttü; ancak 10 Haziran 1190’da Friedrich’in Silifke Çayı’nı geçerken
boğulması üzerine Alman ordusu dağıldı. İmparatorun aynı adı taşıyan oğlu Friedrich, az sayıda
kişiyle Çukurova’yı geçip Antakya’ya geldi. Babasının sirkeye yatırılmış cesedinin çürümeye
başladığını görünce onu Antakya katedraline gömdü; kendisi ise iki ay Antakya’da dinlendikten
sonra yanındaki küçük orduyla Sûr’a ulaştı. Böylece Doğu’daki Haçlıların ümitle bekledikleri
yardım kaybolup giderken imparatorun ani ölümüne çok sevinen Müslümanlar bunun bir
mucize olduğunu söylediler; böylece Suriye ve Filistin büyük bir tehditten kurtulmuştu.

7.3. İngiltere ve Fransa Krallarının Haçlı Seferi ve Akkâ’nın Düşüşü
İngiltere ve Fransa kralları Hıttîn Savaşı’ndan ancak dört yıl sonra Doğu’ya
ulaşabilmişti. Bu arada Sicilya Kralı II. Guillaume tarafından 1188 yazında yardıma gönderilen
70 gemiden oluşan donanma Trablus’un Müslümanların eline geçmesini önlediği gibi Antakya
ve Sûr’a da zamanında yardım getirmişti. Yine aynı yıl bir Pisa donanması, ertesi yıl da Cenova,
Venedik, Danimarka ve Flaman filoları arka arkaya Suriye sahillerine yardıma gelmiş, ihtiyaç
duyulan yiyecek maddelerini de getirmişlerdi. Bu arada Selâhaddin, Franklar arasındaki
geçimsizliğin farkında olduğu için bundan faydalanmaya çalıştı; Temmuz 1188’de Kral Guy
de Lusignan’ı Batı’ya geri dönmek ve bir daha Müslümanlara karşı savaşmamak şartıyla serbest
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bıraktı. Önce kraliçenin sığınmış olduğu Trablus’a giden Guy, hemen Selâhaddin’e verdiği
yemini bozarak taraftarlarıyla birlikte Sûr’a gitti. Ama burada savunmanın başında bulunan
Konrad de Montferrand, Guy’ü içeri almadı; onun Hıttîn Savaşı’nda esir düşerek krallığını
kaybettiğini söyledi; Batı’dan beklenen krallar gelene kadar burayı elinde tutacağını ve onların
vereceği karara göre davranacağını bildirdi. Bunun üzerine Guy, kendi hâkimiyetini kurmak
için cüretkâr bir hamleyle güneye ilerleyip Akkâ’yı kuşattı. İngiltere ve Fransa krallarını
beklemeden yola çıkan birçok asilzade de 1189 sonbaharında kuvvetleriyle Akkâ önüne gelip
ona katıldı. Böylece iki taraf arasında sürüp giden çarpışmalar sonuçsuz kaldı ve Selâhaddin’in
bir an önce kesin sonuca ulaşamaması kötü sonuçlar doğurdu. Bu arada 1190 sonbaharına
Kraliçe Sibylle salgın hastalıktan ölünce onun kardeşi Isabella ile evlendirilen Konrad kral ilân
olundu. Fakat Guy de krallık iddiasından vazgeçmedi, ama nihai kararı Batılı krallar verecekti.

Fotoğraf 30
Fransa Kralı II. Philippe Auguste ve İngiltere kralları II. Henry Ocak 1188’de haçı kabul
etmişlerdi, ancak aralarındaki savaş devam ettiği için ülkelerinden ayrılıp böyle uzun bir sefere
çıkmaya cesaret edememişlerdi. Sonunda iki rakip kral saldırmazlık anlaşması yapıp
ordularının birlikte harekete geçmesine karar verdiler. Fransızlar göğüslerine kırmızı, İngilizler
ise beyaz haç takacaklardı. Kral Henry sefer masraflarını karşılamak için “Selâhaddin vergisi”
adlı bir vergi koydu ve herkesten gelirinin onda birini vergi olarak ödemesini istedi. Fakat sefer
hazırlıkları devam ederken II. Henry’nin ölümü üzerine (Temmuz 1189) oğlu I. Richard (Arslan
yürekli) tahta çıktı. İki kral 4 Temmuz 1189’da Vezélay’da ordularıyla bir araya geldi. Genelde
dengesiz bir adam olan Richard babasına isyan etmişti, kardeşlerine güvenmiyordu; idare
kabiliyeti olmasa da iyi bir kumandandı. Becerikli bir politikacı olan ve aslında Avrupa’daki
topraklarını genişletmek isteyen II. Philippe ise Richard’ın aksine sefere isteksiz katılmıştı.
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Fotoğraf 31: Kral Richard
Vezélay’dan ayrı ayrı yola çıkan krallar Messina’da tekrar buluştular ve seferin bundan
sonraki kısmı için bir anlaşma imzaladılar. Ele geçirilecek yerlerin iki taraf arasında eşit olarak
paylaşılması hususunda anlaşmaya vardılar. Ardından Mart sonunda Fransız donanmasıyla
Doğu’ya hareket eden Fransa kralı, 20 Nisan 1191’de Akkâ önüne gelerek kuşatmaya katıldı;
yeni kuşatma aletleri ve kuleler yaptırdı ve kuşatma şiddetlendi; son hücum için Richard’ın
gelişi beklendi.

Harita 12
10 Nisan’da Messina’dan ayrılan İngiliz donanması yolda fırtınaya yakalanmış,
gemilerin bir kısmı batmıştı. Richard’ın gemisi önce Girit, sonra da Rodos’a sığınırken, kız
kardeşi Joanna ile nişanlısı Berengaria’nın bindiği gemi Kıbrıs Adası’nda Limasol’a
sürüklenmişti. Bizans İmparatoru I. Andronikos Komnenos’a isyan eden, adanın hâkimi
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Isaakios Dukas Komnenos hanımlara kötü muamele edip onları gemide mahsur tuttu. Bir hafta
sonra Limasol’a ulaşan Richard bunu duyunca adaya asker çıkardı. Isaakios ona karşı çıktıysa
da sonunda mağlup olup esir düştü. Böylece Kıbrıs Adası’nı ele geçiren Richard tekrar yola
koyulup 8 Haziran 1191’de Akkâ’ya ulaşarak kuşatmada yerini aldı. İngiliz ve Fransız
donanmaları Akkâ limanını tamamen abluka altına alınca içerideki garnizonun dışarıyla
bağlantısı kesildi, haberleşme imkânı bile kalmamıştı. Bu yüzden bir ay sonra bütün haçlı
kuvvetlerinin şiddetli hücumu karşısında Akkâ garnizonu, Selâhaddin’in iznini alma fırsatı
bulamadan şehri teslim etmek zorunda kaldı (12 Temmuz 1191). Selâhaddin bu duruma çok
üzüldü, ama anlaşma şartlarına uyarak 1500 Hıristiyan esiri serbest bırakmayı ve gerçek haçı
da iade etmeyi kabul etti. Haçlılar Akkâ’ya girerken şehrin bölüşülmesi konusunda tartışmalar
çıktı. İngiltere Kralı Richard, Alman ordusunun kalıntılarına kumanda eden Avusturya Herzogu
Leopold’e hakaret ederek onun sancağını kaleden indirip hendeğin içine attı. Akkâ’nın
zaptından sonra Haçlı yeminini yerine getirdiğini söyleyen Philippe ile Leopold Avrupa’ya
döndüler. Böylece Richard artık seferin tek lideriydi.

Fotoğraf 32
Selâhaddin anlaşmaya uygun olarak ilk grup esirleri serbest bıraktığında, Richard adları
verilen asillerin hepsinin teslim edilmediğini ileri sürüp Müslüman esirleri serbest bırakmadı.
Kudüs’e gitmek için sabırsızlanan Richard, Akkâ garnizonundan geriye kalmış olan 2700 kişiyi
hanımları ve çocuklarıyla birlikte şehir dışına sürükleyip öldürttü (20 Ağustos 1191).
Müslüman askerleri onları kurtarmaya çalıştıysa da Haçlı saflarını yarıp onlara ulaşmak
mümkün olmadı. Savaş esirlerine reva görülen böylesine bir katliamdan sonra barış görüşmeleri
sona erdi. Richard 2 Ağustos’ta ordusuyla beraber şehirden ayrılıp Yafa’ya doğru ilerlerken
Müslüman atlılar onların artçılarına durmadan hücum edip geride kalanları esir alıyor ve Akkâ
katliamına misilleme olarak idam ediyorlardı.
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Fotoğraf 33
Arsuf’daki savaşta Selâhaddin’e karşı başarı sağlayan Richard, Yafa’yı ele geçirip
1192’de Daron’u da aldı; ama bütün çabalarına rağmen Kudüs’e asla ulaşamadı. Bu arada
ülkesinde işlerin yolunda gitmediği ve geri dönmesi gerektiğine dair haberler almaktaydı;
kardeşi John ülkede sorun çıkarıyor, Fransa kralı ise Normandia bölgesini tehdit ediyordu.
Nihayet Richard ile Selâhaddin arasında 2 Eylül 1192’de, 5 yıl sürecek barış anlaşması imza
imzalandı. Buna göre Askalan Müslümanlarda, Yafa’nın kuzeyindeki sahil şeridi ise Franklarda
kalacak, Hıristiyanlar kutsal yerleri rahatça ziyaret edebilecekler, iki taraf birbirinin ülkesine
serbestçe geçebilecekti. Bundan sonra 9 Ekim’de Doğu’dan ayrılan Richard, Viyana
yakınlarında Leopold tarafından yakalanıp Alman İmparatoru VI. Heinrich’e teslim edildi ve
büyük bir fidye ödedikten sonra ancak 1194 Mart’ında yurduna dönebildi.
Böylece Kudüs’ü almak amacıyla düzenlenen bu sefer hedefine ulaşamadı, ama
Akkâ’nın zaptı krallığın devamını sağladı ve Haçlılara “İkinci Krallık” adı altında Doğu’da bir
asır daha yaşama imkânı verdi. Bu seferin önemli bir başarısı da Kıbrıs’ın zaptı oldu. İlerleyen
yıllarda bir krallık haline gelecek olan Kıbrıs’ın önemi daha da artacak ve Doğu’ya düzenlenen
Haçlı Seferleri sırasında üs olarak kullanılacaktır.
Richard ülkesine dönmeden önce, herkesin desteğini kaybetmiş olan Guy de Lusignan
yerine Konrad’ın kral olmasını kabul etmişti. Ancak kısa süre Konrad’ın öldürülmesi üzerine
Isabella ile evlenen Henry de Champagne kral ilân olundu. Guy’a ise Kıbrıs’ın idaresi verildi.
Üçüncü Haçlı Seferi’nin son bulmasından az sonra Selâhaddin hastalanarak öldü (3 Mart 1193).
Bunun üzerine iktidar oğulları, kardeşleri, akrabaları arasında bölüşülünce İslâm birliği
parçalandı. Eyyubî ailesi içindeki anlaşmazlıklar yüzünden Müslümanlar, Akkâ merkezi
etrafında varlığını sürdüren Haçlılara karşı harekete geçemedi. Eyyubîler genelde Haçlılarla
barış içinde yaşamayı tercih ettiklerinden Kral Henry ülkede düzeni sağlama imkânını buldu.
1194’de Guy’ün ölümü üzerine kardeşi Amaury de Lusignan Kıbrıs kralı oldu. 1197’de
Amaury, Alman İmparatoru VI. Heinrich tarafından taçlandırıldı. Antakya-Trablus
hâkimiyetini elinde tutan III. Bohemund ise Kilikya Ermeni hâkimi II. Leo tarafından rahatsız
edilmekle birlikte bağımsız idaresini sürdürmekteydi. Leo gücünü arttırmak için tıpkı Amaury
gibi VI. Heinrich’e ve papaya başvurarak 1198’de krallık tacını elde etmişti. Kral Henri’nin
150

1197’de ölümünden sonra Kıbrıs Kralı Amaury, aynı zamanda Akkâ kralı ilan edildi ve iki
krallığı ayrı ayrı idare etti.

Harita 13
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Uygulama Soruları
1. Doğu’da yerleşen Haçlılara karşı mücadelede Nûreddin Mahmud’un yeri ve önemi
hakkında bir değerlendirme yapınız.
2.

Selâhadin Eyyubî’nin Haçlılara karşı tutumu ve mücadelesi hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kudüs’ün 2 Ekim 1187’de Selâhaddin Eyyubi tarafından zaptı üzerine düzenlenen
Üçüncü Haçlı Seferine katılan Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa 1189’da Macaristan
üzerinden Bizans topraklarına girdi. Çanakkale Boğazı’ndan Anadolu’ya geçip BalıkesirAlaşehir-Denizli üzerinden güneye doğru ilerledi. Bu ordunun büyüklüğü karşısında endişeye
kapılan Sultan II. Kılıç Arslan bunlara karşı gerilla taktiğini uyguladı. Açlık, susuzluk ve
Türklerin baskını Almanlara ağır kayıplar verdirdi. Friedrich Konya’dan sonra ordusunu Toros
geçitlerinden Silifke’ye doğru yürüttü. 10 Haziran 1190’da ordu Silifke Ovası’na vardı. Ancak
Friedrich’in Silifke Çayı’nı geçerken boğulması üzerine ordusu dağıldı. Kudüs’ü geri almak
için düzenlenen Haçlı Seferi hedefine ulaşamadı; ama bu sefere katılan İngiltere Kralı I.
Richard ve Fransa Kralı II. Philippe’in yardımıyla Akkâ’nın ele geçirilmesi Haçlıların kıyı
bölgelerinde tutunabilmelerini ve krallığın 100 yıl daha devamını sağladı. Bu seferin
Hıristiyanlar açısından önemli bir yararlı tarafı da Kıbrıs’ın zaptı oldu.
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Bölüm Soruları
1) Kudüs’ün son Haçlı kralı kimdir?
a) Baudouin
b) Guy de Lusignan
c) Joscelin
d) Iustinianos
e) Amaury
2) Aşağıdakilerden hangisi Üçüncü Haçlı Seferi’ne neden olan faktörleden biri
değildir?
a) Kudüs Haçlı Krallığı’nın topraklarını genişletme arzusu
b) Selâhaddin Eyyubi’nin Haçlılar üzerindeki baskısının günden güne artması
c) Haçlıların 1187 Hıttîn bozgunu
d) Müslümanların Kudüs’ü geri almaları
e) Sûr’da toplanan Haçlıların Batı’dan acil yardım istemeleri
3) Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Silifke Çayı’nda boğularak ölen imparator kimdir?
a) Manuel Komnenos
b) II. Isaakios
c) VI. Heinrich
d) Friedrich Barbarossa
e) Richard
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4) Üçüncü Haçlı Seferi sırasında Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarı kimdi?
a) I. Kılıç Arslan
b) II. Kılıç Arslan
c) I. Mesû d
d) Şahinşah
e) Süleymanşah
5) Üçüncü Haçlı Seferi’ne katılan Alman, İngiliz ve Fransız hükümdarı hangi
seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?
a) Friedrich Barbarossa, Manuel Komnenos, Richard
b) Richard, Friedrich Barbarossa, Leopold
c) Friedrich Barbarossa, Arslan Yürekli Richard, II. Phillippe
d) Richard, II. Phillippe, II. Isaakios
e) Friedrich Barbarossa, II. Phillippe, VII. Louis
6) İngiltere Kralı Richard’ın Haçlı Seferi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) 1190’da Sicilya üzerinden deniz yoluyla Doğu’ya geldi.
b) Kıbrıs’ı ele geçirdikten sonra Akkâ önüne ulaştı.
c) Balkanlar üzerinden İstanbul’a gelip Anadolu’dan geçti.
d) Akkâ’da ele geçirilen 2700 savaş esirini öldürttü.
e) Bütün çabalarına rağmen Kudüs’e ulaşamadı.
7) Üçüncü Haçlı Seferi’ne katılan Alman Haçlı ordusu Doğu’ya nasıl gelmiş ve
Anadolu’da hangi güzergâhı takip etmiştir?
8) Renaud de Châtillon kimdir, Kudüs Haçlı Krallığı’nın yıkılış sürecinde nasıl bir rol
oynamıştır?
9) Bizans Devleti’nin Üçüncü Haçlı Seferi ordularına karşı tutumu nasıl olmuştur?
10) Üçüncü Haçlı Seferi Müslümanlar ve Hıristiyanlar açısından ne gibi sonuçlar
doğurmuştur?
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11) Akkâ Haçlılar tarafından nasıl ele geçirilmiştir?

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) d, 4) b, 5) c 6)c
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8. DÖRDÜNCÜ HAÇLI SEFERİ (1203-1204)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Haçlı Seferinin Hedefinden Saparak Bizans’a Yönelmesi
8.2. İstanbul’un Latinler Tarafından Zaptı ve Yağmalanması
8.3. Dördüncü Haçlı Seferi’nden Sonra Avrupa
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Batılılar Dördüncü Haçlı Seferi’nden önce de İstanbul’u ele geçirme girişiminde
bulundular mı?
2.

Latinler 1204’te neden istanbul’u hedef aldılar ?

160

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Dördüncü Haçlı
seferi’nin Hedefinden
Saparak Bizans’a
Yönelmesi

Kazanım
Batı dünyasının neden
Bizasn’ı hedef aldığı ve

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme

Vendik’in seferi İstanbul’a
nasıl yönlendirdiği hakkında

Tarihsel analiz ve yorum

bilgi kazanmak

Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

Latinler’in İstanbul’u zaptı
İstanbul’un Latinler
Tarafından Zaptı ve
Yağmalanması

ve yağmalamasıyla ilgili
süreci kavramak, bunun
Bizans ve Anadolu tarihi
açısından doğurduğu
sonuçları anlamak

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


İstanbul



Latinler



Venedik



III. Innocentius



II. Isaakios Angelos



IV. Aleksios Angelos
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Giriş
Dördüncü Haçlı Seferi Venedik’in yönlendirmesi üzerine Mısır yerine İstanbul’u hedef
aldı ve 13 Nisan 1204’de İstanbul’u zapt eden Haçlılar şehri vahşetle yağmaladılar. 900 yıl
boyunca Hristiyanlığın merkezi olan İstanbul, bu yağma sonunda herşeyini kaybetti. Haçlılar
İstanbul’da Lâtin imparatorluğu adıyla 57 yıl (1204-1261) sürecek bir hâkimiyet kurarken
Bizans tamamen yok olmadı, onun uzantısı olan devletler ortaya çıktı.
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8. Dördüncü Haçlı Seferi (1203-1204)
8.1. Haçlı Seferinin Hedefinden Saparak Bizans’a Yönelmesi
1198’de papa seçilen III. Innocentius, Haçlı Seferleri hareketini papalığın tarihi
misyonu olarak görüyordu. Teoloji ve hukuk eğitimi görmüş olan Innocentius, çok ihtiraslı bir
kişi olup papanın dünyada en büyük hükümdar olması gerektiğine inanıyor, bu yüzden de bütün
laik kralları kilisenin hükmü altında tutmayı hedefliyordu; siyasî emellerini gerçekleştirmek
için eline geçen her fırsatı değrlendirmeye de hazırdı. Papa seçilir seçilmez hemen kilisede ve
Roma hükümetinde kilit noktalara kendi adamlarını yerleştirdi. Herkesin de onun düşüncelerine
ortak olmasını bekliyordu. Zaten bu dönemde ona itiraz edebilecek bir güç de yoktu. Kilise
üzerinde baskı kurabilecek tek kişi Alman İmparatoru VI. Heinrich’in ölümünden sonra
Almanya iç savaşa sürüklenmişti. İngiltere Kralı Richard’ın 1199’da ölümünün ardından ise
kardeşi John ile yeğeni Arthur arasında miras kavgası başlamış, Fransa Kralı Phillippe de kendi
adına bundan faydalanmak için bu mücadelenin içinde yer almıştı. Bizans’ta ise Komnenos
Hanedanı’na son verip tahtı ele geçiren Angelos ailesi imparatorları zayıf kişilerdi. Bu
hanedanın kurucusu II. Isaakios Angelos, üç yıl önce 1195’de kardeşi III. Aleksios tarafından
tahttan indirilerek gözlerine mil çekilmiş, oğlu Aleksios (IV.) ile beraber hapse atılmıştı. Batı
dünyasının Bizans’a karşı zaten yüzyıllardan beri dostça olmayan duyguları, Haçlı Seferleri
döneminde gittikçe artan bir nefrete dönüşmüştü. Avrupa, Bizans’ı yıkmak ve İstanbul
Patrikliği’ni Roma’ya bağlamak tutkusunu gerçekleştirmek için aradığı fırsatı nihayet bulmak
üzereydi. Bizans asırlardır gücü ve yürüttüğü siyaset sayesinde bu tehlikeyi atlatmıştı; ama
şimdi her yönden büyük bir zaafiyet içindeydi.
Roma’nın Hıristiyanlığın tek yüksek merkezi olmasını isteyen Papa Innocentius,
Doğu’ya yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesini istiyordu; vassali olan Frank krallığı Batı’dan
yardım almazsa Filistin’de varlığını uzun süre devam ettiremezdi. Papa, kendi komutası altında
düzenlenecek yeni bir Haçlı seferiyle Kudüs’ü geri almayı, böylece bütün Hıristiyanları
papalığın bayrağı altında toplamayı hayal ediyordu. Yolladığı elçiler ve mektuplarla
Avrupa’nın söz sahibi kişilerini bu harekete katılmaya çağırdı; ancak sadece asillerin ve halkın
sefere katılmasını istiyordu. Çünkü kralların idaresinde yapılan İkinci ve Üçüncü Haçlı
Seferleri kıskançlıklar ve entrikalar yüzünden başarısızlığa uğramıştı. Başta Foulque de Neuilly
olmak üzere birçok din adamını bu konuda vaazlar vermekle görevlendirdi. Papa 1199’da sefer
masrafları için, daha sonra papalık gelir vergisi haline dönüşecek olan, yeni bir vergi koydu.
Paris yakınlarında doğmuş gezgin bir vaiz olan Foulque de Neuilly, papanın Haçlı
çağrısını Fransa’da yayan en güçlü temsilcisi oldu. Foulque, uzun yıllardan beri Fransa’da
dolaşıp yeni bir kutsal savaş için halkı ikna etmeye çalışıyordu. Birinci Haçlı Seferi’nin ünlü
vâizi Pierre gibi sefil biri değildi. İyi giyimli, hitabet kabiliyeti yüksek, kendisine saygı duyulan
bir kişiydi. Hükümdarlar karşısında korkusuz ve pervasızca konuşmalarıyla tanınmış bir
kimseydi; söylendiğine göre İngiltere Kralı Richard’a gururunu, hasisliğini ve şehevî
ihtiraslarını terketmesini söylemekten bile çekinmemişti.
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Foulque Kasım 1199, Champagne Kontu Thibaut’nun şövalyelere has bir turnuva
düzenlediği Ecri şatosuna geldi. 22 yaşındaki kont, iki yıl önce Akkâ’da ölmüş olan Haçlı Kralı
Henri’nin kardeşi, İngiltere ve Fransa krallarının da yeğeniydi. Şövalyelerin yarışma oyunları
ve eğlencelerden sonra Thibaut tarafından kürsüye davet edilen Foulque papanın Haçlı Seferi
çağrısını vaaz etti. Onun çoşkulu konuşmasından etkilenen Thibaut, Flandre Kontu Baudouin,
Geoffroi de Villehardouin (daha sonra bu seferin tarihini yazacaktır) ve bütün Fransız asilleri
Haçlı yemini etti; ardından başka asiller ve din adamları da haçı kabul etti. Böylece sefer
hazırlıkları resmen başlarken Thibaut seferin reisi seçildi. Seferin bu sırada İslâm dünyasının
merkezi haline gelmiş bulunan Mısır üzerine yapılması kararlaştırıldı. Şimdi orduyu Mısır’a
götürebilmek için çok sayıda gemiye ihtiyaç vardı. Doğu’ya yolculuk konusunda Cenova ve
Pisa uzman olsalar da bunlar kendi aralarında savaş halindeydiler; bunlardan birinden
kiralanacak filonun diğerinin saldırısına uğrama riski yüksekti. Bu yüzden gemi temin etmek
için Venedik ile temasa geçildi. Fakat Venedik’in işe karışması seferin kaderini etkiledi. Mısır’a
bir sefer yapılması bölge ile ticarî bağları olan Venedik’in çıkarlarına uygun değildi. Buna
mukabil Bizans’tan nefret eden ihtiyar ve kör Venedik Doge’u Enrico Dandolo Mısır yerine
İstanbul üzerine yapılacak bir seferin Venedik açısından çok daha yararlı olacağına inanıyordu.
Sonunda Venedik, 4500 şövalye ile bunların atlarını, 9000 seyis ve 20.000 yaya askerini
taşıyacak gemileri ve ordunun bir yıllık yiyeceğini 85.000 gümüş mark karşılığında temin
etmeye razı oldu. Venedik, zapt edilecek toprakların yarısı kendisine verildiği takdirde sefere
50 gemi ve 7000 askerle katılacağını da bildirdi.
Böylece anlaşma sağlandı; ancak 1201 yılında Thibaut öldü. Yerine seferin reisi seçilen
Boniface de Montferrat, Enrico Dandolo ile anlaşınca Venedik seferi isteğine uygun olarak
yönlendirme fırsatını elde etti. 1202 yazında Venedik’te toplanan Haçlı ordusu beklenilenden
az olduğu için yolculuk için Venedik’e ödenecek para toparlanamadı; herkesin planlanandan
üç kat fazla para ödemesi gerekiyordu, ama pek çok kimse için bu mümkün değildi. Bunun
üzerine Venedik hâkimi, eğer Dalmaçya bölgesindeki Zara’nın zaptında kendisine yardım
ederlerse Haçlıların borçlarını ertelemeyi teklif etti; ayrıca buradan elde edilecek ganimetle
borçlarını ödeyebileceklerini de söyledi. Bu teklif Haçlılar arasında tartışmalara sebep oldu.
Bazıları bir Hıristiyan şehrine saldırarak Haçlı Seferine başlamayı doğru bulmadı; ama netice
de Enrico istediğini elde etti. Venedik için çok önemli bir yer olan Zara, gemi yapımı için
gerekli olan malzemenin sağlandığı Dalmaçya bölgesine girişi sağlıyordu. Uzun zamandır
bölgede Macarlarla mücadele halinde olan Enrico şimdi, Zara hâkimiyeti için Haçlılardan
faydalanmaya kararlıydı. Eylül 1202’de bir Pazar günü Enrico Dandalo, San Marco
Kilisesi’nde Venedikliler ve Haçlılardan oluşan büyük bir kalabalığa hitap ederken şu sözleri
söyledi: “Efendiler! Ben ihtiyar ve zayıf bir adamım, sağlığım da iyi değil; ama ben de Haçlı
yemini edip size katılacağım ve size yol göstereceğim. Ben de Haçlılar gibi yaşayıp öleceğim”.
Kilisede bulunanların sevinç çığlıkları içinde Enrico, mihrabın önünde diz çöktü ve pamuklu
takkesine bir Haç diktiler. Bunun üzerine hemen pek çok Venedikli haçı kabul etti. Bunu
takiben Zara’ya hareket için hazırlıklar başladı.
Kasım 1202’de 300’den fazal kuşatma makinesi ve gerekli olan diğer savaş aletlerini
taşıyan byük bir Haçlı filosu denize açıldı. Ancak tam şehre saldırı başlayacağı sırada papadan
bunu yasakladığını bildiren bir mektup ulaştı. Fakat Enrico, kontlara ve baronlara dönerek
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verdikleri sözü tutmalarını istedi. Böylece papa uygun bulmasa da Zara, Hıristiyan şehri
olmasına rağmen 15 Kasım 1202’de ele geçirilip yağmalandı. Haçlıların bu davranışı onların
başından Doğu’daki Hıristiyanlara yardım etmek niyetinde olmadığını kendi çıkarlarına uygun
planlar yaptıklarını bir kez daha gösterdi. Papa, Zara’nın zaptından sonra kızıp herkesi aforoz
ettiyse de Haçlılar buna mecbur kaldıklarını söyleyince aforozu kaldırdı, ama Venediklileri
affetmedi.
Bu arada denize açılma mevsimi geçtiği için liderler kış mevsimini Zara’da geçirmeye
karar verdiler. Haçlılar Zara’dayken eski imparator II. Isaakios’un oğlu Aleksios’dan bir mesaj
aldılar: Aleksios amcasının yerine kendisini tahta çıkardıkları takdirde Haçlıların Venedik’e
olan borçlarını ödemeyi, sefere para ve yiyecek yardımı yapmayı, orduya 10.000 kişilik bir
birlikle destek vermeyi vaat ediyordu. Kutsal Ülke’ye gitmek isteyen Haçlıların bir kısmı yine
Hıristiyanlara saldırı anlamına gelecek olan bu fikre karşı çıktı; kimileri de bu işe karışmayarak
ordudan ayrıldı. Ancak Boniface ve Enrico kutsal topraklara hâkim olmak için öncelikle
İstanbul’a gitmek oradan Mısır’a yönelmek gerektiği hususnda ısrar ettiler. Bizans’a karşı uzun
zamandır kızgınlık ve kıskançlık duyguları besleyen Haçlılar için bu, olağanüstü bir fırsattı.
Enrico Dandolo için dünyanın merkezi Kudüs değil İstanbul’du; İstanbul’un ticarî imtiyazlarını
elde etmekten başka bir şey düşünmüyordu. Böylece Latinler gelen teklifi kolayca kabul ettiler.

8.2. İstanbul’un Latinler Tarafından Zaptı ve Yağmalanması
Haçlılar, 24 Haziran 1203’de İstanbul önüne gelip Galata’da karaya çıktılar ve
gemilerini Haliç’e soktular. Askerlerle birlikte halk, Haliç surlarına karşı saldırıya geçen
Haçlılara direnmeye çalıştı; ama 17 Temmuz’da surlarda delik açılınca İmparator III. Aleksios
ailesi ve hazinesini de yanına alarak o gece kaçtı. Bunun üzerine Bizanslılar hapisteki eski
imparator II. Isaakios’u tekrar tahta çıkarınca Haçlı saldırısı durdu. II. Isaakios Venediklilerin
isteği üzerine, oğlunun daha önce onlarla yaptığı anlaşmayı kabul ve tasdik etti. 1 Ağustos
1203’te Ayasofya’da yapılan törenle IV. Aleksios Angelos babasıyla beraber imparator ilan
edildi. Şimdi Haçlılar vaat edilen paranın ödenmesini ve Bizans kilisesinin papanın
üstünlüğünü tanımasını bekliyorlardı. Ancak verilen sözlerinin yerine getirilmesi zordu. IV.
Aleksios’un bütün ısrarlarına rağmen İstanbul kilisesi Roma kilisesine tabi olmayı ve Latin
adetlerini benimsemeyi şiddetle reddediyordu. Bizans iflas durumunda olduğundan söz verilen
para da ödenemiyordu. İmparator Paskalya’ya kadar beklemelerini isteyince Haçlılar çok kızdı;
Enrico Dandolo durumu daha da zor hale getiriyor, şehri ele geçirmek hususunda Haçlıları
sürekli tahrik ediyordu. Bizans halkı büyük bir endişe içinde beklerken Haçlılar civardaki
köylere saldırıp etrafı yağmalıyordu. Birkaç Fransız Haçlının bir mescidi ateşe vermesi
yüzünden çıkan yangında şehrin büyük kısmı kül oldu. Ocak ayında Haçlılara karşı öfke
ayaklanmaya sebep oldu. Halk Haçlılarla anlaşan ve onları şehre getiren imparatorlarını
suçluyordu. Nihayet Venedik dogeu imparatora bir elçi heyeti göndererek çok sert bir
ültimatom verdi. Tarihçi Villehardouin bu konuda şöyle yazmıştır: “Açıkca meydan okuyan bu
mesaj Bizanslıları derinden sarstı. Şimdiye kadar hiç kimsenin Bizans imparatoruna kendi
sarayında bu şekilde bir hitapta bulunmadığını ve kendilerinin cürette çok ileri gittiğini
belirttiler. Sonunda salonda kızgın sesler yükseldi. İmparator suratını astı, kaşlarını çattı ve
Haçlılar oracıkta paramparça edilmekten korktukları için alelacele çıkıp gittiler. Bunun
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ardından halk da Ayasofya’ya koşarak imparatorun tahttan indirilmesini istedi. Şubat 1204’te
bir saray ihtilali sonucunda genç imparator, en güvendiği danışmanı Aleksios Murtzuphlos
tarafından yakalanarak boğduruldu; babası Isaakios da birkaç gün sonra öldü. Bunu takiben V.
Aleksios Murtzuphlos tahta çıktı.

Harita 14
Bu ayaklanmayı kendilerine karşı bir meydan okuma olarak değerlendiren Haçlılar şehri
hücumla zapta karar verdiler. Papa, kutsal savaşı engellediği takdirde Bizans’a
saldırılabileceğini söyleyerek bunu tasvip etmiş oluyordu. Çünkü Batı dünyası zaten uzun
zamandır Bizans’ın kutsal savaşı engellediğine ve Haçlıların düşmanı olduğuna inanıyordu.
Böylece 6 Nisan 1204’te yapılan ilk saldırıdan bir hafta sonra 13 Nisan 1204’de şehir düştü.
Haçlılar liderlerinin izniyle İstanbul’u üç gün boyunca büyük bir vahşetle yağmalayıp tahrip
ettiler. Kiliseler, manastırlar, kütüphaneler, saraylar her yer yağmalandı; sayısız ikon, kutsal ve
değerli eşya üzerlerindeki kıymetli taşlar sökülerek tahrip edildi veya çalınıp götürüldü.
Ayasofya’ya atlarıyla giren Haçlılar, aziz tasvirleri ve kutsal kitaplar üzerinde tepinip şarkılar
söylediler. Venedikliler kültür ve sanat eserlerinin birçoğunu toplayıp kendi ülkelerine
götürdüler. Bunların bir kısmı bugün bile Venedik’te sergilenmekte olup çalınan en değerli eşya
San Marko Kilisesi’nin kapısı üzerinde duran Hipodromdan alınan dört at heykelidir. Fransızlar
ve Flamanlar da taşıyabilecekleri eşya dışında her şeyi tahrip ettiler. Bunun dışında halka da
acımadılar; sokaklarda kaçışan ve merhamet dileyen halkın üzerine atlarını süren Haçlı
askerleri ayrım yapmadan herkesi öldürdüler. Saraylılar, asiller, rahibeler bile tecavüze maruz
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kaldı. 900 yıl boyunca Hıristiyanlığın merkezi olan Şehirler Kraliçesi İstanbul, bütün
ihtişamını, zenginliğini, sanat eserlerini her şeyini kaybederek bir harabeye döndü.
Bundan sonra Haçlılar İstanbul’da Lâtin İmparatorluğu adıyla 57 yıl (1204-1261)
sürecek bir hâkimiyet kurdular. Venedik İstanbul tahtında güçlü birini istemediği için asil,
zengin ama zayıf ve uysal bir kişi olan Flandre Kontu IX. Baudouin imparator seçildi. Venedikli
Thomas Morosini de İstanbul’un ilk Lâtin patriği oldu. Bizans toprakları Haçlılar ve
Venedikliler arasında paylaşılırken Venedik ticarî bakımdan önem taşıyan kıyı şehirlerini ve
adaları aldı; Mora’da Modon, Koron ve Kroton limanları, Girit, Korfu, Naksos, Andros adaları,
Euboea, Gelibolu ve Marmara’nın Trakya kıyısındaki şehirlere yerleştiler. Venedikliler yapılan
anlaşmaya göre İstanbul’un sekizde üçüne sahip olurken Ayasofya Kilisesi’nin bulunduğu
mahalleyi işgal ettiler. Haçlılar Selanik, Yunanistan ve Pelopones’de küçük devletler kurdular.
Seferin lideri Boniface de Montferrand Selanik ile birlikte Makedonya bölgesinin hâkimi oldu.
Buna mukabil İstanbul’dan kaçan Bizans erkânı da Bizans’ın uzantısı olan iki devlet kurdu;
Epiros’ta eski imparatorların kuzeni Mikhail Angelos; İznik’te ise İmparator III. Aleksios’un
damadı Theodoros Laskaris devlet kurdular. Bu sıralarda İmprator I. Andronikos’un torunları
Aleksios ve David Komnenos, teyzeleri Gürcü Kraliçesi Thamar’ın desteğiyle Trabzon’da
hâkimiyet kurunca üç ayrı Bizans Devleti ortaya çıkmış oldu. İstanbul Latin Krallığı, Epiros ve
İznik Bizans devletlerinden başka bu sıralarda gücü oldukça artmış olan Bulgar Çarlığı ile de
mücadele zorunda kaldı. Nihayet 25 Temmuz 1261’de İznik Bizans Devleti, İstanbul’u geri
alarak buradaki Latin devletine son verdi, ama Bizans Devleti bir daha asla eski gücüne
kavuşamadı.

Fotoğraf 34
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Fotoğraf 35
Böylece İstanbul kilisesinin Roma’ya bağlanmasıyla Haçlı hareketinin en önemli
amaçlarından biri gerçekleşmiş oluyordu. Bu hareketin başından beri amaçlarının güya
Doğu’daki din kardeşlerine yardım etmek olduğunu söyleyen Batılılar, asıl niyetlerini açıkça
belli etmiş ve en büyük darbeyi Bizans’a indirmişlerdi. Bizans’a karşı nefret ve düşmanlıktan
hiç vazgeçmeyen ve Haçlı Seferlerinin başından beri hep İstanbul’u zapt etme hülyası içinde
olan Haçlılar nihayet bu sefer sırasında emellerine ulaşma fırsatını yakalamışlardı. Bizans’ın
dağılmasın yol açan ve Filistin’deki Haçlılara herhangi bir faydası olmayan bu sefer, bölgedeki
Müslümanlar için hiçbir tehlike yaratmamıştı; hatta Bizans’ın parçalanması üzerine Anadolu’da
ortaya çıkan koşullar bölgedeki Türk hâkimiyetinin güçlenmesine yarar sağladı. Bizanslıları
içine düştüğü karışıklık Selçukluların sefer politikaları ve fetihlerinde önemli rol oynadı.
İznik’teki yeni Bizans kuruluşu tampon devlet görevi gördüğü için İstanbul Latin Devleti
Selçuklular için bir tehdit oluşturmadı. Trabzon ve İznik arasındaki rekabet de Selçukluların
işine yardı. Artık Batıdan gelecek büyük bir tehlike kalmadığından Selçuklular iyi planlanmış
fetih politikaları sayesinde sınırlarını genişletme imkânı buldular. Anadolu Selçuklu Devleti
özellikle Antalya, Samsun ve Sinop’u ele geçirerek hâkimiyetini Akdeniz ve Karadeniz
kıyılarına kadar genişletti. Selçuklular ihtiyaç duydukları limanlara kavuşunca Anadolu ticaret
yollarının taşıdığı önem sayesinde dünya ticaretine önemli rol oynadılar. Böylece Dördüncü
Haçlı Seferi’nden sonraki ilk on beş yıl (1205-1220) Selçuklular için siyasi istikrar ve ekonomik
gelişim devri oldu.
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Fotoğraf 36

Fotoğraf 37: İstanbul’un Latinler tarafından zaptı ve yağmalanması
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Uygulamalar
 I. Demirkent, “1082-1302 Yılları Arasında Bizans-Venedik İlişkilerine Kısa Bir
Bakış” (Tarih Dergisi, sy. 36 (2000), s.137-154) adlı makaleyi inceleyiniz.
 E. Altan,” Dördüncü Haçlı Seferi’nden Sonra Anadolu”, (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, 42 (2005), s. 65-73 ) adlı makaleyi okuyunuz.
 B. Küçüksipahioğlu, “Haçlı Seferleri’nin Başından 1204’e kadar Batılıların
Bizans’ı Zapt Etme Planları”, (İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 42 (2005), s. 47-55) adlı
makaleyi inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Dördüncü Haçlı Seferi’nden önceki Bizans-Venedik ilişkileri hakkında bir
değerlendirme yapınız.
2. 1204’te Bizans Devleti’nin parçalanmasından sonra Anadolu’da nasıl bir tablo ortaya
çıkmıştır, açıklayınız.

172

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1198’de papa seçilen III. Innocentius hemen Doğu’ya yeni bir Haçlı Seferi düzenledi.
Ancak bu sefer Venedik’in yönlendirmesi üzerine Mısır yerine İstanbul’u hedef aldı. Venedik
Doge’u Enrico Dandolo İstanbul üzerine yapılacak bir seferin Venedik açısından çok daha
yararlı olacağı düşünüyordu. 1202 yazında Venedik’de toplanan Haçlı ordusu beklenilenden az
olduğundan yolculuk için Venedik’e ödenecek para yeterli değildi. Bu yüzden Haçlılar,
Venedik’in Macar şehri Zara’yı zaptına yardım etmeyi kabul ettiler. Zara, Hıristiyan şehri
olmasına rağmen 15 Kasım 1202’de ele geçirilip yağmalandı. Haçlılar Zara’da iken, kardeşi
tarafından tahtan indirilmiş olan eski imparator II. Isaakios’un oğlu Aleksios’dan bir mesaj
aldılar. Aleksios amcasının yerine kendisini tahta çıkardıkları takdirde Haçlılara Venedik’e olan
borçlarını ödemeyi ve sefere destek vermeyi vaad ediyordu. Böylece Haçlı filosu 24 Haziran
1203’de İstanbul önüne geldi. İmparator III. Aleksios kaçtı ve Aleksios babası ile birlikte tahta
çıktı. Ama Haçlılara verilen sözler yerine getirilemedi. Şehir 13 Nisan 1204’de İstanbul’u
hücumla zapt eden Haçlılar vahşetle yağmaladıktan sonra burada Lâtin imparatorluğu adıyla 57
yıl (1204-1261) sürecek bir hâkimiyet kurdular. Buna mukabil İstanbul’dan kaçan Bizans
erkânı da Haçlıların eline geçmemiş bulunan Epiros bölgesinde ve İznik’de Bizans’ın uzantısı
olan iki devlet tesis etti. Lâtin İmparatorluğuna 25 Temmuz 1261’de İznik Bizans devleti son
verdi. Bu sefer, Bizans’a vurduğu darbeyle Anadolu’daki Türk hâkimiyetinin güçlenmesine
yarar sağladı. Türkiye Selçuklu Devleti sınırlarını Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına kadar
genişletti. Anadolu ticaret yolları elde edilen limanlarla dünya ticaretine açıldı ve önem kazandı.

173

Bölüm Soruları
1) 1204’teki Haçlı Seferinin hedefinin değişmesine sebep olan lider kimdir?
a) İmparator VI. Heinrich
b) Papa II. Urbanus
c) İmparator Manuel
d) Champagne Kontu Thibaut
e) Venedik Doge’u Enrico Dandolo
2) Dördüncü Haçlı Seferi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Papa III. Innocentius tarafından düzenlendi.
b) Seferin amacı Türklere karşı Bizans’a yardım etmekti.
c) Seferin hedefi başlangıçta Mısır olarak belirlenmişti.
d) Venedik ticarî çıkarlarında dolayı Mısır’a seferi doğru bulmadı.
e) 13 Nisan 1204’te şehir Latinler tarafından ele geçirilip yağmalandı.
3) Bizans tahtına çıkmak için amcasına karşı Latinleri İstanbul’a çağırıp yardım
isteyen hanedan mensubu kimdir?
a) II. Mikhail
b) II. Iustinianos
c) II. Isaakios Angelos’un oğlu Aleksios (IV.)
d) Aleksios Komnenos
e) III. Mikhail
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4) Dördüncü Haçlı Seferi ordularının Hıristiyan şehri Zara’ya saldırmalarının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Seferin yolu üstünde stratejik bir konumda bulunması
b) Zara halkının Haçlı Seferine karşı çıkması
c) Zara halkı tarafından Bizans’a karşı yardıma çağrılmaları
d) Venedik’e yolculuk parasını ödeyemeyen Haçlıların, borçlarını ertelenmesi
karşılığında Doge Enrico’nun teklifi üzerine Zara’nın zaptına yardım etmeleri
e) Haçlıların Zara’yı üs olarak kullanmak istemeleri
5) İstanbul’un ilk Latin İmparatoru kimdir?
a) Thomas Morissini
b) Herakleios
c) Thiery de Flande
d) Flandre Kontu IX. Baudouin
e) Champagne Kontu Thibaut
6) 1204’te İstanbul’un zaptından sonra şehirden kaçan Bizans erkânı nerelerde
devletler kurdu?
a) Epiros, İznik
b) Trabzon
c) İznik
d) Selanik
e) İzmir
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7) 1204’ten sonra Türkiye Selçuklularının ele geçirdiği liman şehri / şehirleri hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
a) İzmir
b) Antalya-Samsun-Sinop
c) Trabzon
d) Sinop
e) Selanik
8) Papa III. Innocentius döneminde düzenlenen Haçlı Seferlerinin genel karakteri nasıl
açıklanabilir?
9) İstanbul Latinler tarafından neden ve nasıl ele geçirildi?
10) Dördüncü Haçlı Seferi’nin sonuçları genel olarak nasıl değerlendirilebilir?

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) d, 5) d, 6) a, 7) b
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9. BEŞİNCİ HAÇLI SEFERİ (1218-1221)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Dördüncü Haçlı Seferi’nden Sonra Avrupa’daki Gelişmeler
9.2. Mısır’a Haçlı Seferi için Çağrı
9.3. Haçlıların Dimyat’ı Zaptı, Yenilgileri ve Mısır’dan Atılmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 13. yüzyılda düzenlenen Haçlı Seferlerinin hedefi niçin Mısır olmuştur?
2. Beşinci Haçlı Seferi çağrısı nasıl yapılmış ve seferin amacı nasıl açıklanmıştır?

179

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

Dördüncü Haçlı
Seferi’nden Sonra Avrupa
ve Mısır’a Haçlı Seferi
Çağrısı

Dördüncü Haçlı Seferi’nin
ardından Avrupa’da
yaşananlar, Hıristiyanlar

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum

Albililere karşı Haçlı Seferi

Tarihsel sorgulamaya dayalı

hakkında bilgi kazanmak

araştırma
Anlatım

Haçlı ordularının Mısır’ı
hedef almasının sebepleri,
Haçlı ordularının Dimyat’ı
zaptı, Haçlıların Yenilgisi
ve Mısır’dan Atılmaları

bu sıradaki Haçlı-Eyyubî
ilişkileri, Haçlıların 1219’da
Dimyat’ı zaptı, ardından
yenilgiye uğrayarak Mısır’dan ayrılmalarını konu
alan süreci kavramak

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Mısır



Dimyat



Eyyubîler



1215 Lateran Konsili



Kıbrıs



Pelagius



Jean de Brienne
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Giriş
Dördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Avrupa’da Haçlı ruhu hep canlı tutulmuştu.
Müslümanları Süveyş ve Akkâ üzerinden kıskaca almayı ve bu suretle Kudüs’ü ele geçirmeyi
plânlayan Batılılar, yeni bir Haçlı Seferi düzenleyerek 5 Kasım 1219’da Dimyat’ı zaptettiler;
ardından bütün Mısır’ı ele geçirmeyi hayal ettiler. Ancak 1221’de yenilgiye uğrayarak 8 yıllık
bir barışı kabul edip Mısır’dan ayrılmak zorunda kaldılar. Böylece oldukça gösterişli başlayan
Beşinci Haçlı Seferi de hüsranla bitti.

182

9.1. Dördüncü Haçlı Seferi’nden Sonra Avrupa ve Mısır’a Haçlı Seferi
için Çağrı
Papa Innocentius Doğu kilisesinin yerine Latin kilisesinin yerleştirilmesine sevinmiş,
ana Latinlerin İstanbul’daki barbarlıklarını duyunca dehşete düşmüştü; ayrıca Haçlılar yeni bir
kilise organizasyonu oluştururken kendisine danışmamışlar, onu saf dışı bırakmışlardı. Şimdi
İstanbul’da patriklik makamında bulunan kişiyi papa değil Venedik tayin etmişti. Fakat
Innocentius kendi gücünün herkesin üstünde olduğunu göstermeye kararlıydı. Papa, Dördüncü
seferden sonra Doğu’ya yeni bir sefer için hazırlıklara başladı; ama öncelikle onun Avrupa’da
ilgilenmesi gereken meseleler vardı. Güney Fransa’da papalık siyasetine karşı çıkan ve Albi
şehrinde başladığı için kendilerine Albililer denen Hıristiyanlar, Roma kilisesine göre doğru
yoldan sapmışlardı. Onlar, şiddetin günah olduğuna, maddi ihtirasın kötülüğe yol açtığına
inanıyor, saf ama sefil bir şekilde yaşıyorlardı; zira İsa’nın gerçek öğretisi saf ve fakir olmaktı.
Papa III. Innocentius, bu inancın yayılmasın kızarak 1208’de bütün Hıristiyanları
Albililere karşı sefere çağırdı ve bunun herkes için dinî bir görev olduğunu bildirdi.
Günahlarından arınmak için uzun bir sefere çıkıp Kudüs’e gitmelerine gerek yoktu; sadece dört
gün bu dinsizlere karşı savaşıp günahlarından kurtulabileceklerdi. Papa, özellikle Kuzey
Fransızlarını güneylilere karşı savaşıp onların mallarını da gasp etmeye çağırıyordu. 1209’da
Citeaux başrahibinin idaresindeki Hıristiyanlar Albililere karşı saldırıya geçtiler; cinsiyet, yaş
ve mevki farkı gözetmeden herkes öldürülüyordu. Albililer de savunmaya geçti ve papanın
emriyle Hıristiyanı Hıristiyana öldürten bu savaş 20 yıl sürdü.

Fotoğraf 38

Fotoğraf 39

Öte yandan Avrupa’da Haçlı Seferi propagandaları aralıksız sürüp gidiyordu; yıllardan
beri vaizler her tarafı dolaşıp halkı Doğu’ya yeni bir Haçlı Seferine davet etmekteydiler.
Çocuklar bile bu çağrıların etkisinde kaldılar. 1212’de Fransa ve Almanya’dan binlerce çocuk
Kutsal toprakları kurtarmak üzere yollara döküldüler. Bu çocuklar Marsilya, Cenova ve
Brindisi limanlarına kadar yürüyüp geldilerse de, ya bindikleri gemiler battı ya kayboldular
veya köle olarak satıldılar. Fakat bunların akıbeti hakkında kesin bir şey öğrenilemedi.
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Fotoğraf 40: 1215 Lateran Konsili
Papa ise bu arada büyük bir gayretle Haçlı Seferi hazırlıklarıyla meşgul oluyordu.
1215’de Lateran Konsili’nde sefere katılacak olan Hıristiyanlara çeşitli imtiyazlar ve
günahlarına af vaat etti; sefer masrafları için yeni vergi kondu. Müslümanlara askeri malzeme
satılması da yasaklandı. Fakat seferin başlamasından önce 16 Temmuz 1216’da papa öldü.
Onun dönemindeki Haçlı Seferlerinde önceki seferlerde ölenlerin toplamından daha fazla insan
ölmüştü, ama ölenlerin hepsi Hıristiyandı.
Innocentius’un halefi Papa III. Honorius da aynı gayretle sefer hazırlıklarını devam
ettirdi ve nihayet Beşinci Haçlı Seferi olarak adlandırılan harekât 1217’de başladı. Eylül ayında
seferin ilk grubu, yani Macar Kralı Andreas ile Avusturya Dükü Leopold’un birlikleri peş peşe
Filistin’e yelken açıp Ekim’de Akkâ’ya ulaştılar. Avrupa’nın en büyük hükümdarı Almanya ve
Sicilya İmparatoru II. Friedrich de haçı kabul etmişti, ama önce ülkesindeki sorunları halletmesi
gerektiği için papanın izniyle yolculuğunu erteledi.
Bu arada Doğu’daki Franklar yirmi yıldan beri devam eden barış dönemi sayesinde
huzur ve refah içinde olduklarından yeni bir Haçlı Seferi beklentisi içinde değillerdi. Akkâ
Akdeniz’in en büyük ticaret limanı olmuştu. Hem Franklar hem de Müslümanlar ticaretin
bozulmaması için barışın devamından yanaydı. Selâhaddin Eyyubî’nin ölümünden beri
Müslüman taarruzu yoktu. Mısır hkümdarı el-Kâmil Hıristiyanlarla dostça geçiniyordu.
Mısır’da üç binden fazla tacir iş yapıyordu. Ancak İtalyan tacirler Venedik’in İstanbul’u ele
geçirdiği gibi İskenderiye’nin de artık hâkimiyet altına alınması gerektiğini düşünüyordu.
İsmen Kudüs kralı unvanını taşıyan Akkâ hâkimi Jean de Brienne’in barışın bozulmasından
endişe etmesine rağmen Üçüncü Haçlı Seferi’nden beri Filistin’e gelen bu en büyük kuvvetten
faydalanmak istiyordu. Beş sene önce Sultan el-Adil ile yapılan anlaşmanın süresi de dolmak
üzereydi. Bu düşüncelerle Jean, ilk gelen Haçlı grubuyla 3 Kasım 1217’de hemen bir sefer
çıktıysa da bu askeri bir seferden ziyade yağma ve çapulculukla sınırlı bir hareket olarak kaldı
ve önemli bir girişim söz konusu olmadı. Macar Kralı Andres daha ziyade turistik bir gezi
addolunan ziyaretinden sonra toplamış olduğu çok sayıda kutsal eşyayla beraber birliklerini
Antakya üzerinden Çukurova’ya götürdü ve Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus’un
izniyle Anadolu’yu geçip İstanbul üzerinden yurduna döndü. Avusturya Dükü Leopold ise
Filistin’de kaldı.
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Fotoğraf 41: Macar Kralı Andreas

9.2. Haçlıların Dimyat’ı Zaptı, Yenilgileri ve Mısır’dan Atılmaları
1218 Nisan’ında Beşinci Haçlı Seferi orduları gemilerle arka arkaya gelip Akkâ’da
toplandılar. Burada yapılan toplantıda seferin hedefi Mısır olarak belirlendi. Zaten bu Üçüncü
Haçlı Seferi’nden beri düşünüyordu. Haçlılar Müslümanları Nil Deltası’ndan çıkarıp Süveyş ve
Akkâ üzerinden kıskaca almayı, böylece Kudüs’ü ele geçirmeyi planlamışlardı. Ayrıca
Müslümanlar en zengin eyaletlerini, donanmalarını da kaybedeceklerdi. Böylece Haçlı
donanması öncelikle Nil Deltası üzerindeki Dimyat’ı zapta karar verdi. Jean de Brienne’in
idaresinde gemiler, 24 Ağustos’ta Dimyat önündeki kuleyi zapt ettikten sonra şehir önünde
nehir üzerine gerilen zinciri kırıp limanı işgal ettiler. Bu haberin üzüntüsüyle 75 yaşındaki
Sultan el-Adil 31 Ağustos’ta Dımaşk’ta öldü. Suriye’de küçük oğlu el-Muazzam, Mısır’da ise
büyük oğlu el-Kâmil onun yerini aldılar.
Dimyat önündeki Haçlılar ise şehre hücum etmek için yeni kuvvetlerin gelişini
beklediler. Eylül ortalarında, Papa Honorius tarafından hazırlanan ve başında İspanyol asıllı
Kardinal Pelagius’un bulunduğu çoğunluğu Fransızlardan oluşan yeni Haçlı birlikleri geldi.
Ceneviz, İngiliz ve Fransız gemileri de sürekli Dimyat önüne asker taşıyordu. Papanın elçisi
sıfatıyla Pelagius seferin idaresini üzerine aldı; İmparator II. Friedrich gelirse bu görevi ona
bırakacaktı.

Fotoğraf 42
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1219 Şubat’ında Dimyat’ın güneyindeki el-Adiliye Haçlıların eline geçince şehir
tamamen kuşatılmış oldu. Soğuk kış mevsimin ardından kavurucu yaz aylarında kuraklık
yüzünden Nil yeterince taşmadığı için Mısır kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu arada
salgın hastalıklar yüzünden de garnizonun sayısı azalmış, Dimyat’ın artık elde tutulamayacağı
anlaşılmıştı. Bunun üzerine Eyyubî hükümdarı el-Kâmil, Mısır’ı terk ederlerse Kudüs’ü onlara
teslim etmeyi gerçek haçı da iade etmeyi teklif etti. Kral Jean de Brienne ve pek çok Haçlı
teklifi kabule hazırdı; Kudüs’ü alırlarda sefer amacına ulaşmış olacaktı. Fakat Mısır
Müslümanlarda kaldığı sürece Kudüs’ün daima tehdit altında olacağını ve Müslümanlarla asla
barış yapılamayacağını söyleyen Pelagius teklifi reddetti. İtalyanlar için de asıl önemli olan
Kudüs değildi; Mısır’ı ele geçirip Akdeniz’in en büyük limanlarından olan İskenderiye’yi
kontrol altına almak onlar için çok daha önemliydi. Böylece Haçlılar 5 Kasım 1219’da Dimyat’ı
zapt ettiler. Ulu cami katedrale çevrildi, şehir halkı köle olarak satıldı; küçük çocuklar vaftiz
edilerek kilisenin hizmetine verildi. Bundan sonra Pelagius bütün Mısır’ı zapt edeceğine inandı;
ama Haçlılar bir yıldan fazla Dimyat’ta hareketsiz kaldılar. Nihayet Friedrich’in Bavyera Dükü
Ludwig kumandasında gönderdiği büyük bir kuvvet 1221 ilkbaharında Dimyat’a ulaşınca
Pelagius, 1221 Temmuz’unda Kahire’ye ilerleme emri verdi. Fakat Pelagius Haçlı ordusunun
her taraftan kuşatıldığını ve çok az yiyecek kaldığını görünce geri çekilmeye karar verdi. Ancak
Nil nehrinin taşma zamanı olduğundan sular yükselince Müslümanlar bentleri açarak hem
Haçlıların geçeceği araziyi sular altında bıraktılar hem de saldırıya geçtiler. 28 Ağustos’ta
Pelagius barış istemek zorunda kaldı. Haçlılar Mısır’ı terk etmeyi ve 8 yıllık bir barışı kabul
ettiler. Esirler mübadele olundu ve 8 Eylül 1221’de bütün Haçlı ordusu Dimyat’ı boşaltıp
gemilerle Mısır’dan ayrıldı.

Fotoğraf 43
Böylece gösterişli başlayan Beşinci Haçlı Seferi hiçbir şey kazanılmadan sona ermişti.
Pek çok insan ve malzeme kaybının yanında Batılılar için itibar bakımından küçültücü olmuştu.
Hayal kırklığına uğrayan Haçlılar Pelagius’u, papayı ve bizzat gelmeyen imparatoru suçladılar.
Öte yandan bu seferden sonra Mısır’ın yerli Hıristiyan halkı için kötü sonuçlar doğurdu;
bunların vatandaşlık hakları kısıtlandı, kiliseleri kapatıldı, ağır vergilerle karşı karşıya kaldılar.
İtalyan tacirlere olan güven sarsıldı ve İskenderiye’deki eski itibarlarını kaybettiler.
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Uygulamalar
 Beşinci Haçlı Seferi öncesinde Yakındoğu’da Müslüman-Haçlı ilişkileri hakkında
bir araştırma yapınız.


Eyyubî-Haçlı ilişkileri hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1. Beşinci Haçlı Seferi öncesinde ve sefer sırasında Eyyubîlerin Haçlılara karşı tutumu
nasıl olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1215 Lateran Konsili’nde Papa III. Innocentius yeni bir Haçlı Seferi ilan etti. Ertesi yıl
onun ölümünden sonra yeni Papa III. Honorius bu çabayı devam ettirdi. 1218’de çoğunluğunu
Almanların oluşturduğu Haçlılar Akkâ’ya geldikten sonra (ismen) Kudüs Kralı Jean de
Brienne’in idaresinde gemilerle Mısır’a hareket ettiler. Haçlılar, Müslümanları Nil deltasından
söküp atmayı, Süveyş ve Akkâ üzerinden kıskaca almayı ve bu suretle Kudüs’ü ele geçirmeyi
plânlıyorlardı. Şubat 1219’da el-Adiliye Haçlıların eline geçince telâşlanan Eyyubî hükümdarı
el-Kâmil, Mısır’ı boşalttıkları takdirde Kudüs’ü teslimi teklif etti. Fakat seferin idaresini
üzerine almış olan Kardinal Pelagius bunu reddetti. Haçlılar 5 Kasım 1219’da Dimyat’ı
zaptettilerse de daha sonra yenilgiye uğrayarak barış istemek zorunda kaldılar. Müslümanlarla
8 yıllık bir barış yapan Haçlılar, Dimyat’ı boşaltıp gemilerle Mısır’dan ayrıldılar.

189

Bölüm Soruları
1) 1-Beşinci Haçlı Seferi’nin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Müslümanları Nil Deltası’ndan çıkarmak
b) Müslümanların en zengin eyaleti Mısır’ı ele geçirip bölgedeki ticareti tamamen
kontrol altına almak
c) Bizans’ın Doğu Akdeniz’deki güvenliğini sağlamak
d) Müslümanları Süveyş ve Akkâ üzerinden kıskaca almak
e) Kudüs’ü Müslümanlardan geri almak
2) Beşinci Haçlı Seferi çağrısı ne zaman ve nerede yapılmıştır?
a) 1095 Clermont Konsili
b) 1245 Lyon Konsili
c) 1199 Fransa
d) 1146 Vezelay
e) 1215 Laretan Konsili
3) Aşağıdakilerden hangisi Beşinci Haçlı Seferi’nde yer almamıştır?
a) Avusturya Dükü V. Leopold
b) Macar Kralı II. Andreas
c) Fransa Kralı II. Phillippe
d) Akkâ Kralı Jean de Brienne
e) Kardinal Pelagius
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4) Beşinci Haçlı Seferi başladığı sırada Eyyubî sultanı kimdi?
a) Selâhaddin Eyyubi
b) el-Muazzam
c) Kalavun
d) Baybars
e) el-Adil
5) Haçlıların 1218 yılında Mısır’da ele geçirdikten sonra terk etmek zorunda kaldıkları
şehir hangisidir?
a) Dimyat
b) Kahire
c) Bilbays
d) Mansûre
e) Tanis
6) Haçı kabul ettiği halde Beşinci Haçlı Seferine katılamayan hükümdar hangisidir?
a) Bizans İmparatoru Ioannes Çimiskes
b) Alman İmparartoru VI. Heinrich
c) Macar Kralı Andreas
d) Alman İmparatoru II. Friedrich
e) Avusturya Dükü Leopold
7) 1219 yılında Haçlılara Mısır’a karşılık Kudüs’ü teklif eden Eyyubî hükümdarı
kimdir?
a) el-Adil
b) el-Muazzam
c) el-Kâmil
d) Kutuz
e) Selâhaddin Eyyubî
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8) Beşinci Haçlı Seferi hangi güzergâhı izlayerek Doğu’ya gelmişlerdir?
9) Haçlılar 1219 yılında Dimyat’ı neden terk etmek zorunda kalmışlardır?
10) Beşinci Haçlı Seferi Mısır’ın yerli Hıristiyanlarını ve İtalyan tacirleri nasıl
etkilemiştir?

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) c, 4) e, 5) a, 6) d, 7) c
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10. ALTINCI HAÇLI SEFERİ (1228-1229)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Alman İmparatoru II. Friedrich’in Haçlı Seferi ve 1229’da Kudüs’ün Müslümanlardan
diplomasi yoluyla geri alınması.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aforoz ne demektir, aforoz edilmiş bir kral Haçlı Seferinin lideri olabilir mi?
2) Altıncı Haçlı Seferi sırasında Kıbrıs’ın rolü ne olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

Altıncı Haçlı Seferi: Alman
İmparatoru II. Friedrich’in
Haçlı Seferi

Alman İmparatoru II.
Friedrich’in Haçlı Seferi ve
1229’da Kudüs’ün
Müslümanlardan diplomasi
yoluyla geri alınmasıyla
ilgili sürecin öğrenilmesi

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

Altıncı Haçlı Seferi’nden
Sonra Doğu’nun Durumu

VI. Haçlı Seferi’nin
ardından Haçlı-Eyyubî
İlişkileri ve Moğolların
ortaya çıkışıyla ilgili sürecin
kavranması

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


El-Kâmil



II. Friedrich



Kudüs



Kıbrıs



Akkâ
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Giriş
Alman İmparatoru Friedrich yıllardır ertelediği sefer çıkmak için nihayet 1227 yazında
İtalya’dan ordusuyla gemilere binip denize açıldı, ama hastalanınca kendisi geri döndü. Papa
bu kez mazereti kabul etmeyip onu aforoz edince Friedrich, 1228 Haziran’ında aforoz edilmiş
bir Haçlı olarak sefere çıktı. 1229’da imzalanan bir anlaşmayla Haçlılar benzeri görülmemiş bir
şekilde hiç savaşmadan Kudüs’ü geri aldılar. Ancak II. Friedrich yine de Hıristiyanları memnun
edemedi. Kendi kendine krallık tacını giydirdikten sonra Avrupa’ya geri döndü.
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10.1. İmparator II. Friedrich’in Seferi
Beşinci Haçlı Seferi’ni takip eden süreçte Doğu’daki Haçlılar için zorluklar devam
etmişti. Bu sırada Türkiye Selçuklu Devleti Sultan Alaaddin Keybubad’ın şahsında en kudretli
hükümdarını bulmuştu. Sultan Batı Toros Dağlarını ve Akdeniz kıyılarını ele geçirmiş olup
Alanya’da kışlık merkezini kurmuştu. Çukurova’daki Ermeni sınırları sürekli Selçuklu
sultanının tehdidi altındaydı. Bu sebeple Ermenilerin Haçlıların yardımına ihtiyacı vardı, ama
Antakya Prinkepsi Bohemund ile Kilikya Ermenileri arasındaki veraset sorunları bir türlü
bitmiyordu. Üstelik Templier ve Hospitalier şövalye tarikatları da sürekli birbirleriyle
mücadele halindeydiler. Aslında Haçlılar, komşuları Türkiye Selçukluları ile Haleb-Musul
Eyyubîlerinin sürüp giden mücadeleleri sayesinde ayakta kalmak imkânı bulmuşlardı. Akkâ
Krallığı ise el-Kâmil ile yapılan barıştan faydalanarak düzeni sağlamaya ve Müslümanlarla
ticareti yeniden canlandırmaya çalışıyordu.
Beşinci Haçlı Seferi’nin sona ermesinden bir yıl sonra 1222 sonbaharında Akkâ Kralı
Jean de Brienne Avrupa’yı ziyaret etmeye karar verdi. Hem papa ile krallığa yardım konusunda
konuşmak hem de kızı genç Kraliçe Jolande için uygun bir eş aramak niyetindeydi. Kızı henüz
11 yaşındaydı, ama krallığa en kısa zamanda bir vâris kazandırmak gerekiyordu. Roma’da papa
ile görüşen Jean, gelecekte herhangi bir Haçlı ordusu tarafından fethedilecek toprakların Akkâ
Krallığı’na teslim edilmesini istedi. Bu istek hem papa hem de İmparator Friedrich tarafından
kabul edildi. Bu arada Alman şövalye tarikatının üstadı Hermann von Salza, İmparatoriçe
Konstanze von Aragon dört ay önce ölmüş olduğundan Jolande ile bizzat imparatorun
evlenmesini teklif etti. Bu fikir herkes tarafından benimsendi. 1225 sonbaharında artık 14
yaşına girmiş olan genç kraliçeyi İtalya’ya götürmenk üzere 14 gemiden oluşan imparatorluk
filosu Akkâ limanına geldi. Akkâ ve Sûr’da yapılan gösterişli törenlerden sonra genç kraliçe
yola çıktı. İmparator Friedrich, kayınpederi Jean ile birlikte hanımını Brindisi de bekliyordu.
Sonunda 9 Kasım 1225 günü Brindisi katedralinde nikah kıyıldı. Bu sırada 31 yaşında olan
imparator, kızıl saçlı, yeşil gözlü olup sevimli bir yüze sahipti. Parlak fikri kabiliyetleri olan
imparator Fransızca, Almanca, İtalyanca, Latince, Grekçe ve Arapça konuşurdu. Felsefe, Tıb
ve tabiat tarihi ilimlerine düşkündü. Fakat bu meziyetlerine rağmen zalim, bencil ve hilekârdı.
Yaşayışının hafifliği sürekli eleştirilere sebep oluyordu; din ve ahlak konusundaki konuşmaları
herkesi dehşet içinde bırakıyordu. Belki iyi bir Hıristiyandı, ama Roma’nın üstünlüğünü kabul
etmiyordu. Aslında o yaşadığı ortamda anlaşılmaz bir kimseydi.
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Fotoğraf 44: İmparator II. Friedrich
Beşinci Haçlı Seferi’nin başarısızlığa uğraması Almanya ve Sicilya İmparatoru II.
Friedrich’in üzerine büyük bir sorumluluk yüklemiş ve artık harekete geçmesini gerekli
kılmıştı. Friedrich daha 1215’te Haçlı yemini etmişti, ama sefere ülkesindeki sorunları
hallettikten sonra çıkmak istediği için yolculuğunu hep ertelemişti. Tıpkı babası VI. Heinrich
gibi Doğu’ya hâkim olmak isteyen Friedrich dinî duygulardan ziyade siyasî hedeflerini
gerçekleştirmek arzusuyla sefer çıkmaya karar vermişti. Friedrich’in İslâm’a karşı savaşmak
gibi bir niyeti yoktu; o Hıristiyanların imparatoru olarak Hıristiyan dünyasının kalbi Kudüs’e
hükümdar olmak istiyordu. Papanın kendisinin efendisi olduğu fikrini de kabul etmiyordu.
1225’de Akkâ Kralı Jean de Brienne’in kızı Kudüs Kraliçesi Jolande ile evlendikten sonra Haçlı
devletinin kralı sıfatını da aldığı için artık sefere çıkması kaçınılmaz görünüyordu.
İmparator Friedrich, nihayet kutsal toprakları kurtarmak için kesin olarak 15 Ağustos
1227’de sefere çıkacağını ilan etti. Kendisi bütün ordunun masraflarını üstlenecek, gitmediği
takdirde ise aforoz edilecekti. Friedrich’in yola çıkmasından beş ay önce ihtiyar papa Honorius
öldü. Onun halefi IX. Gregorius çok daha akıllı ve bilgin bir adamdı. Friedrich’in din ve siyaset
anlayışı onu endişelendiriyordu.
Friedrich’in binlerce savaşçıdan oluşan ordusu 1227 Ağustos ortasında Brindisi’den
gemilere binip denize açıldı. Friedrich de 8 Eylül’de yola çıktı, ama demir aldıktan kısa süre
sonra hastalanınca kendisi İtalya’ya geri döndü; donanması ise Akkâ’ya doğru yola devam etti.
Friedrich bir elçi gönderip mazeretini papaya bildirdiyse de Papa IX. Gregorius bunu yeni bir
bahane olarak görüp onu aforoz etti. Afaroz edilmiş bir kişi Haçlı Seferinin lideri olamazdı;
ama Friedrich buna hiç aldırmadı; iyileştikten sonra 28 Haziran 1228’de Brindisi’den denize
açıldı ve 21 Temmuz’da Kıbrıs’a ulaştı. Böylece ilk kez bir Haçlı Seferi papanın iradesine karşı
çıkan, aforoz edilmiş bir hükümdar tarafından idare ediliyordu. Bu arada kısa süre önce karısı
öldüğü için Friedrich taşıdığı “Kudüs kralı” sıfatını da kaybetmişti; oğlu bebek Kral Konrad’ın
vasîsi olarak Doğu’ya gidiyordu. Fakat Friedrich yine de bütün Hıristiyanların imparatoru
olarak Doğu’daki tüm hâkimiyetin kendisine ait olduğu düşünüyordu. Öte yandan Doğu’nun
200

baronları onun Kıbrıs üzerindeki hâkimiyetini tanımaya hazırdılar, ama Akkâ’da oğlu Konrad
adına sadece nâiblik edebileceğini söylüyorlardı. Çünkü on yaşındaki Kıbrıs Kralı I. Henri’nin
dedesi Amaury, krallık tacını Friedrich’in babası VI. Heinrich’ten almıştı. Ayrıca onun aforoz
edildiği duyulduğu için pek çok kişinin desteğini kaybetmişti.
3 Eylül’de Famagusta’dan gemiye binip Akkâ’ya doğru yola çıkan Friedrich burada
büyük bir muhalefetle karşılaştı. Patrik ve tarikat şövalyeleri aforozlu bir liderle birlikte hareket
etmek istemiyorlardı. Friedrich sadece yanındaki ordu ve Alman şövalye tarikatının desteğine
sahipti. Bu yüzden diploması yoluyla başarı sağlamaya çalıştı. Sultan el- Kamil daha
imparatorun gelişinden önce ona elçi göndererek kardeşlerine (Suriye hükümdarı el-Muazzam,
Haleb hükümdarı el-Eşref) karşı kendisini desteklerse Kudüs’ü vermeyi vaat etmişti. Böylece
Friedrich sultanla Kudüs’ün teslimi hususunda yeniden müzakerelere başladı. Fakat imparator
bölgeye ulaştığında el- Kamil’in artık ona ihtiyacı kalmamıştı; zira kardeşi el- Muazzam
ölmüştü ve onun oğlu yeni Suriye hükümdarı en-Nâsır Davud’un elinden Dımaşk’ı almaya
çalışıyordu ve böyle bir zamanda imparatorun gelişi ancak el-Kamil’e engel teşkil ederdi.
Üstelik iki yıl önce imparatora Kudüs’ü vermeyi teklif ettiği zaman şehir kendisine ait değildi;
ama şimdi kendi hâkimiyetinde olan şehri vermek istemiyordu. Bu yüzden görüşmeler uzayınca
II. Friedrich sultana “Beni bu yolculuğa sen teşvik ettin. Eğer eli boş dönersem bütün itibarımı
kaybederim. Yalvarırım bana Kudüs’ü ver ki, başımı dik tutayım” diyordu. Beşinci Haçlı
Seferi’nin yarattığı korku içine el-Kâmil, o zaman Haçlılara Kudüs ve bütün Filistin’i, hatta
Celîle bölgesini önermişti. Şimsi ise buan gerek yoktu. Sonunda 18 Şubat 1229’da 10 yıl için
geçerli olacak bir anlaşma imzalandı. Buna göre Yafa’ya kadar uzayan bir şeritle birlikte Kudüs
Haçlılara verildi. Fakat Kubbetüssahra ve Mescidülaksâ camileri Müslümanlarda kalacak ve
Müslümanlar şehre girip serbestçe ibadet edebileceklerdi. Friedrich Kudüs’ün surlarını yeniden
inşa edebilecekti, ama bu sadece onun şahsına mahsus bir ayrıcalıktı. Ayrıca iki taraf ellerindeki
esirleri serbest bırakacaktı Böylece Haçlı Seferleri tarihinde benzeri görülmemiş bir anlaşmayla
Haçlılar hiç savaşmadan, sadece diplomasiyle Kudüs’ü yeniden ele geçirmişlerdi. Müslüman
dünyası dehşet içinde kaldı. el-Kâmil’e en sadık kişiler bile ona hakarette bulundular. Sultanın
yeğeni en-Nâsır, Dımaşk’ta protesto için genel yas ilan etti. Öte yandan Hristiyanlar da pek
sevinmemişlerdi; verilen bölgenin kolay savunulamayacağını, stratejik bakımdan
Müslümanların yine bölgeye hâkim olduğunu söylüyorlar ve bunu bir başarı gibi
görmüyorlardı. Bu yüzden Friedrich umut ettiği sevinç gösterileriyle karşılaşmadı. Yerli
baronlar imparatorun krallık kanunlarını hiçe saymasını affedemiyorlardı; Friedrich onların
kralı değil, sadece naib olduğu halde kendilerine sormadan el-Kâmil’le anlaşma yapmıştı. Onun
Pisalılara verdiği imtiyazlar da Ceneviz ve Venediklileri kızdırmıştı.
Her şeye rağmen 17 Mart 1229’da Friedrich Kudüs’e girdi ve şehri dolaştı. Nablus
Kadısı Şemseddin kendisine rehberlik ediyordu. Ertesi sabah kadı yine imparatorun yanına
gittiğinde beklemediği bir sistemle karşılaştı. Friedrich, “Ey Kadı! Dün akşam müezzinler
neden her zamanki gibi namaza çağrı yapmadılar” diye sorunca kadı, “Efendim siz
majestelerine saygıdan dolayı müezzinlere bu emri ben verdim dedi”. Bunun üzerine Friedrich
hayıflanarak,”Neden böyle yaptın! Benim geceyi Kudüs’te geçirmekteki başlıca amacım
müezzinlerin okuyacağı ezanı dinlemekti” dedi.
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Friedrich Kutsal Mezar Kilisesi’nde taç giymeye kararlıydı. Fakat Akkâ’da oturan patrik
imparator hâlâ aforozlu olduğu için Kudüs’teki bütün dinî faaliyetleri yasaklamıştı. Bu yüzden
Kutsal Mezar Kilisesi’ndeki törene din adamları da baronlar da katılmadı katılmadı. Friedrich
krallık tacını kendi elleriyle başına koymak zorunda kaldı. Tüm umutları boşa çıkan ve kimseyi
memnun edemeyen imparator kısa bir süre sonra kızgın bir şekilde Kudüs’ü terk edip önce
Akkâ’ya gitti; 1 Mayıs sabahı erkenden gemiye binip sesizce buradan ayrılmayı düşünüyordu.
Fakat maiyetiyle beraber Kasaplar Sokağı’dan limana doğru ilerlerken kapılarının önüne çıkan
halk onu pislik ve bağırsak parçaları yağmuruna tuttu. Şehre küfürler savurarak veda eden
Friedrich on gün Kıbrıs’ta kaldıktan sonra İtalya’ya döndü.

Fotoğraf 45: Friedrich, el-Kamil'le görüşüyor
Seferden döndükten bir yıl sonra 23 Temmuz 1230’da Papa IX. Gregorius ile barışıp
aforozdan kurtulan Friedrich, 1231’de Riccardo Filangieri kumandasında Doğu’ya bir ordu
gönderdi. Ancak yerli Baronlar Akkâ’da Beyrut hâkimi Jean d’Ibelin’i belediye başkanı ilân
ederek imparatorun temsilcisi Filangieri’ye karşı çıktılar. Cenovalılar baronların yanında yer
aldılar. Alman askerî tarikati, Pisalılar ve Antakya hâkimi Bohemund, Filangieri’yi
desteklediler. Templier ve Hospitalier tarikatleriyle Venedikliler ise tarafsız kaldılar. Böylece
mücadele iç savaşa dönüştü. Sonunda Kıbrıs’da baronlar üstün geldi ve 1233’de I. Henry kral
ilân edildi. Fakat 1236’da Jean d’Ibelin’in ölümünden sonra da Suriye’de mücadele devam etti.
Nihayet 1243’de Akkâ’daki meclis, şahsen Doğu’ya gelmediği gerekçesiyle, Friedrich’in oğlu
Kral Konrad’a bağlılık yeminini reddederek Kıbrıs’ın ana kraliçesi Alice’i krallık nâibi tayin
ettiler. Fakat baronların kazandığı bu zafer krallığa güç değil, sürekli bölünmeler getirdi. Bu da
krallığın geleceği bakımından zararlı oldu. Çünkü bu arada Müslümanların kudreti artmaktaydı.
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10.2. Altıncı Haçlı Seferi’nden Sonra Doğu’nun Durumu
Kudüs’ün geri alınmasından sonra Akkâ yine krallığın merkezi ve başkenti olarak kaldı.
Hıristiyanlar arasındaki anarşi ve iç savaş devam ederken Sultan el-Kâmil kendisine sorun
çıkarmadıkları sürece Hıristiyanlarla savaşmak niyetinde değildi. Franklarla yapılan ticaretin
sağladığı ekonomik refahın farkındaydı ve gereksiz düşmanlıkla bunun bozulmasını
istemiyordu. Bu yüzden taraflar arasındaki barış devam etti. el-Kâmil nihayet 1229’da Eyyubî
Devleti’nin idaresini elinde toplayıp hedefine ulaştı; ama Moğolların ortaya çıkması üzerine
ülkesi bu kez kuzeyden büyük bir tehdit altına girdi. 12. yüzyıl sonunda Cengiz Han’ın kurduğu
devletle tarih sahnesine çıkan Moğollar, on yıl içinde Doğu Asya’nın bütün kuzeyini egemenlik
altına aldıktan sonra Batı Asya’ya dönüp Müslüman dünyasının bütün dengelerini bozdular.
Moğolların çoğunluğu Şaman ve Budist, bir kısmı da Hıristiyandı. Moğollar Müslümanlardan
nefret ediyorlardı. Böylece Haçlılar Müslümanlara karşı Moğolları doğal bir müttefik olarak
gördüler.

Fotoğraf 46
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Mısır Sultanı el-Kâmil’in 1238’de ölümünden sonra yerini oğlu es-Sâlih Eyyûb aldı. Bu
arada 10 yıllık barış süresi 1239’da bittiğinde Navarra Kralı Thibaut de Champagne 1240
sonbaharında da İngiltere Kralı III. Henri’nin kardeşi Kont Richard of Cornwall kumandasında
Haçlı orduları Doğu’ya geldi; ancak her iki seferde krallığa önemli bir fayda sağlamadan son
buldu. Bu yıllarda Moğollar tarafından Batı’ya itilen Hârezmli Türkler, Elcezire ve Kuzey
Suriye bölgesine gelmişlerdi. Sultan es-Sâlih, ücret karşılığından hizmet vermeye hazır olan
Harizmli askerleri Haçlılara karşı Filistin’e hücum etmek üzere çağırdı. Böylece Mısır sultanı
tarafından desteklenen Harizmliler 11 Temmuz 1244’de Kudüs’ü zaptedip yağmaladılar. Bu
durum Haçlıların Kudüs’ü kesin olarak kaybetmeleri anlamına geliyordu. Üstelik aynı yıl Hıms
ve Dımaşk Eyyûbî hâkimleriyle birleşen Akkâ krallık ordusu, Gazze yakınında Baybars
kumandasındaki Harizmliler ve Mısır ordusuna karşı yapılan savaşta büyük bir yenilgiye uğradı
(17 Ekim 1244). Krallığın Hıttîn Savaşı’ndan beri çıkarabildiği en büyük ordu mahvolmuştu.
Böylece önceki yıllarda Haçlılar diplomasi yoluyla elde edilmiş olan bütün kazançları
kaybetmiş oldular. Ancak her şeye rağmen Haçlılar, Eyyubîler arasında sürüp giden
anlaşmazlıklar ve bölgede yeni bir güç olarak ortaya çıkan Moğollar sayesinde bir süre daha
Doğu’da tutunabildiler. 1245’te Dımaşk’a hâkim olan Sultan es-Sâlih, Mayıs 1246’da artık
kendisi için tehlikeli hale gelen Harizmlileri büyük bir yenilgiye uğratıp savaşta imha etti; 1249
yılında Mısır’la beraber artık bütün Suriye’nin de hâkimi olmuştu.

Harita 16
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Uygulamalar


İmparator II. Friedrich ve onun siyasî hedefleri hakkında bir araştrma yapınız.

 Altıncı Haçlı Seferi öncesinde Anadolu ve Yakındoğu’daki siyasî gelişmeleri
öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1. Alman İmparatoru II. Friedrich’in Haçlı Seferinin politik amaçlı bir sefer olup
olmadığı hakkında bir değerlendirme yapınız.
2. Altıncı Haçlı Seferi öncesinde Anadolu ve Yakındoğu’nun durumu nasıldı?

206

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1225’de Jean de Brienne’in kızı Kudüs Kraliçesi Jolande ile evlendikten sonra Haçlı
devletinin kralı sıfatıyla yıllardır ertelediği Haçlı Seferi’ne de çıkmak zorunda kaldı. Ancak
1227’de yola çıkan Friedrich hastalanınca geri döndü. Ama papa bu mazereti kabul etmeyip
onu aforoz edince 1228 Haziran’ında Friedrich aforoz edilmiş bir Haçlı olarak sefere çıktı.
Fakat Doğu’nun baronları onun sadece Kıbrıs üzerindeki hâkimiyetini tanımaya hazırdılar;
Akkâ’da sadece oğlu Konrad için nâiblik edebileceğini söylüyorlardı. Ayrıca imparator aforoz
edildiği için pek çok kişinin desteğini kaybetmişti. Bu yüzden diploması yoluyla başarı
sağlamaya çalıştı. İlişkilerini sıcak tuttuğu sultan el-Kâmil ile Kudüs’ün teslimi üzerinde
yeniden görüşmeler başladı. 18 Şubat 1229’da imzalanan anlaşmayla Yafa’ya kadar uzayan bir
şeritle birlikte Kudüs Haçlılara verildi. Böylece Anlaşma 10 yıl için geçerli olan bu anlaşmayla
Haçlılar hiç savaşmadan, sadece diplomasiyle Kudüs’ü yeniden ele geçirmişlerdi. Friedrich
Kudüs’e girdi; ama hâlâ aforozlu olduğu için Kutsal Mezar Kilisesi’ndeki taç giyme törenine
hiçbir din adamı katılmadı; kısa bir süre sonra da Kudüs’ü terkedip önce Akkâ’ya, oradan da
Avrupa’ya döndü. Ancak Haçlılar kısa süre sonra Kudüs’le beraber bütün kazanımlarını
kaybettiler. Mısır Sultanı es-Salih Eyyub tarafından desteklenen Harizmliler 1244’de Kudüs’ü
zaptedip yağmaladılar. Üstelik aynı yıl, Akkâ krallık ordusu, Gazze yakınında Baybars Mısır
ordusu tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı. Buna rağmen Haçlılar, Eyyûbî ailesi arasındaki
anlaşmazlıklar ve bölgede yeni bir güç olarak ortaya çıkan Moğollar sayesinde bir süre daha
Doğu’da tutunabildiler.
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Bölüm Soruları
1) Altıncı Haçlı Seferi olarak adlandırılan sefer kimin seferidir?
a) Kral Konrad
b) Kral VII. Kouis
c) Kral IX. Louis
d) İmparator II. Friedrich
e) Dük Leopold
2) Altıncı Haçlı Seferi ne zaman düzenlenmiştir?
a) 1147
b) 1228-1229
c) 1187
d) 1220
e) 1098
3) İmparator II. Friedrich diğer Haçlı Seferi liderlerine göre hangi yönden farklıdır?
a) Haçlı Seferine zorla katılması
b) Haçı kabul etmeden yola çıkması
c) Aforoz edilmiş bir Haçlı olarak sefere çıkması
d) Avrupa’da sözü geçen bir lider olmaması
e) Kudüs Kralı unvanını reddetmesi
4) Altıncı Haçlı Seferi’ne katılan ordu hangi yolla Doğu’ya ulaşmıştır?
a) İtalya / Brindisi’den deniz yoluyla Kıbrıs-Akkâ
b) Balkanlar üzerinden kara yoluyla
c) Via Egnatia yoluyla
d) Çanakkale üzerinden Anadolu’ya geçerek
e) Sicilya-Kıbrıs üzerinden deniz yoluyla
208

5) İmparator II. Friedrich Latin Doğu’da nasıl karşılandı?
a) Haçlı Seferi’nin lideri olarak Doğu’daki bütün Latin gücü ona katıldı
b) Kurtarıcı sıfatıyla karşılandı
c) Kıbrıs ve Akkâ üzerindeki hakimiyeti törenle tasdik edildi
d) Kutsal Mezar Kilisesi’nde Kudüs Kralı olarak taçlandırıldı
e) Büyük bir Muhalefetle karşılaştı
6) VI. Haçlı Seferi sırasında Mısır hükümdarı kimdi?
a) el-Adil
b) el-Muazzam
c) el-Kâmil
d) Baybars
e) el-Eşref
7) Haçlılar 1187’de Müslümanların eline geçen Kudüs’ü ne zaman ve nasıl geri
aldılar?
a) 1229’da savaş yoluyla
b) 1229’da diplomasi yoluyla savaşmadan
c) 1192’de hileyle
d) 1250’de hücumla
e) 1250’de anlaşma yoluyla
8) İmparator II. Friedrich’in Latin Doğu’yu uzaktan idare etme siyaseti bölgede ne
gibi sonuçlar doğurmuştur?
9) İmparator II. Friedrich ile Sultan el-Kâmil arasında 1229’da yapılan anlaşmanın
şartları ve önemi nedir?
10) İmparator II. Friedrich’in Haçlı Seferi genel olarak nasıl değerlendirilebilir?
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Cevaplar
1) d, 2) b, 3) c, 4) a, 5) e, 6) c, 7) b
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11. YEDİNCİ HAÇLI SEFERİ (1248-1252)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yedinci Haçlı Seferi olarak numaralandırılan ve Fransa Kralı IX. Louis tarafından 12481252 yılları arasında Mısır üzerine gerçekleştirilen Haçlı Seferi, Haçlıların bir kez daha
Dimyat’a girişi, Memlûklerin Dimyat’ı geri alması ve Mısır’da Memlûk hâkimiyetinin
başlaması.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Memlûk ne demektir, Mısır’da Memlûk Devleti nasıl kurulmuştur?
2) Alman İmparatoru II. Friedrich ile Fransa Kralı IX. Louis’nin Haçlı Seferleri
arasındaki en önemli fark ne olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Fransa Kralı IX. Louis’nin
Haçlı Seferi, Haçlıların
Dimyat’ı zaptı, Kral
Louis’nin esareti ve
seferin sonu, Mısır’da
Memlûk hâkimiyetinin
kurulması

Kazanım

Kral Louis kumandasında
Mısır’a düzenlenen ve VII.
Haçlı Seferi olarak
adlandırılan seferle ilgili
sürecin kavranması, bu
sırada Mısır’da yaşanan
siyasî değişimin öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


IX. Louis



Dimyat



es-Salih Eyyûb



Turanşah



Baybars



Memlûk



Mansûre
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Giriş
Kudüs’ün 1244 yılında tekrar Müslümanların eline geçmesinden bir yıl sonra Papa IV.
Innocentius, Fransa Kralı IX. Louis’nin liderliğindeki yeni bir Haçlı Seferine destek verdi.
Dindar Louis veya Aziz Louis olarak da bilinen Fransa kralı, üç yıl süren hazırlıktan sonra 1248
yazında yola çıktı. 1249 yılında Dimyat tekrar Haçlıların eline geçtiyse de Memlûkler, Kral
Louis ve bütün kumandanlarını esir almayı başardılar. Kral, Dimyat’ı teslim etmesi karşılığında
serbest bırakıldı.
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11.1. Fransa Kralı IX. Louis’nin Haçlı Seferi
1243’de papalık makamına gelen IV. Innocentius öncelikle kilise içindeki sorunları ve
İmparator Friedrich ile gerginleşen durumu halletmek için çaba gösterdi. Bunun için 1245
yılında Lyon’da topladığı konsile Filistin’den gelen ve âcil yardım gönderilmezse Haçlı
krallığının çökmek üzere olduğunu bildiren elçiler de katıldı. Bunun üzerine Fransa Kralı IX.
Louis’nin Haçlı Seferine çıkma arzusunu önceden haber almış olan papa, yeni bir Haçlı Seferi
için onu desteklemeye karar verdi. Yine her tarafa seferi vaaz etmek üzere vâizler gönderilirken
masrafları karşılamak için yeni vergiler kondu. 1245 yılında Doğu krallığına yardım sağlamak
için Moğolistan’daki Büyük Han’ın sarayına da elçi heyeti gönderildi.

Fotoğraf 47: Kral IX. Louis ve hanımı
Ekim 1244’teki Gazze yenilgisini haber aldığında sıtma yüzünden ağır hasta yatmakta
olan Louis, Tanrı hayatını bağışlar ve sağlığına kavuşursa Kutsal Ülke’yi kurtarmak üzere Haçlı
Seferine çıkmaya yemin etmişti. İmparator Friedrich’in aksine aşırı dindar bir hükümdar, aynı
zamanda iyi bir savaşçı olan Louis, Haçlı Seferinin Tanrı’nın isteği olduğuna inanıyor ve
İslâm’a karşı savaşıp Müslümanları yok etmek düşüncesini taşıyordu. Böylece bu sırada otuz
bir yaşında bulunan Kral Louis, üç yıl sürecek olan sefer hazırlıklarına başladı. İngiltere ile
barış yapıldı ve imparator Friedrich’in rızası alındı. Orduyu gemilerle Doğu’ya götürmek üzere
Cenova ve Marsilya ile anlaşma sağlandı. Bundan sonra Louis yanında karısı, kardeşleri, pek
çok Fransız asil ve şövalyesi ile küçük bir İngiliz kuvvetiyle beraber Ağustos 1248’de yola
çıktı. Haçlı ordusu 17 Eylül’de Kıbrıs’a vardı. Akkâ baronları, Templier ve Hospitalier
şövalyeleri de adaya geldiler. Görüşmeler sonunda seferin yine Mısır’a yapılması
kararlaştırıldı. Ancak fırtınalı mevsimde deniz yolculuğu ve Nil kıyılarına çıkmak tehlikeli
olduğundan yaz başına kadar Kıbrıs’ta beklemek gerekiyordu. Bu arada Eyyûbî hükümdarıyla
müzakerelerde bulunma imkânı da vardı. Fakat Louis pazarlık fikrine şiddetle karşı çıkıyor,
buraya siyaset yapmak için değil dinsiz addettiği Müslümanlarla savaşmak için geldiğini
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söylüyordu; ama putperest Moğollarla anlaşmakta bir sakınca görmüyordu. Bu arada Haçlıların
hedefinin yine Mısır olduğu anlaşılınca Sultan es-Sâlih, Dimyat’a kuvvetli bir garnizon
yerleştirdi; Dimyat’a çıkartma yapmalarını engellemek üzere hazırlanan ordunun başına da
ihtiyar veziri Fahredddin’i getirdi.
Yedinci Haçlı Seferi ordusu nihayet 1249 Mayıs’ında Kıbrıs’dan denize açıldı ve 4
Haziran’da Dimyat önüne ulaştı. Mısır ordusu şiddetle karşı koyduysa da Haçlıların çıkış
hareketini önleyemedi. Fahredddin akşam karanlığı çökerken nehir üzerinde gemilerden
oluşturulmuş köprüden geçip Dimyat’a döndü. Şehir halkı ve garnizon panik içinde kaldı.
Vezir Fahreddin, Dimyat’ı boşaltıp Mansûre’ye geri çekilmenin daha doğru olacağına karar
verdi; sivil halkı da yanına alıp geri çekildi. Garnizon geride kalarak şehirdeki pazarları ateşe
verdi; ama nehir üzerinde gemilerden oluşturulmuş köprünün tahrip edilmesi talimatını
unutuldu. Böylece ertesi gün Haçlılar, Dimyat’ta kalan Hıristiyanlardan şehrin boşaltıldığını
öğrenince gemi-köprüden geçip kolayca Dimyat’a girdiler.

Fotoğraf 48: IX. Louis ve Haçlılar Dimyat'a giriyor
Nil sularının taşma zamanı yaklaştığı için kral, sular çekildikten sonra yürüyüşe
geçmeye karar verdi. Beşinci Haçlı Seferi ordularının mahvolmasına sebep olan hatayı
tekrarlamak istemiyordu. Bu arada Fransa’dan beklediği yeni kuvvetler de ulaşmış olacaktı. Bu
bekleyiş sırasında Dimyat bir Frank şehrine dönüştürüldü. 1219’da olduğu gibi, Ulucami tekrar
katedrale çevrildi, şehre bir piskopos tayin edildi, şövalye tarikatlarına binalar tahsis edildi.
Cenovalılar ve Pisalılara yardımları karşılığında şehirde birer pazar ve birer sokak verildi.
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Venedik, Mısır’daki ticarî çıkarlarına zarar vereceği düşüncesiyle başından beri bu seferi
desteklememişti; ama yine de kralla anlaşıp Dimyat’taki ganimeten pay almayı başardı.
Müslümanlar ise Dimyat’ın kaybından derin üzüntü duymuşlardı. Sultan es-Sâlih, otuz yıl önce
babası el-Kâmil’in yaptığı gibi Dimyat’a karşılık Kudüs’ü vermeyi teklif etti; ama Louis bu
konuda müzkareyi bile kabul etmedi. Bunun üzerine Dimyat çevresine gönderilen gerilla
birlikleri şehirden çıkan Frankları hemen öldürmeye başladı.
Ekim ayı sonunda Nil’in suları çekilirken kralın kardeşi Alphonse de Poitiers
kumandasında beklenen takviye kuvvetleri de bölgeye ulaştı. Haçlı ordusu Kahire üzerine
yürümek üzere Mansûre istikametinde yola çıktı. Bu sırada Sultan es-Sâlih, Mansûre’de öldü
(23 Kasım). Bunun üzerine Kahire’de karışıklık çıkacağını düşünerek sevinen kral yürüyüşü
hızlandırdı. Ancak sultanın hanımı Şecerüddür ile Vezir Fahreddin hemen idareyi ele aldılar;
sonra Elcezire’de bulunan ve tahtın vârisi olan Turanşah’a babasının ölümünü bildirip onu
süratle Mısır’a çağırdılar.
1250 Şubat’ında Bahressagîr yakınında kanalı geçen kralın kardeşi Robert d’Artois
kumandasındaki öncü birlikler, Mansûre’den 3 km. mesafedeki Müslüman karargâhına ani bir
saldırı yaptılar. Hazırlıksız yakalanan Müslümanların çoğu kılıçtan geçirildi, pek az kişi kaçıp
Mansûre surlarının gerisine sığınabildi. Ancak Robert ana orduyu beklemeden Mansûre’yi ele
geçirip Mısır ordusunu tamamen imha etmek üzere kaçan askerlerin peşine düştü. Bu arada
şehit düşen başkumandan Fahreddin’in yerine kumandayı eline alan Baybars, Mansûre’ye giren
Haçlıları şehirde tuzağa düşürüp hemen hepsini öldürdü; kralın kardeşi Robert de ölüler
arasındaydı. Mısır birlikleri bundan sonra kanalı geçmiş olan ana Haçlı ordusuna arka arkaya
saldırdıysa da üstünlük sağlayamayıp Mansûre’ye çekildi. Louis mücadeleyi kazanmıştı, ama
çok pahalıya mal olan bu başarı, Haçlıların son başarısıydı. Bu arada Kahire’ye gelerek
kargaşayı giderip duruma hâkim olan Turanşah, derhal Haçlı ordusuna Dimyat’tan yiyecek
taşıyan gemileri ele geçirdi. Çok geçmeden Haçlılar açlık ve hastalıktan perişan duruma
düştüler. Sonunda Louis ordusunu Dimyat’a geri çekme kararı aldı. Ayrıca Dimyat karşılığında
Kudüs’ün verilmesi teklifiyle elçilerini Turanşah’a gönderdi. Fakat teklif reddedildi. Bundan
sonra geriye yürüyüş başladı (5 Nisan). Mansûre’deki Memlûkler de Haçlıları takibe
koyuldular. Bahressâgir’i geçen Haçlıların, arkalarında bıraktıkları gemi-köprüden geçen
Memlûkler onları her yönden sıkıştırdılar. Bütün gün çarpışmaktan perişan düşen kral o gece
hastalandı; ordusu da tükenmiş durumdaydı. Fransız şövalyeleri bozguna uğradıklarını kabul
edemeseler de durumun vehâmetini gören yerli baronlar Philippe de Montford’u müzakere için
Memlûk kumandanlarının yanına gönderdiler. Philippe, Dimyat’ın geri verilmesi karşılığında
Haçlıların serbestçe çekilmesine izin verilmesini teklif etti. Fakat bu sırada, muhtemelen
Mısırlılar tarafından parayla elde edilmiş olan Marcel adında bir şövalye Haçlıların yanına
giderek, herkesi kral adına kayıtsız şartsız teslim olmaya davet etti. Aslında kralın bundan
haberdar olmadığını bilmeyen komutanlar, emre uyarak teslim oldular. Böylece bütün ordu
Memlûkler tarafından esir alındı. Louis kendi kurtuluşu için Dimyat’ı teslim edecek,1 milyon
Bizans altını ödemek şartıyla da ordusunu kurtarabilecekti. Dimyat 6 Mayıs 1250’de teslim
alındıktan sonra kral serbest bırakıldı. Aynı gün Mısır’dan ayrılan Kral Louis hemen ülkesine
dönmedi; 4 yıl daha geçireceği Akkâ’ya gitti.
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Fotoğraf 49

11.2. Mısır’da Memlûk Hâkimiyetinin Kurulması
Memlûkler, çocuk yaştayken esir alınıp asker olarak yetiştirilen Türk kölelerdi;
çoğunluğu Kıpçak Türklerinden olmakla beraber diğer Türk kabile ve boylarına mensup olanlar
da vardı. Çocuklar Müslüman oluyor hepsine İslamî bir ad veriliyordu; silah taşıma yaşına
geldiklerinde de kölelikten azad ediliyorlardı. Şahsi kabiliyetleri sayesinde orduda en yüksek
mevkilere çıkabiliyorlardı. Memlûklerin çocukları Müslümandı ve köle olamazdı. Yüzyıllardan
beri İslâm ordularına hizmet eden ve Memlûkler adını taşıyan askerî birlikler Eyyubîler
devrinde daha dikkat çekici bir konuma geldi. Üstün savaş kabiliyetleri ve efendilerine olan
sadakatleri onları ordunun vazgeçilmez unsuru haline getiriyordu. el-Kâmil’in oğlu Sultan esSâlih, Memlûk sistemini geliştirdi ve ilk defa bu askerlerden oluşan bir muhafız kıtası teşkil
etti. Nil Nehri üzerindeki Ravza Adası’na yerleştirilen Memlûk birlikleri Mısır ordusunun bel
kemiğini oluşturdu. Memlûkler Sultan es-Sâlih’in 1249’da ölümünden sonra, onun hanımı
Şecerüddür ile oğlu Turanşah’a da aynı sadakati gösterdiler. Böylece Kahire’de çıkması
muhtemel karışıklıklar önlendiği gibi Turanşah kolayca tahta çıktı. Fakat Yedinci Haçlı Seferi
ordularına karşı kazanılan başarıdan sonra Turanşah ile Memlûk kumandanların arası açıldı.
Turanşah, devlet makamlarına Elcezire’den getirdiği kendi adamlarını yerleştirmeye başlayınca
Memlûkler buna karşı çıktı. Sultan sarhoş olduğu bir sırada kırıcı sözler sarf ederek onları tehdit
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etti; üstelik üvey annesi Şecerüddür’den babasına ait hazine ve emlakı isteyince Şecerüddür,
Memlûk kumandanlardan yardım istedi. Turanşah 2 Mayıs’ta Haçlı esirleriyle beraber henüz
Fariskar’da bulunurken emîrlerine verdiği bir ziyafet sırasında Baybars kumandasındaki
Memlûk askerlerinin saldırısına uğradı. Turanşah yaralı halde Nil’e kaçıp kurtulmaya çalıştıysa
da bizzat Baybars onu nehirde öldürüldü. Ardından Memlûkler arasında en yüksek mevkide
olan İzzeddin Aybek nâib tayin edildi ve tahtın meşru sahibi Şecerüddür ile evlenerek
durumunu sağlamlaştırdı.
Haçlıların Mısır’da uğradığı yenilgi Akkâ Krallığı’nın savunma gücünü yok etmiş, yeni
bir Müslüman taarruzuna dayanamayacak duruma getirmişti. Ama Kahire ile Dımaşk arasında
yeni bir mücadele döneminin başlaması Haçlıların işine yaradı. Zira Eyyubîlere bağlı kalan
Suriye’deki Müslümanlar, Mısır’daki Memlûk ihtilalini hoş karşılamadılar; Selâhaddin’in
torununun oğlu en-Nâsır Yusuf’un etrafında toplandılar. Birbirine düşman iki Müslüman taraf
da Frankların desteğini elde etmeye çalışıyordu; ancak Kral Louis esir askerlerini kurtarmak
için Memlûkler ile ilişkilerini iyi tutmak zorunda olduğunu biliyordu. Nihayet 1252 yılında
bütün esirler serbest bırakıldıktan sonra Louis Doğu’dan ayrılmadı. Avrupa’dan yardım
gelmiyordu, ama Louis Müslümanlara karşı Moğolları çağıracaktı. Cengiz Han Buhara’yı
aldığında Müslümanlara “Ben Tanrı’nın gazabıyım. Bu kadar kötü olmasaydınız Tanrı beni
sizin üzrinize göndermezdi” demişti. Louis, Müslümanlardan nefret eden vahşi ve acımasız
Moğolların kendi işine yaracağını düşünmüştü. Bir süredir Moğollarla temas halinde olan kral,
1253 yılında Moğol prensi Batu’nun oğullarından Sartak’ın Hıristiyanlığı kabul ettiğini
duyunca ona elçiler gönderip kendisini Hıristiyan kardeşlerine yardım için Suriye’yi işgal
etmeye çağırdı. Ardından ülkesinde pek çok sorunları olduğundan Nisan 1254’te istemeyerek
Akkâ’dan ayrıldı. Böylece bu Haçlı Seferi de krallığa hiçbir fayda sağlamamıştı. IX. Louis’nin
uğradığı başarısızlık üzerine pek çok Hıristiyan, dindar biri olduğu halde onun Tanrı tarafından
neden felakete uğratıldığını ve Haçlı Seferlerinin Tanrı’nın arzusu olup olmadığını düşündü.
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Harita 17
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Uygulamalar


Fransa Kralı IX. Louis’nin Haçlı Seferleri hakkında bir araştırma yapınız.

 Mısır’da Memlûk Devleti’nin nasıl kurulduğunu ve Haçlılara karşı mücadelede
Memlûklerin rolünü öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1. Kral IX. Louis’nin 1245 yılında Haçı kabul etmesinde etkili olan faktörler hakkında
bir değerlendirme yapınız.
2.

VII. Haçlı Seferi sırasındaki Haçlı-Memlûk ilişkileri hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kudüs’ün 1244 yılında yeniden Müslümanların eline geçmesinden bir yıl sonra Fransa
Kralı IX. Louis yeni bir Haçlı Seferinin liderliğini yapacağını açıklayınca, papa ona destek
verdi. Orduyu gemilerle Doğu’ya götürmek üzere Cenova ve Marsilya ile anlaşma yapıldıktan
sonra kral, 1248 Ağustos’unda yola çıktı. Haçlı ordusu 17 Eylül’de Kıbrıs’a vardı. Burada
yapılan görüşmeler sonunda seferin yine Mısır’a yapılması kararlaştırıldı. Bu arada Eyyûbî
hükümdarıyla müzakere fikrine karşı çıkan Louis 1249 Mayıs’ında Kıbrıs’dan denize açıldı.
Müslümanlar Dimyat’ı boşaltıp Mansûre’ye geri çekildiler. Dimyat’a giren Haçlılar, bu sırada
sultan es-Sâlih Eyyûb’un ölümü üzerine Kahire’ye yürümeye karar verdiler. Ancak sultanın
Suriye’de bulunan oğlu Turanşah Kahire’ye gelip duruma hâkim oldu. Kısa süre içinde Haçlılar
açlık ve hastalıktan perişan oldular. Sonunda Louis Dimyat karşılığında Kudüs’ün verilmesi
teklif ettiyse de teklifi reddedildi. Memlûkler Kral Louis dahil bütün kumandanları esir alarak
ordunun kayıtsız şartsız teslimini sağladılar. Dimyat’ı teslim etmesi karşılığında serbest
bırakılan Louis, Mayıs 1250’de Akkâ’ya gitmek üzerek Mısır’dan ayrıldı. Dört yıl daha
Akkâ’da kalan kral, Müslümanlara karşı Moğolları Suriye’ye çağırdıktan sonra Fransa’ya
döndü. Bu arada Memlûklerin Mısır’da Eyyûbi hâkimiyetine son vermesi üzerine Kahire ile
Dımaşk arasında yeni bir mücadele döneminin başlaması zor durumdaki Haçlı krallığının
üzerindeki baskıyı azalttı.
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Bölüm Soruları
1) 13. yüzyılın ortasında düzenlenen ve Yedinci Haçlı Seferi olarak adlandırılan sefer
kimin Haçlı Seferidir?
a) Kral VII. Louis
b) Kral IX. Louis
c) Kral II. Friedrich
d) Kral Konrad
e) Kral Richard
2) VII. Haçlı Seferi hangi tarihte düzenlenmiştir?
a) 1244
b) 1147-1149
c) 1250
d) 1248
e) 1248-1252
3) VII. Haçlı Seferi’nin hedefi neresi olmuştur?
a) Suriye
b) Mısır
c) Anadolu
d) Mısır
e) Kıbrıs
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4)

Yedinci Haçlı Seferi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) IX. Louis kumandasında düzenlenmiştir.
b) Bu sefer sırasında Kıbrıs üs olarak kullanılmıştır.
c) Sefer 13. yüzyılın ortasında Mısır’ı hedef almıştır.
d) Akkâ Krallığı için toprak kazancı sağlamıştır.
e) Bütün Haçlı ordusu Memlûkler tarafından esir alınmıştır.
5) 1249 yılında Mısır’da Haçlılar tarafından işgal edilen şehir hangisidir?
a) Mansûre
b) Tanis
c) Bilbays
d) Kahire
e) Dimyat
6)

VII. Haçlı Seferi orduları Kahire üzerine yürürken ölen Mısır hükümdarı kimdir?

a) Eyyubî Sultanı el-Adil
b) Memlûk Sultanı Baybars
c) Eyyubî Sultanı es-Sâlih Eyyûb
d) Memlûk Sultanı Kutuz
e) Eyyubî Sultanı el-Kâmil
7) Haçlı ordularına karşı Mısır’da mücadele eden son Eyyubî hükümdarı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Baybars
b) el-Adil
c) Süleymanşah
d) es-Salih
e) Turanşah
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8) Mısır’da Eyyubî hâkimiyetine son verenler kimlerdir?
a) Selçuklular
b) Harezmşahlar
c) Moğollar
d) Memlûkler
e) Fâtımîler
9) Moğolları Müslümanlara karşı Suriye’ye çağıran hükümdar aşağıdakileden
hangisidir?
a) Kudüs Kralı Guy de Lusignan
b) Kıbrıs Kralı I. Henri
c) Alman İmparatoru II. Friedrich
d) Fransa Kralı VII. Louis
e) Fransa Kralı IX. Louis
10) Yedinci Haçlı Seferi sırasında Doğu’da yaşanan önemli olaylar ve Mısır’daki
iktidar değişikliğinin Haçlılar açısından etkisi nelerdir?

Cevaplar
1) b, 2) e, 3)d, 4) d, 5) e, 6) c, 7) e, 8) d, 9) e
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12. YEDİNCİ HAÇLI SEFERİ’NDEN SONRA DOĞU’DA DURUM VE
SEKİZİNCİ HAÇLI SEFERİ (1270)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yedinci Haçlı Seferi’nden Sonra Doğu’da Durum
12.2. Sekizinci Haçlı Seferi (1270)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Memlûklerin Doğu’daki Haçlılara karşı tutumu nasıl olmuştur?
2. Moğol istilasının Haçlılar üzerinde herhangi bir etkisi olmuş mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yedinci Haçlı
Seferi’nden Sonra
Doğu’da Durum

13. yüzyılın ikinci yarısında
Haçlıların durumu,
Moğolların Yakındoğu’yu
istilası ve onların ilerleyişini
durduran Memlûklerin
Haçlılara karşı tutumu
hakkında temel bilgileri
kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

Sekizinci Haçlı Seferi

Fransa Kralı IX. Louis
kumandansında 1270 yılında
Tunus’a düzenlenen seferle
işgili tarihi süreci öğrenmek

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Moğollar



Memlûkler



Ayn Câlût Savaşı



Baybars



IX. Louis



Tunus
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Giriş
Doğu’daki Haçlı krallığının bir iç savaşa sürüklendiği 13. yüzyılın ikinci yarısında
Moğolların Mezopotamya’ya girişi Haçlıların bölgede tutunabilmelerine imkân verdi. 1258’de
Bağdat’ı zapt eden Moğolların güneye doğru ilerleyişleri, Memlûk Sultanı Kutuz tarafından
Ayn Câlût’ta kazanılan savaşla durduruldu (1260). Aynı yıl Kutuz’u öldürüp Mısır Memlûk
sultanı olan Baybars’ın fetihleri sonucunda Haçlı Krallığının sınırları oldukça küçüldü. 1268’de
Antakya’nın kaybı Hristiyanlar için büyük darbe oldu. Bunun sonucunda Doğu’daki Haçlı
hâkimiyeti hızla çökmeye başladı. Fransa Kralı IX. Louis’nin 1270 yılında Tunus’u hedef alan
ve onun ölümüyle son bulan Haçlı Seferi Akkâ Krallığı için bir anlam ifade etmedi.
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12.1. Yedinci Haçlı Seferi’nden sonra Doğuda Durum
Fransa Kralı IX. Louis’nin Doğu’dan ayrıldığı yıl (1254), 26 yaşındaki Alman
hükümdarı IV. Konrad’ın ölmesi üzerine Kudüs Kralı unvanı iki yaşındaki oğlu Konradin’e
geçti ve krallık yine tayin edilen vekillerle idare olundu. Bu arada krallık Doğu Akdeniz
limanlarında ticareti ellerinde bulunduran birbirine rakip Venedik, Cenova ve Pisalıların
mücadelesi yüzünden bir iç savaşa sürüklendi. Bu mücadele Akkâ Krallığı kadar İstanbul Latin
İmparatorluğu’nu da etkiledi. İstanbul’daki imaparatorluk Venedik’in desteğiyle ayakta
durabiliyordu. Ancak Venedik’in düşmanı Cenovalılar, İznik’teki Bizans Devleti’ni
desteklemeye başlayınca dengeler bozuldu. 1261 yılında Bizans birlikleri Cenovalıların
yardımıyla İstanbul’u Latinlerden geri aldı. VIII. Mikhail’in kurduğu Palaiologos Hanedanı
Bizans Devleti’ni 1453’e kadar yaklaşık iki yüzyıl idare etti.
Yıllarca devam eden iç savaş sırasında Akkâ Krallığı’nın Mısır ve Suriye’deki
Müslümanların taarruzuna uğramaması onlar için büyük şans olmuştu. Moğol tehlikesi
yüzünden Müslümanlar Franklarla savaşı düşünecek durumda değillerdi. Bu yüzden 1255 ve
1256 yıllarında hem Dımaşk hükümdarı en-Nâsır Yusuf hem de Mısır hükümdarı Aybek
Franklarla anlaşma yapmayı uygun bulmuştu. Hıristiyanlar 1247 yılından beri temas halinde
oldukları Moğolları Haçlı krallığının yardımına çağırmışlardı. Moğollar 1248’de Güyük Han’ın
ölümünden sonra birkaç yıl taht kavgalarıyla uğraşmış, nihayet 1251’de Möngke, Büyük Han
ilan edilmişti. Möngke’nin kardeşi Kubilay Çin’i fethederken, diğer kardeşi Hulagu da İran’ın
idaresiyle görevlendirilmişti. Ocak 1256’da Irak ve Suriye üzerine büyük bir sefere çıkan
Hulagu önce İran’daki Haşhâşileri hedef aldı. Bunlar imha edilmedikçe bölgede düzenli bir
idare kurulması mümkün değildi. Ayrıca Haşhâşiler Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ı
öldürmüşlerdi. Haşhâşi kalelerinin zaptından sonra Hulagu, 1257 yılı sonunda Hemedan’dan
Bağdat üzerine yürüdü; yanında Hıristiyan inançlı olup Müslümanlardan nefret eden karısı
Dokuz Hatun ile yine Hıristiyan inançlı olan kumandanı Kitboga da vardı. 11 Ocak 1258’de
Bağdat’a elli kilometre uzakta bulunan Anbar yakınındaki savaşta Müslümanlar mağlup oldu.
Bir hafta sonra Bağdat’ı kuşatan Moğollar, şiddetli savunmaya rağmen 10 Şubat 1258’de şehre
girerek Abbasî Hilafeti’ne son verdiler. Moğol askerleri büyük bir vahşetle şehri tahrip ederek
bütün Müslümanları katlettiler. 40 gün süren katliam sırasında ölenlerin sayısı 80.000 kadardı;
kadın, çocuk, bebek, yaşlı ayrımı yapılmaksızın herkes katledilmişti. Halife de bir halı içinde
boğularak öldürüldü. Kiliselere saklanmış olan Hıristiyanlara dokunulmadı ve Dokuz Hatun’un
emriyle onların hayatı bağışlandı. Böylece Kral IX. Louis’nin hayali gerçekleşmiş oluyordu.
Hulagu ve Dokuz Hatun’un, İsa’nın intikamcısı olarak Müslümanları cezalandırdığını düşünen
Asya Hıristiyanları büyük sevinç içindeydi. Müslümanlar ise bu korkunç olayla derinden
sarsıldılar. Abbasi Hilafeti uzun zamandır siyasî gücünü kaybetmiş olsa da manevi yönden her
zamana değerli olmuştu. İslâm dünyası hem hilafet merkezini hem de hilâfet hanedanını
kaybetmişti. Moğollar Yakındoğu’yu istila ederken Müslümanları büyük bir vahşetle
katletmekle kalmayıp yüzyılların kültürel mirasını da yok etmiş, birçok yapıyı tahrip edip
kütüphaneleri de yakmışlardı. Böylece Haçlıların 160 yıl içinde verdikleri zararın çok daha
fazlasını birkaç yıl içerisinde vermişlerdi.
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Bağdat’tan sonra Elcezire’ye giren Moğollar, 1260’da Meyyâfârikîn’i zapt ettiler;
Eyyûbi hükümdarı el-Kâmil ve bütün Müslümanlar öldürülürken Hıristiyan halka
dokunulmadı. Haleb ve Dımaşk Eyyûbî hükümdarı en-Nâsır Yusuf, Moğol hükümdarı
Hulagu’ya oğlunu gönderip itaatini bildirdiyse de bu işe yaramadı. Suriye üzerine yürüyen
Moğollar, Ocak 1260’da Haleb’i kuşattılar; sultanın amcası Turanşah şehri kahramanca
savunduysa da altı gün süren şiddetli bombardıman sonucunda yıkılan surlardan Moğollar
Haleb’e girdi. Turanşah dört hafta daha iç kalede direndi, ama başarılı olamadı. Hulagu
kendisinden beklenmeyecek bir şekilde, Turanşah’ın yaşlı olmasına rağmen kahramanca
mücadelesine saygı gösterdi; ama halkı acımasızca öldürdü. Her yer yağmalanıp tahrip
edilirken Hıristiyanların canları yine bağışlandı.
Bundan sonra Hârim’i zapt edip Müslümanları öldürerek yoluna devam eden Hulagu,
Antakya önüne geldi. Ermeni Kralı Hethum ve damadı Antakya-Trablus hâkimi VI. Bohemund,
derhal onun karargâhına gidip itaatlerini bildirdiler. Hethum daha yıllar önce 1254’te bizzat
Moğolistan’a gidip vasalliğini bildirmiş ve Hulagu’nun ağabeyinden bir yazı almıştı. Buna göre
şahsı ve krallığı koruma altındaydı; bütün kiliseleri ve manastırları vergiden muaftı. Ayrıca
Hethum’a bölgeyle ilgili konularda danışmanlık görevi verilmişti. Hethum, Haleb kuşatması
sırasında yardımcı birlikler göndererek Hulagu’ya bağlılığını ispat etmişti. Hulagu, iki Selçuklu
Sultanı II. Keykâvus ile IV. Kılıç Arslan’a babaları II. Keyhüsrev’in Çukurova’da fethetmiş
olduğu yerleri Hethum’a vermelerini istedi. Lâzikiye ile bazı kaleler ise yeniden Antakya
Prinkepsliği’ne bağlandı. Hulagu, Bohemund’u yerinde bıraktı; ama şehirde Ortodoks cemaatin
daha fazla olduğunu görüp, belki de iyi ilişkiler içinde olduğu İznik Bizans imparatorunun isteği
üzerine, Antakya patrikliğine Ortodoks bir patrik getirilmesini emretti. Akkâ’daki Franklar ise
güya kendilerine yardım için gelen Moğolların bu muamelesine çok kızdılar; yavaş yavaş
gerçekleri anlamaya başlamışlardı; artık kendilerine yeni bir hami bulmaları gerekiyordu. Bu
sırada IX. Louis’nin kardeşi Charles d’Anjou, Doğu Akdeniz hâkimiyeti için planlar yapmakta
olup Sicilya tahtını ele geçirmek için uğraşıyordu. Böylece Akkâ’daki Franklar, Mayıs 1260’da
Charles d’Anjou’ya bir mektup gönderip Moğol tehlikesini bildirerek yardım beklediklerini
söylediler Güneye doğru yürüyüşlerini sürdüren Moğollar karşısında Frankların hiç şansı
yoktu; ama Büyük Hanın birkaç ay önce ölmesi, Hulagu’nun da çıkması muhtemel taht
kavgalarını yakından takip edebilmek için İran’a dönmesi onlar için şans olmuştu. Moğol
ordularının başından bırakılan Kitboga ise yerli Hıristiyanlara sempati duyuyordu. Kitboga,
yanında Bohemund ve Hethum da olduğu halde ilkbaharda önce Hama, ardından da Dımaşk’ı
aldı. 1 Mart 1260’da başınca üç Hıristiyan hâkimin bulunduğu Moğol ordusu Dımaşk’a girdi.
600 yıldan beri ilk kez Dımaşk sokaklarında Hıristiyan hükümdarlar zafer yürüyüşü yapıyordu.
Müslümanların üç büyük merkezi Bağdat, Haleb, Dımaşk düşmüş, Irak ve Suriye’deki
Müslüman hâkimiyeti yok olmuştu. İslâm’ın son gelmiş gibi görünüyordu. Müslümanlar şimdi
kendilerini baskı altında tutulan bir azınlık gibi hissediyorlardı. Franklar ise Moğollara boyun
eğdikleri sürece güvende olacaklarını anlamışlardı.
1259 yılında Mısır’da tahta çıkan Memlûk Sultanı Seyfeddin Kutuz Moğol ilerleyişi
endişeyle takip ediyordu. 1250’de Mısır’da Memlûklerin iktidara gelmesiyle beraber Haçlılara
karşı yürütülen politikada da önemli bi değişiklik olmuştu. Oldukça disiplinli ve sert olan
Memlûkler, Haçlılara karşı Eyyubîlerden farklı olarak, uzlaşma ve taviz vermekten uzak bir
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politika takip ettiler. Moğollarla savaşmaya kararlı olan Memlûkler, İslâm dünyasının tek
kurtuluş ümidi olarak görülüyordu; Hulagu tarafından kendisinin vassali olmalarını istemek
üzere gönderilen Moğol elçisini öldürmek suretiyle bu konudaki kararlılıklarını ortaya
koymuşlardı. Mayıs ayında Kitboga kumandasındaki Moğol kuvvetleri Nablus ve Gazze’ye
kadar ilerleyip buraları işgal etmişlerdi, ama sayıları artık azalmıştı. Moğol kuvvetlerinin bir
kısmı Hulagu’yla İran’a dönerken bir kısmı da ele geçirilen şehirlerde bırakılmıştı. Baybars
kumandasındaki öncü Memlûk birlikleri 26 Temmuz 1260 günü Mısır’dan çıkıp Gazze üzerine
yürüdü. Gazze’deki Moğol kumandanı Baydur, bu sırada Baalbek’te bulunan Kitboga’dan acil
yardım istedi; ama onun gönderdiği kuvvetler ulaşmadan Gazze’deki Moğollar mağlup edildi.
Bundan sonra bütün Memlûk ordusu kıyı boyunca kuzeye yöneldi. Kutuz Franklara haber
gönderip topraklarından geçme izni ve mümkünse askeri yardım istedi. Moğolların zamanı
gelince kendilerini de hedef alacağından korkan Franklar, geçiş izni verdiler ama askeri
yardımda bulunmayı kabul etmediler. Kutuz, Kitboga’nın Ürdün’ü geçip Galilaea bölgesine
girdiğini duyunca ordusunu Ayn Câlût mevkiine sevk etti ve tepelerin arkasına gizledi. Ertesi
gün 3 Eylül 1260’da Gürcü ve Ermeni kuvetlerinin de yer aldığı Moğol ordusu, Baybars’ın
kumandasındaki öncü birlikleriyle karşılaşınca onlara hücum edip kovalamaya başladı, ama
Memlûklerin tuzağına düşerek her taraftan taraftan sarıldı. Birkaç saat süren şiddetli
mücadeleden sonra Moğollar yenilgiye uğrarken Kitboga esir düştü ve öldürüldü. Baybars’ın
usta savaş taktikleri ve Memlûk ordusunun sayıca üstün olması sayesinde muazzam bir zafer
kazanıldı; bu Moğolların uğradığı ilk yenilgiydi.
Ayn Câlût Savaşı tarihin en kesin sonuçlu savaşlarından biri oldu. Çünkü bu başarı
sayesinde Memlûkler tarafından Moğolların güneye doğru ilerleyişleri durduruldu. Psikolojik
üstünlüğü geri kazanan Müslümanlar tekrar Yakındoğu’ya hâkim oldular. Memlûkler,
Osmanlıların yükselişine kadar Yakındoğu’nun en güçlü devleti haline geldiler. Bu savaş
Moğolları destekleyen yerli Hıristiyanlar için de yenilgi anlamına geliyordu. Bu başarı
Asya’daki Müslümanlığı kuvvetlendirirken Hıristiyanlığı zayıflatan bir etki yaptı. Batı Asya’da
kalan Moğollar bile kısa zamanda İslamı kabul etmeye başladılar. Ayn Câlût zaferi Doğu’daki
Haçlı krallığınında çöküşünü de hızlandırdı. Müslümanlar şimdi Frankları kesin olarak
topraklarından çıkarmaya karar vermişlerdi. Çünkü Franklarla dostluk kurmanın veya yanyana
barış içinde yaşamanın mümkün olmadığı açıkça anlaşılmıştı. Franklar ilk fırsatta
Müslümanlara yüz çevirmeye hazırdılar. Memlûk sultanları da bu meseleyi kesin olarak
halletmeye kararlıydılar.
Ayn Câlût Savaşı’ndan sonra arka arkaya Dımaşk, Hama, Hıms, Haleb Moğollardan
geri alındı. Hulagu öfke içinde Haleb’i geri almaya teşebbüs ettiyse de başarısız oldu. Bu arada
zaferden sonra Sultan Kutuz ile Baybars’ın arası açıldı. Onun gücünden çekinen sultan, savaş
öncesinde Baybars’a Haleb valiliğini vaat ettiği halde sonra bundan vazgeçmişti. 23 Ekim
1260’da bir av partisi sırasında Baybars arkadaşlarıyla beraber Kutuz’u öldürdükten sonra
Memlûk sultanı oldu.
Bir Kıpçak Türkü olan Rükneddin Baybars gençliğinde köle olarak Suriye’ye
getirilmişti. Bundukdâr adındaki bir Memlûk emîri onu pazarda görmüş zekasını fark ettiği için
onu sultanın muhafız alayı için satın almıştı. Memlûk ordusunda hızla yükselen Baybars,
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1244’te Franklara karşı kazandığı Gazze Savaşı ile büyük bir ün kazanmıştı. Ayn Câlût
Savaşı’ndan sonra ise Mısır’a sultan olarak dönüyordu. Bundan sonra on yedi yıl sürecek olan
saltanat döneminde hem kumandan olarak üstün vasıfları hem de siyasî kabiliyetiyle kendini
gösterdi. Baybars, sultanlığını dinî bakımdan da tasdik ettirmek istiyordu, ama halife 1258’de
öldürülmüştü. Bu sırada halifenin amcası olduğunu iddia eden ve Kahire’ye gelen Ahmed
adındaki birini halife olarak tanıdı. el Mustansır billah adını alan bu kişiyi Bağdat’ı geri almak
için gönderdiyse de o, bu sırada öldü. Yerine oğullarından biri halifeliğe yükseltildi. Abbasîlerle
yakınlığı kesin olarak bilinmeyen bu hilafet hanedanı Memlûk Devleti’nin yıkılışına kadar
Kahire’de dini başkan sıfatıyla varlığını sürdürdü.

Fotoğraf 50: Sultan Baybars
Baybars Mısır ve Suriye’de hâkimiyetini güçlendirdikten sonra Moğollarla işbirliği
yapan Hıristiyanlara döndü. Öncelikli hedefi Kilikya Ermeni Krallığı ve Antakya Haçlı
Prinkepsliği idi. 1261 yılında bunlar üzerine sevk edilen ordu, Moğolların Antakya’ya yardıma
gelmeleri yüzünden başarılı olamadı. Baybars Moğollara karşı diplomasiye başvurdu; Moğol
olmakla beraber Müslümanlığı kabul eden Altınordu Hanı Berke ile ayrıca Moğolların
Anadolu’dan çıkardığı Türkiye Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus ile anlaştı. Bu destek
sayesinde tekrar Anadolu’ya dönen sultan, Ermenileri baskı altında tutmaya çalıştı.
Hulagu’nun 1265’te ölümü üzerine Moğol baskısı azalınca daha serbest hareket etme
imkanı bulan Baybars Kaysâriye, Hayfa ve Arsuf’u fethetti. Bu sırada Hulagu’nun yerini alan
oğlu Abaka, kuzenleri olan Altınordu hanlarının kendi topraklarına yaptığı saldırıları önlemeye
çalıştığı için Suriye’deki gelişmelere müdahale edemedi. Temmuz 1266’da Baybars, Templier
şövalyelerinin güçlü kalesi Safed’i, ardından da Toron’u aldı. Bunu takiben Memlûk ordusu
önlerine çıkan Hıristiyanları öldürerek kıyı boyunca ilerledi. Baybars, Kıbrıs Kralı Hugue’ün
yarıma koştuğu Akkâ’ya taarruz etmedi. Sultan Baybars, aynı yıl en kabiliyetli emri Kalavun
kumandasında ikinci bir Memlûk ordusunu kuzeye göndermişti. Kalavun’un ordusu Moğolların
taraftarı olan Ermeni Kralı Hethum ve damadı Antakya-Trablus hâkimi VI. Bohemund’a karşı
yürüdü. 24 Ağustos 1266’da Çukurova’da Ermenileri yenilgiye uğratan Memlûkler Adana,
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Tarsus, Misis ve Ermeni başşehri Sîs’i yakıp yıktıktan sonra kırk bin esir ve zengin ganimetle
Suriye’ye geri döndüler. Bu savaş Kilikya Ermeni Devleti’nin adeta sonu olmuştu; bundan
sonra Ermeniler Yakındoğu siyasetinde aktif bir rol oynayamayacaklardı. 1268’de Yafa ve
Beaufort kalesinin ele geçirilmesinin ardından Antakya önüne gelen Baybars, kısa bir
kuşatmadan sonra şehri 18 Mayıs’da zaptetti. Memlûkler önlerine çıkan herkesi öldürürken
evlerine kapananlara ve iç kaleye sığınanlara dokunmadılar, ama çoğu esarete sürüklendi.
Antakya’da ele geçirilen ganimet muazzamdı; altın para o kadar çoktu ki bunlar taslara
doldurularak herkese paylaştırıldı. Böylece Antakya 170 yıl sonra yeniden İslâm dünyasına
kazandırılırken bu Hristiyanlar için büyük darbe oldu. Bunun sonucunda Doğu’daki Haçlı
hâkimiyeti hızla çökmeye başladı. Kısa süre içinde kuzeyde Frankların elinde önemli bir
merkez olarak sadece Lâzikiye kaldı. Akkâ ve Sûr’da sıkışıp kalan Franklar, Memlûklerin
saldırgan ve taviz vermez tutumları karşısında Avrupa’dan yardım alamazlarsa bölgedeki
varlıklarının uzun süre devam edemeyeceğini açıkça görüyorlardı.
Sultan Baybars Antakya’nın fethinden sonra Frankların isteği üzerine ateşkes anlaşması
yapmaya razı oldu; İran’daki Moğol hükümdarı Abaka’nın yeni girişimlere hazırlandığını,
ayrıca Fransa Kralı Louis’nin de yeniden Haçlı Seferine çıkmak üzere olduğunu haber almıştı.
Sultan bu yüzden Franklarla mücadeleyi bir süre ertelemek niyetindeydi. Fransa kralı, bir
süredir Moğollarla temas halindeydi; Abaka dostu olan krala, Filistin’e geldiği takdirde ona
yardıma hazır olduğunu bildirmişti. Fakat Louis Filistin’e değil Tunus’a gitti; Abaka da
ülkesinin doğu sınırlarındaki savaşlarla meşgul oldu.

12.2. Sekizinci Haçlı Seferi (1270)
Fransa Kralı IX. Louis’nin Tunus’a Seferi
Fransa Kralı IX. Louis, 1248-1250 yılları arasında kendi kumandasındaki Haçlı
Seferinin başarısısızlıkla sonuçlanmasından sonra 1254’te Fransa’ya dönmüş, ama bundan
sonra da Doğu’daki Franklarla ilişkisini kesmemişti. Akkâ’da bıraktığı birliğin masrafları için
her yıl para gönderiyordu; Franklara yardım edebilecek olan Doğu hükümdarlarıyla da siyasî
temaslar kurmaya çalışıyordu. Kral Louis, yeni bir sefere çıkmayı düşünüyordu, ama
ülkesindeki sorunlar yüzünden bu planı hep ertelemek zorunda kalmıştı. Louis, nihayet 1267
yılında yeni bir Haçlı Seferi için hazırlıklara başlamış ve üç yıl sonra yola çıkacak duruma
gelmişti. Fransa kralının niyeti Mısır veya Kudüs üzerine bir sefer düzenlemekti, ama kardeşi
Charles d’Anjou bu seferi kendi planlarına hizmet edecek şekilde kullanmak niyetindeydi.
Charles Sicilya ve Güney İtalya hâkimiyetini eline geçirmiş olup şimdi İtalya’nın tamamına,
hatta bütün Akdeniz’e hâkim olmak istiyordu; aslında onun en büyük arzusu İstanbul’u zapt
ederek Bizans’ı ortadan kaldırmaktı; ama kralın Bizans üzerine sefer düzenlemeyeceğini
biliyordu. Öyleyse Haçlı Seferi, kendisinin İtalya hâkimiyeti planını destekleyecek en uygun
bölgeye yapılmalıydı. Böylece Charles kendi çıkarları doğrultusunda seferin Doğu’ya değil,
İtalya’nın hemen güneyindeki Tunus üzerine yapılmasını sağladı. Kral, Kudüs ve Mısır
hâkimiyeti için Tunus’un stratejik yönden çok önemli olduğunu söyleyen kardeşine inandı.

239

Tunus Emîri Mustansır öteden beri Hıristiyanlarla iyi geçiniyordu; fakat Charles’ın
düşmanı olan Sicilyalı mültecileri kabul etmiş olduğu için onun düşmanlığını kazanmıştı.
Charles, Hıristiyanlara hoşgörüyle davranan Hafsî hükümdarı Mustansır’ın kolayca
Hıristiyanlığı kabul edeceği hususunda ağabeysini ikna etti. Kral Tunus’a hâkimiyetin stratejik
bakımdan Haçlılara yararlı olacağına inandı, ama uzak görüşlü birçok kişi haklı olarak bu plana
karşı çıktı. Fakat Kral Louis, 18 Temmuz 1270’de büyük bir orduyla Kartaca önünde karaya
çıktı. Muntasır ise Haçlıların gelişinden önce başşehrini iyice tahkim edip savunmaya
hazırlanmıştı, ama savaşmasına lüzum kalmadı. Haçlı ordugâhında başlayan salgın hastalık
yüzünden Kral Louis ve oğlu Jean Tristan dahil binlerce Haçlı bir ay içinde öldü. Charles
d’Anjou Sicilya filosuyla gelerek geriye kalanları toplayıp İtalya’ya götürdü. Böylece Sekizinci
Haçlı Seferi de Müslümanlara hiç bir zarar verememiş, buna mukabil binlece Hıristiyanın
ölümüyle sonuçlanmıştı. Doğu Frankları ise kendileri böylesine çaresiz bir durumdayken ümitle
bekledikleri Haçlı ordusunun Doğu’ya gelmek yerine Tunus’a gitmesini şaşkınlıkla karşıladılar
ve Haçlı ordusunun başına gelenleri haber alınca da büyük bir üzüntü duydular; üstelik bundan
sonra yardım için yeni bir Haçlı ordusu da gelmeyecekti. Sekizinci Haçlı Seferi’nin böyle
sonuçlanması üzerine rahatlayan Memlûkler, artık daha serbest hareket edebileceklerdi. Sultan
Baybars, Fransa kralının Tunus’u ele geçirmeleri durumunda Mısır üzerine yürüyebileceğini ya
da denizden Akkâ’ya gidebileceğini göz önüne alarak temkinli davranmış ve Akkâ Krallığı’yla
ateşkes yapmıştı; ama artık yeniden saldırıya geçebilirdi.

Fotoğraf 51: IX. Louis’nin Tunus’ta ölümü
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Harita 18
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Uygulamalar

yapınız.


Sultan Baybars dönemindeki Memlûk-Haçlı ilişkileri hakkında bir araştırma
Ayn Câlût Savaşı hakkında bir çalışma yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Ayn Câlût Savaşı’nın sonuçları, önemi ve bunun Müslüman-Haçlı ilişkilerine etkisi
hakkında bir değerlendirme yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğu Akdeniz’de ticarî rekabet yüzünden mücadele halinde olan Venedik, Cenova ve
Pisalıların bu mücadelesi 13. yüzyılın ikinci yarısında Haçlı krallığını bir iç savaşa sürükledi.
Bu sırada Hulagu’nun idaresindeki Moğollar Mezopotamya’ya girdi ve 1258’de Bağdat’ı
zaptederek Abbasî Halifeliği’ne son verdi. Memlûkler Ayn Câlût’ta kazanılan savaşla
Moğolların güneye ilerleyişini durdurdular (1260). Aynı yıl Baybars, Kutuz’u öldürüp Mısır
Memlûk sultanı oldu. Baybars’ın mücadelesi sonucunda, Haçlı krallığının elinde kıyıda sadece
birkaç şehir kaldı. Ayrıca 24 Ağustos 1266’da, Moğolların müttefiki olan Ermeniler üzerine
yürüyen Memlûkler Adana, Tarsus, Misis ve Sîs şehirlerini yakıp yıktılar. Baybars kısa bir
kuşatmadan sonra 18 Mayıs 1268’de Antakya’yı fethetti. Bunu takiben Doğu’daki Haçlı
hâkimiyeti hızla çökmeye başladı. 1267 yılında yeni bir Haçlı Seferi için hazırlıklara başlamış
olan Fransa Kralı IX. Louis, üç yıl sonra yola çıktı. Fakat kral bu son seferini Doğu’ya değil,
kardeşi Sicilya ve Güney İtalya hâkimi Charles d’Anjou önerisi üzerine Tunus’a yaptı. Ancak
Haçlı ordugâhında çıkan salgın sonucu Kral Louis ve binlerce Haçlı öldü. Doğu krallığının
ümitle beklediği Haçlılar Tunus çöllerinde yok oldu.
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Bölüm Soruları
1) Moğollar ilk kez ne zaman nerede yenilgiye uğramışlardır?
a) 1260 Haleb kuşatması sırasında
b) 1250’de Dimyat önünde
c) 1244 Gazze Savaşı’nda
d) 1258 Anbâr yakınındaki savaşta
e) 1260 Ayn Câlût Savaşı’nda
2) Yakındoğu’yu
durdurmuştur?

istila

den

Moğolların

güneye

doğru

ilerleyişini

kimler

a) Kumanlar
b) Peçenekler
c) Selçuklular
d) Memlûkler
e) Eyyubîler
3) Ayn Câlût Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
a) 1260 yılında Moğollar ile Memlûkler karşı karşıya gelmiştir.
b) Tarihin en kesin sonuçlu savaşlarından birisidir.
c) Bu zafer Memlûklere Akkâ’yı kazandırmıştır.
d) Moğolların güneye doğru ilerleyişi bu zaferle durdurulmuştur.
e) Bu zaferin ardından Memlûkler Dımaşk, Hama, Hıms ve Haleb şehirlerini geri
almışlardır.
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4) 170 yıl Haçlı hâkimiyetinden kaldıktan sonra Sultan Baybars tarafından 1268’de
geri alınan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kudüs
b) Antakya
c) Trablus
d) Akkâ
e) Sûr
5) Asya Hıristiyanlarının, İsa’nın intikamcısı olarak Müslümanları cezalandırdığını
düşündükleri hükümdar kimdir?
a) Moğol hükümdarı Hulagu
b) Fransa Kralı IX. Louis
c) Sicilya Kralı Charles d’Anjou
d) Moğol Hükümdarı Güyük Han
e) Alman İmparatoru II. Friedrich
6) Sekizinci Haçlı Seferi’nin Tunus üzerine düzenlenmesine sebep olan Sicilya ve
Güney İtalya hâkimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) II. Roger
b) Charles d’Anjou
c) VII. Louis
d) Bohemund
e) Robert Guiskard
7) 1270 yılındaki Sekizinci Haçlı Seferi Memlûk Haçlı-İlişkilerini nasıl etkilemiştir?
8) Sekizinci Haçlı Seferi’nin sebepleri ve sonuçları nelerdir?
9) 13. yüzyılın ikinci yarısında Moğolların Yakındoğu’ya girişi bölgedeki Haçlıların
geleceğini nasıl etkilemiştir?
10) Antakya’da Haçlı hâkimiyeti nasıl son bulmuştur?
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Cevaplar
1) e, 2) d, 3) c, 4) b, 5) a, 6) b
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13. DOĞU’DA HAÇLI HÂKİMİYETİNİN SONU VE SON HAÇLI SEFERLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Doğu’da Haçlı Hâkimiyetinin Sonu
13.2. Son Haçlı Seferleri: Akkâ’dan Sonrası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yakındoğu’daki Haçlı hâkimiyeti kesin olarak ne zaman son bulmuştur?
2. Haçlı Seferleri 13. yüzyıldan sonra da devam etmiş midir?
3. 14. yüzyılda Haçlılar dikkatlerini neden Batı Anadolu’ya ve Balkanlara
çevirmişlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma

Doğu’da Haçlı
Hâkimiyetinin sonu

Sekizinci Haçlı Seferi’nin
ardından Memlûk
sultanlarının
Yakındoğu’daki Haçlılara
karşı yürüttükleri mücadele
ve Akkâ Krallığı’nın çöküş
süreciyle ilgili bilgileri
kavramak

Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım

Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme

Son Haçlı Seferleri

13. yüzyıl sonunda
Yakındoğu’da Haçlı
hâkimiyetine son
verilmesinden sonraki
tarihsel süreci öğrenmek

Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Baybars



Kalavun



el-Eşref Halil



Akkâ



Umur Bey



İskenderiye



Varna



Niğbolu
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Giriş
1270 yılındaki Sekizinci Haçlı Seferi ordusunun Tunus’ta yok olmasından sonra
Doğu’daki Haçlıların Avrupa’dan yardım alma ümitleri kalmamıştı. 1270 yılında Haçlılara
karşı hareketsiz kalan Baybars, 1271’de yeniden Suriye’ye yürüdü ve onun fetihleri sonucunda
Haçlıların elinde sadece kıyıda birkaç şehir kaldı. Haçlılar 1277’de Baybars’ın ölümüyle bir
süre rahat etme imkânı bulsalar da 1279’da Memlûk tahtına çıkan Kalavun, aynı kararlılıkla
mücadeleyi sürdürdü ve nihayet 1289’da Trablus’taki Haçlı devletine son verdi. Kalavun’un
ardından da oğlu el-Eşref Halil 1291 yılında, Yakındoğu’daki son Haçlı üssü olan Akkâ’yı
fethedince bölgedeki Haçlı varlığı kesin olarak son buldu. Haçlılar Akkâ’nın kaybından sonra
da Haçlı Seferi için birçok plan yaptılar; ama 14. yüzyılda ilgi alanları Doğu’dan ziyade Batı
Anadolu ve Balkanlar oldu.
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13.1. DOĞU’DA HAÇLI HÂKİMİYETİNİN SONU
1270 yılındaki Haçlı Seferinin Tunus’ta felaketle sonuçlanması Avrupa’dan sürekli
yardım bekleyen Doğu’daki Haçlılar için ümitlerin tükenmesi anlamına geliyordu. Mısır’ı
savunmak zorunda kalabileceğini düşünen Baybars, 1270 yılında Haçlılara karşı taarruzlarına
ara vermiş ve Tunus’taki gelişmeleri takip etmişti. Sultan, Haçlı Seferi tehlikesi ortadan
kalkınca Franklara karşı savaşa devam etme imkânı buldu. 1271’de Suriye’ye yürüyen Baybars
Templier şövalyelerina ait olan Safîta (Chastel Blanc) ile Hospitalier kalesi olup sağlamlığıyla
ünlü, zapt edilemez denen Kal’at el-Hısn’ı (Krak des Chevaliers) ele geçirdi. Böylece
Trablus’un da yolu açılmış oluyordu. Başkenti Antakya’yı kaybettikten sonra Trablus’ta
bulunan VI. Bohemud, derhal Baybars’a haber gönderip mütareke istedi. Baybars Mısır’a
dönmeden önce Alman şövalye tarikatına ait Montfort kalesini de aldı. Böylece Haçlıların
hâkimiyeti sadece kıyıda ellerinde tuttukları birkaç şehirle sınırlandı.
Bu arada krallık içindeki çekişmeler de sürüp gidiyordu. İmparator II. Friedrich
zamanından beri krallık, Doğu’da bulunmayan hükümdarlar tarafından idare edilmişti. Fakat
1268’de Konradin’in ölümünden sonra krallık tacı Kıbrıs Kralı III. Hugue’e verildi; ama o da
krallıkta düzeni sağlayamadı. Antakya’nın kaybından sonra Haçlı yemini etmiş olan ve 1271’de
bin kişilik ordusuyla Akkâ’ya gelen İngiliz veliahdı Edward, kendi kuvvetleriyle Baybars’a
karşı bir şey yapamazdı; bu yüzden Moğol hükümdarı Abaka’dan yardım istedi. Bunun üzerine
10.000 kişilik bir Moğol ordusu Suriye’ye gönderildi. Moğollar Efâmiye’ye kadar ilerlerken
Müslümanlar bir kez daha dehşet içinde kaldı. Fakat bu sırada Dımaşk’ta bulunan Baybars
onlara karşı yürüyünce Moğollar geri kaçtı. Böylece plânları boşa çıkan Edward, Baybars ile
barış anlaşması yapmanın krallık için daha iyi olacağını anladı. Baybars da şimdilik barış
taraftarıydı; zira artık Haçlı krallığına yardım edecek kimse kalmamıştı ve krallık adeta
avucunun içindeydi. Şimdi Baybars için önemli olan Moğollardı. Öncelikle kuzey sınırında
halen bir tehdit olan Moğolların gücü kesin olarak kırılmadıkça ülkesi güvende olmayacaktı.
Baybars 22 Mayıs 1272’de Kaysâriye’de Akkâ Krallığı ile anlaşmaya vardı. Buna göre
Franklar 10 yıl 10 ay boyunca şimdi sahip oldukları Akkâ ile Sayda arasındaki araziyi ellerinde
tutabileceklerdi. Ayrıca Nazareth’e kadar uzanan hac yolunu da güvenlik içinde
kullanabileceklerdi. Anlaşma sağlandıktan sonra Prens Edward 16 ay geçirdiği Akkâ’dan
ayrılıp İngiltere’ye döndü. 1271’de papa seçilen X. Gregorius yeniden Haçlı Seferi düzenlemek
için büyük gayret gösterdi; ama Avrupa’da Filistin’e duyulan ilgi azalmış, toplum değişmiş,
papalığın itibarı da sarsılmıştı. Aslında Akkâ Krallığı da Baybars ile yapılan barışın
devamından başka bir şey beklemiyordu. Bu arada Doğu Akdeniz’i hâkimiyeti altına almak
amacıyla bir süreden beri uğraşan Sicilya Kralı Charles d’Anjou, nihayet papanın desteğiyle
Akkâ Krallığı tahtı üzerinde en yakın hak sahibi olan Maria d’Antioche’dan bu hakkı satın aldı
(1277). Charles, Kudüs kralı sıfatıyla Akkâ’ya bir temsilci yolladı. Ancak Charles, daha ziyade
Bizans Devleti’yle ilgileniyordu; onun bütün çabası 1261’de yeniden kurulan Bizans Devleti’ni
ortadan kaldırıp tekrar Lâtin hâkimiyetini tesis etmekti; bu yüzden Bizanslıların dostu olan
Moğollarla anlaşma yapmazdı.
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Bu arada Baybars’ın 1277’de Dımaşk’ta ölümü üzerine büyük sevinç yaşayan Franklar,
birkaç yıl için de olsa rahat bir nefes aldılar. Baybars Nureddin Mahmud ve Selâhaddin
Eyyubî’den sonra, Doğu’da kurulan Haçlı devletlerine karşı mücadele eden en büyük sultan
olmuştu. Saltanatının başlangıcında Frankların hâkimiyet alanı Gazze’den Çukurova’ya kadar
kıyı boyunca uzanıyor, ülkenin iç kısmında bulunan büyük kaleler de bu kıyı bölgesini
koruyordu. Baybars on yedi yıl süren hâkimiyet döneminden sonra öldüğünde ise Haçlıların
elinde sadece Akkâ, Sûr, Sayda, Trablus, Cebayl, Tortosa, Lâzikiye şehirleriyle Athlit ve
Markab kaleleri kalmıştı. Baybars Haçlı devletlerinin tamamen ortadan kalktığını göremese de
onların kaçınılmaz sonunu o hazırlamıştı. Batılılar düşmanlarına karşı acımasız olan Baybars’ı
çok kaba ve katı bulurlar; ama o, inancı ve ülkesi için mücadele veren mükemmel bir savaşçı,
kurnaz bir devlet adamı, akıllı bir idareci, ordusunun ve tebaasının hayranlığını kazanmış bir
hükümdar olarak tarihteki yerini almıştır.
Baybars’ın ölümünü fırsat bilen Moğollar ve Ermeni Kralı III. Leo, krallığı yeniden
güçlendirmek için çareler ararken 1279’da Memlûk tahtına Suriye birliklerinin emîri Kalavun
çıktı. Baybars’ın güçsüz oğlunu tahttan uzaklaştıran Kalavun, iki koldan ilerleyen ve yeniden
Suriye’ye giren Moğollara karşı harekete geçti. Müslüman halk yine korku içinde güneye doğru
kaçıyordu. Kalavun, Abaka’nın kardeşi Mengü Timur kumandasındaki Moğol ordusu 30 Ekim
1281’de Hıms önündeki savaşta kesin bir yenilgiye uğrattı. Moğollar tekrar Fırat’ın gerisine
çekildi ve böylece Haçlılarla Moğolların birleşmesi önlendi, Moğol tehlikesi ortadan kalktı.
Batı’da, Akkâ Haçlı Krallığı’na yardım edebilecek tek bir kişi kalmıştı. Gerek Baybars
gerekse Kalavun, Charles d’Anjou’nun gücünden çekinerek onunla iyi ilişkiler kurmaya
çalışmıştı. Ancak 30 Mart 1282 akşamı “Sicilya İkindisi” olarak anılan bir halk isyanı
Charles’ın Sicilya’daki hâkimiyetini yok etti; üstelik bütün Batı Avrupa bu isyanla başlayan
savaşın içine sürüklendi. Charles d’Anjou’nun büyük Akdeniz Devleti kurma hayallerinin sona
ermesi sadece baskı altındaki Bizans Devleti’ni değil Kalavun’u da sevindirmişti. Charles artık
ciddiye alıncak bir tehlike değildi. Böylece Haçlılara karşı serbestçe mücadele edebilecek
duruma gelen Sultan Kalavun, öncelikle Moğolların safında yer alan Hospitalier şövalyelerinin
büyük kalesi Markab’ı hedef aldı. Dağın tepesinde çok sağlam bir kale olan ve şiddetle
savunulan Markab, bir ay süren kuşatmadan sonra kuzey burcunun lağım kazılarak çökertilmesi
sonucu Mayıs 1285’te teslim oldu. Markab’ın kaybı Akkâ hükümetini büyük endişeye sevk etti.
Aynı sıralarda Charles d’Anjou’nun ölüm haberi geldi (1285). Bunu takiben Akkâ hükümeti ve
şövalye tarikatları Kıbrıs Kralı II. Henri’yi kralları olarak tanıdılar.
Bu arada Moğol hükümdarı Abaka’nın yerini alan oğlu Argun, Akkâ Krallığı’nı
yaşatmak için yeni bir Haçlı Seferi yapılması hususunda Avrupa ile temasa geçti; ancak bu
girişim sonuçsuz kaldı. Öte yandan gelişmeleri Mısır’dan takip eden Kalavun Haçlılara kesin
darbenin indirilmesi için zamanın geldiğini düşünerek harekete geçti. 20 Nisan 1287’de,
Antakya Prinkepsliği’nden geriye kalan son şehir olan Lâzikiye’yi aldı. Ardından Cenovalılar
ile Pisa ve Venedikliler arasındaki savaşın Trablus’a hâkimiyet konusuna dönüşmesi Kalavun’a
buraya müdahale etme fırsatı verdi. Memlûkler büyük bir orduyla Trablus’u kuşatınca durumun
ciddiyetini anlayan Hıristiyanlar şehri savunmak için birleştiler; ancak şiddetli savunmaya
rağmen Kalavun, 26 Nisan 1289’da Trablus’u zaptetti ve Haçlıların burasını yeniden ele
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geçirme teşebbüslerini önlemek üzere şehrin surlarını tamamen yıktırdı. Sultan Kalavun bunun
yerine kıyıdan birkaç kilometre içeride Hacılar Tepesi’nin eteğinde yeni bir şehir kurdurdu.
Trablus’un kaybı Akkâ’daki Frankları büyük bir endişeye düşürdü. Kral Henry, Sultan
Kalavun’dan krallık ve Kıbrıs için esasen mevcut olan anlaşmanın uzatılmasını istedi ve teklifi
kabul edildi. Henry Avrupa’dan da âcilen yardım gönderilmesini istedi. Papa IV. Nicolaus’un
çağrısına İtalya’dan olumlu cevap geldi; ama bunlar İtalya’nın Toskana ve Lombardiya
bölgesindeki işsiz güçsüz, macera peşindeki serseri gruplardı. Bunlar Venedik tarafından tahsis
edilen 20 gemiyle denize açıldılar. Aragon kralı da 5 gemi göndererek bu seferi destekledi.
Roma’ya sığınmış olan Trablus piskoposunun idaresindeki bu Haçlılar, Ağustos 1290’da
Akkâ’ya ulaştılar. Sultan Kalavun ile Kral Henri arasında imzalanan mütareke sayesinde iki
taraf arasında ticaret yeniden canlanmış, o yıl iyi de mahsul alınmıştı. Müslüman tacirler
ürünlerini kervanlarla Akkâ’ya gönderiyorlardı; Akkâ’nın pazarları mallarla doluydu. Fakat
kendilerine Haçlı diyen İtalyan çapulcular Akkâ’ya gelir gelmez huzur bozuldu. Hepsi de
disiplinsiz ve sarhoş olup kumandanlarının bunlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktu. Bu
İtalyanların yakışıksız, çirkin davranışları Akkâ halkını tedirgin etti. İtalyan Haçlılar, şehirde
barış içinde ticaretle uğraşan Müslümanlara saldırmaya başladılar. Ağustos sonunda şehirdeki
bütün Müslümanları öldürdüler. Bunlar her sakallıyı Müslüman sandıkları için bu arada bazı
Hıristiyanları da öldürdüler. Akkâ’daki katliam haberini duyan Sultan Kalavun, 4 Kasım
1290’da ordusuyla Kahire’den yola çıktı; plânını gizli tutarak hedefinin Afrika olduğu haberini
yaydı; ama Templierlerin maaşlı casusu Bedreddin, sultanın gerçek hedefini bunlara bildirdi.
Kalavun ise Ermeni kralına yazdığı mektupta Akkâ’da tek bir Hıristiyanı bile canlı
bırakmayacağını söyledi. Fakat yola çıkar çıkmaz hastalanan yetmiş yaşındaki sultan, altı gün
sonra öldü. Kalavun da Baybars gibi uzak görüşlü bir devlet adamı ve iyi bir hükümdar olmuştu.
Sözüne sadık, ama gerektiğinde çok inatçı ve acımasız da olabiliyordu.
Sultan Kalavun’un ölüm haberi Akkâ’da büyük bir sevinç uyandırdı; fakat bu sevinçleri
boşunaydı. Çünkü Kalavun ölmeden önce oğlu el-Eşref Halîl’den seferi devam ettireceğine dair
söz almıştı. Ancak mevsim geçtiğinden sefer ilkbahara ertelendi. Sultan Eşref hazırlıklarını
tamamladıktan sonra 6 Mart 1291’de Kahire’den yürüyüşe geçti. Hâkimiyeti altındaki
bölgelerden getirttiği kuşatma âletleri ve mancınıklarla takviye ettiği ordusuna Dımaşk ve
Hama birlikleri de katıldı. Müslüman ordusunun altmış bin atlı ve yüzaltmış bin yaya askerden
oluştuğu rivayet edilir. Bu sayı abartılı olsa da Memlûk ordusunun çok büyük olduğu ve
Akkâ’daki kuvetlerden çok daha fazla olduğu açıktır. İşini şansa bırakmak istemeyen sultan,
savaşların kazanılması için artık şahsi cesaretten ziyade teknik ve malzemenin ne kadar önemli
olduğunu bildiği için kuşatma için yüzden fazla mancınık yaptırdı; bazı mancınıklar ikiyüz elli
kiloluk taşları fırlatabiliyordu. Bazı mancınıklar da çok hafif olup surların üzerinden şehre, bir
çeşit bomba gibi patlayıcı madde fırlatıyordu. Bu mancınıkları nakletmek zor olsa da
mükemmel surlara sahip olan Akkâ’yı zapt etmek için başka çare yoktu.
Memlûk ordusu 6 Nisan’da şehri kuşatınca aralarındaki anlaşmazlıkları bir yana bırakan
Akkâlı Baronlar, Templier, Hospitalier ve Alman tarikat şövalyeleri, Venedikliler ve Pisalılar,
Kral Henry ile birlikte Kıbrıslı şövalyeler, ayrıca eli silâh tutan şehir halkı savunmaya katıldılar.
Taarruzun başlamasından on gün sonra Kral Henri elçi gönderip sultanla yeniden barış
256

anlaşmayı yapmaya çalıştı. Sultan Eşref elçi olarak gönderilen iki Templier şövalyesini
çadırının dışında karşılayarak şehrin anahtarını getirip getirmediklerini sordu. Bunun dışında
hiçbir teklifi duymak istemediğini şehri zapt etmeye kararlı olduğunu söyledi. Bir buçuk ay
süren şiddetli hücum ve çatışmalardan sonra 18 Mayıs 1291’de Memlûk ordusu Akkâ’ya girdi.
Şehir sokaklarında çarpışmalar devam ederken bazı savaşçılarla kadın, erkek, çocuk pek çok
kimse gemilere binip kaçmak için limana koşuyordu. Açıkta demirleyen gemiye binmek üzere
Patrik Nicolaus’un bindiği sandala o kadar çok kişi binmişti ki, bu ağırlığı taşıyamayan sandal
battı. Bazı fırsatçılar da buldukları kayıklara kaçanları bindirmek için muazzam paralar aldılar.
Şöavlyelerin bir kısmı ölünceye kadar savaşırken, bazıları da kaçmayı tercih etti. Kıbrıs Kralı
Henri ile kardeşi Amaury de şehir halkını kaderiyle başbaşa bırakıp Akkâ’dan ayrıldı.
Memlûkler evlerine kapananların hayatını bağışlarken önlerine çıkan herkesi öldürdüler. Esir
alınan pek çok kişi de dokuz, on yıllık esaretten sonra serbest bırakılınca Avrupa’ya döndü.
Böylece Haçlıların Yakındoğu’daki son merkezi Akkâ nihayet Müslümanlar tarafından
fethedilmişti. Sultan hemen Akkâ’nın yıkılmasını emretti; buranın artık bir Hıristiyan
saldırısının çıkış noktası olmasını istemiyordu. Şehir yağmalandıktan sonra bütün büyük binalar
ve kuleler yıkıldı. Sultan 19 Mayıs’ta Sûr şehri üzerine de bir ordu göndermişti. Burası sahilin
en kuvvetli şehri olup deniz yardımı olmadan zapedilemezdi. Sultan Eşref’in ordusu 14
Temmuz’da Sûr şehrini ve 31 Temmuz’da Beyrut’u ele geçirdi. Bu sırada sultan hiçbir direnişle
karşılaşmadan Hayfa’yı aldı. Son olarak da Templier şövalyelerine ait iki büyük kale, Tortosa
(3 Ağustos) ve Athlit (14 Ağustos) zaptedildi. Sultanın askerleri birkaç ay boyunca kıyı
bölgelerinde dolaşıp muhtemel bir Haçlı saldırısına yararlı olabilecek herşeyi imha ettiler.
Kaleler yıkıldı, meyvelikler kesildi ve su tesisleri kullanılmaz hale getirildi. İslâm dünyası 200
yıldan beri katlanmak zorunda kaldığı Haçlıların bölgedeki bütün izlerini silip atmak arzusu
içinde bütün Suriye kıyı bölgesini tahrip etti.

13.2. Son Haçlı Seferleri
Akkâ’dan Sonrası
Yakındoğu’daki son Haçlı merkezi olan Akkâ’nın 1291 yılından Memlûkler tarafından
fethi Avrupa’da büyük üzüntüye yol açtı; ama böyle bir sonuç zaten beklendiği için 1187’de
Kudüs’ün kaybı gibi şok etkisi yaratmadı. Papa IV. Nicolaus 1291’den önce Doğu’ya yardım
gönderebilmek için çok çaba sarf etmişti; fakat Avrupalı hükümdarlar kendi aralarındaki
sorunlarla meşguldüler. Avrupa’da şimdi yeni ve daha rahat bir hayat düzeni kurulmuştu.
Birçok kimse iki yüzyıl önceki gibi bilgisiz dini düşüncelere dayanan bir hareketi çekici
bulmuyordu. Dindar Hıristiyanlar da kutsal savaş diye ilan edilen Haçlı Seferlerinin siyasî
amaçlara hizmet etmesinden dolayı kızgındılar. Bununla beraber eski coşku ve heyecen
kalmasa da Avrupa’da Haçlı ruhu ölmemişti. 1291 sonrasında da Avrupa’da Haçlı Seferi
propagandaları devam etmiş, yıllarca bu konuda yeni projeler üretilmişti. Bu projeler yürürlüğe
konulamamıştı, ama Fransa kralının işine yaramıştı. Kral Philippe hiç de niyeti olmadığı halde
yeni bir Haçlı Seferi düzenleyeceğini ileri sürerek kiliseden sürekli para temin ediyor, bu
şekilde kendi krallığını güçlendirmeyi amaçlıyordu. İngiltere Kralı I. Edward ise İskoçya
sorunlarıyla meşguldü. Üstelik İngiltere ile Fransa arasındaki rekabet 1337’de bu iki ülkeyi
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Yüzyıl Savaşları’na sürükleyecekti. Batı imparatoru da Almanya’daki meselelelerle meşguldü.
Şövalye tarikatleri ise Akkâ’nın fethinden sonra faaliyetler alanlarını değiştirmek zorunda
kalmışlardı. Bunlardan Alman şövalye tarikatı Baltık bölgesinde faaliyetine devam etti.
Hospitalier şövalyeleri önce Kıbrıs’ta, 1308’den itibaren de Rodos adasında karargâh kurdular.
Rodos şövalyeleri adıyla tanınan Hospitalier şövalyeleri 30 Aralık 1522’de Kanuni Sultan
Süleyman’ın Rodos’u fethinden sonra Malta Adası’na yerleştiler. Templier şövalyeleri de önce
Kıbrıs’a kaçıp yerleştiler; ancak tarikatın nüfus alanı çok genişlemişti; bankerlik ve tefecilik
yaparak Avrupa’da sayısız mal ve mülke sahip olmuşlardı. Tarikatın bu serveti, ayrıca
uyguladığı kapalı siyaset pek çok kişinin gözüne batıyordu. Sapkınlık ve daha birçok suçla
itham edilen tarikat mensupları nihayet 1308’de önce Kral IV. Philippe’in emriyle Fransa’da
ardınan da diğer Avrupa ülkelerinde tutuklanarak öldürüldüler, servetlerine de el konuldu. 1312
yılında da Papa V. Clemens bir emirname ile Templier tarikatına resmen son verdi.
Bu gelişmeler sonucunda Doğu’da Kutsal Ülke’yi yeniden ele geçirme çabasını devam
ettirebilmek için ismen “Kudüs Kralı” unvanını taşıyan Kıbrıs krallarından başka kimse
kalmamıştı. Bölgede Haçlılar için önemli bir üs teşkil eden Kıbrıs, uzun süre Müslümanlardan
ciddi bir tehditle karşılaşmadı; ama Suriye ve Mısır’dan gelebilecek taarruzlardan
korkmaktaydı. Sultan Eşref, 1292’de Kral Henri tarafından İskenderiye’ye baskın için
gönderilen yirmi galerinin başarısız saldırısından sonra Kıbrıs’ı fethetmeye karar vermişti; ama
öncelikle Bağdat’ı Moğollardan kurtarmayı arzu ediyordu. Fakat emîrlerin ihtirasına kurban
giden bu uzak görüşlü sultan Aralık 1293’te öldürüldü. Bunu takiben Moğollar bir kez daha
Suriye’de tehdit oluşturdular. Yeni Moğol hükümdarı Gazan, Müslümanlığı kabul etse de
Hıristiyanların yakın dostu olup Memlûklerden nefret ediyordu. Nitekim 1299 ve 1308
yıllarında beş yıl arayla iki kez Suriye’ye girdi; fakat ne papa ne de Fransa kralı Moğol
hükümdarının bu girişimine destek verebildi. Kıbrıs Kralı Henri de kardeşiyle iktidar yüzünden
mücadele halinde olduğundan Moğollarla birleşemedi. 1316’da Gazan Han’ın ölümünden
sonra Moğol siyaseti tamamen değişti. Onun yerini alan yeğeni Ebu Sâid, Mısır’la dostluğu
tercih edince Hıristiyanlar güçlü bir müttefikten mahrum kalmış oldular.
Moğol tehlikesinin ortadan kalkması Memlûk Devleti’ni rahatlatmıştı; fakat Sultan
Eşref’in yerini alan kardeşi en-Nâsır Muhammed, Kıbrıs’a bir sefer düzenleme imkânı
bulamadı. Büyük bir deniz gücüne sahip olmayan sultan, Akdeniz ticaretinin bozulmasını da
istemiyor, yeni bir Haçlı Seferinin çıkış noktası olmadığı sürece Kıbrıs’a müdahale etmeyi
gerekli bulmuyordu. Sadece 1302’de Templier şövalye tarikatının kalıntılarını Ruad adasından
çıkarmakla meşgul oldu.
Öte yandan Moğol istilası yüzünden Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılmasının
ardından dikkatini yeniden Anadolu’ya çeviren Batı dünyası, bu kez Ege Adaları ile Anadolu
kıyılarını hedef aldı. Anadolu’da kısa zamanda güçlenen ve İzmir ile civarındaki kıyı bölgesine
hâkim olan Aydınoğlu Umur Bey, hâkimiyetini Ege adalarına doğru genişletmekteydi. Bunun
üzerine 1334’te papanın desteğiyle Venedik’in liderliğinde kurulan donanma Rodos’taki
Hospitalier şövalyeleri ile Kıbrıs Kralı IV. Hugue tarafından da takviye edildi. Bu Haçlı filosu,
Karasi Beyi Yahşi ve Aydın Beyi Umur’un filosunu Edremit Körfezi yakınlarındaki deniz
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savaşında mağlup etti (Eylül 1334), ama yine de İzmir’i ele geçirmedi. Deniz seferlerine devam
eden Umur Bey, Eğriboz, Mora, Girit, Rodos ve bütün Trakya sahillerinde korku uyandırdı.
Böylece Umur Bey’in denizlerdeki faaliyetlerine son vermek için Papa VI. Clement'in
teşvikiyle yine Venedik’in önderliğinde olup Cenova, Kıbrıs, Rodos tarafından desteklenen
Haçlı donanması, İzmir Limanı’nı ele geçirdi; Umur’un tersanesi tahrip edildi, donanması
yakıldı (28 Ekim 1344). Fakat Latinler sahil İzmir’den öteye gidemediler. Yukarı İzmir’e
çekilen Umur Bey’in, deniz gücü büyük ölçüde yok edilmiş olsa da onun denizlerdeki
faaliyetleri bundan sonra da devam etti. Umur Bey, 1348 yılında İzmir’i kuşattığı sırada ön
saflarda kahramanca dövüşürken şehit düştü (1348). Onun ölümünden sonra kardeşi Hızır Bey,
Latinlerle çok ağır şartlar içeren bir anlaşma yapmak zorunda kaldı (18 Ağustos 1348).
Kapitülasyon niteliği taşıyan bu anlaşmanın ardından Aydınoğulları’nın denizlerdeki
faaliyetleri durdu. İzmir Kalesi ise 1402’de Timur tarafından fethedilinceye kadar Hospitalier
şövalyelerinin elinde kaldı. Yarım asırdan fazla süren bu dönemde Kadife Kale (Müslüman
İzmir) ve Liman Kale (Gavur İzmir)’de iki ayrı yönetim varlığını devam ettirdi. Böylece 14.
yüzyılın ilk yarısında, Ege adalarını ve Anadolu kıyılarını ele geçirmeye yönelik girişimlerde
bulunan Haçlılar, Anadolu topraklarında İzmir dışında bir yer alamadılar.
Fransa Kralı VI. Philippe, Anadolu’daki Türk gücünün kırılması ve Kutsal Ülke’ye
gitmek üzere Anadolu yollarının Haçlılara açılmasını gerekli gördüğü için Ege’deki Haçlı
hareketini desteklemişti. Kutsal Ülke’yi Müslümanlardan geri almak üzere yapılan son girişim
14. yüzyılın ikinci yarısında Kıbrıs kralının teşvikiyle yapıldı. 1359’da otuz yaşındayken Kıbrıs
tahtına çıkan I. Pierre, tam bir Haçlı ruhuna sahip olup daha ilk delikanlılık yıllarında “Kılıç
Şövalyeleri” adıyla bir tarikat kurmuş ve taraftar kazanmaya çalışmıştı. Kıbrıs tahtına
çıktığında ilk olarak Ermenilerden Korykos kalesini satın alarak Anadolu kıyısına ayak bastı;
sonra 1361 yılında papanın ve Hospitalier şövalyelerinin de desteğiyle 24 Ağustos’da Antalya
Haçlılar tarafından hücumla alındı. Türkler şehri geri almak için birçok kez girişimde
bulunsalar da Antalya 1373’e kadar 12 yıl Kıbrıslıların elinde kaldı.
Kıbrıs Kralı I. Pierre, 1362’de yeni bir Haçlı Seferi düzenlenmesini sağlamak için
Avrupa ülkelerini dolaştı. 1365’te Pierre Doğu’ya dönerken Venedik’te güçlü bir Haçlı
donanması toplanmıştı. Bu Üçüncü Haçlı Seferi’den beri toplanan en büyük orduydu. Haçlı
ordusu Ağustos sonunda Rodos’a geldi. Seferin hedefi başlangıçta gizli tutulmuş Suriye’ye
yapılacağı izlenimi uyandırılmıştı; fakat Rodos’tan ayrıldıktan sonra hedefin İskenderiye
olduğu açıklandı. 1363 yılında tahta çıkarılan Memlûk Sultanı el-Eşref Şaban, henüz 11 yaşında
bir çocuktu. Hiç kimse tarafından sevilmeyen ve devlet yönetimini elinde bulunduranYelboğa,
Haçlı donanması şehir önüne geldiğin hac ziyareti için Mekke’de bulunuyordu. İskenderiye
sağlam surlara sahipti, ama şehirdeki garnizon az sayıdaydı.
9 Ekim’de 156 gemiden oluşan Haçlı donanması İskenderiye önüne vardığında halk ve
garnizon gafil avlanmıştı; bütün çabalarına rağmen Haçlıların karaya çıkmasını
engelleyemediler ve surların gerisine çekildiler. Haçlılar çok az sayıda askerin bulunduğu doğu
surlarını aşıp şehre girdiler. 11 Ekim’de bütün şehri ele geçiren Haçlılar, görülmemiş bir vahşet
ve zulümle zaferlerini kutladılar. Camiler, türbeler, evler her yer yağmalandı ve tahrip edildi.
259

Şehrin zenginliği karşısında çılgına dönen Haçlılar, bütün halkı kılıçtan geçirirken yerli
Hıristiyanları ve Yahudileri de katlettiler. Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ayrımı yapmaksızın
5000’den fazla kişiyi de esir aldılar. Gemiler öylesine tıka basa ganimetle dolmuştu ki ele
geçirdikleri hayvan sürülerine yer kalmayınca hepsini orada öldürdüler. Bütün şehir ve liman
insan cesetleri ve hayvan leşleriyle dolmuştu. Bu yağmacı güruh, güya kutsal toprakları
kurtarmak için geldiğini iddia etmişti; ama aslında kendi çıkarlarına göre hareket ettikleri açıkça
ortadaydı. Zira Kahire’den yola çıkan Memlûk ordusu şehre yaklaşırken ele geçirdikleri
muazzam ganimeti kaybetmek istemeyen Haçlılar, 16 Ekim’de şehirden ayrılıp önce Kıbrıs’a
oradan da ülkelerine geri döndüler. Bu güya Kudüs’ü geri almak için Mısır’a yapılan Haçlı
Seferlerin sonuncusu oldu.
İskenderiye’nin yağmalandığı haberi Avrupa’da pek çok kişiyi sevindirmişti; ama kısa
süre sonra Avrupa bu seferin sonuçlarından olumsuz etkilendi. Akdeniz ticaret durdu ve
Doğu’dan mal gelmez oldu. 1365 İskenderiye katliamı yarım yüzyıldan beri Memlûkler ile
Kıbrıs ve Avrupa arasında barış içinde süregelen hayatı olumsuz etkilerdi. O zamana kadar
Müslüman ülkelerinde yaşayan Hıristiyan tebaaya iyi muamele edilmişti. Hıristiyanlar hiçbir
engelle karşılaşmadan kutsal toprakları ziyaret edebilmişlerdi. Ancak bu olay üzerine yerli
Hıristiyanlar için zor günler başladı; onlara duyulan güven azalırken birçok hakları kısıtlandı.
Kutsal Mezar Kilisesi üç yıl süreyle kapatıldı; ticarî ilişkiler kesildi. Kıbrıs Krallığı ortadan
kaldırılması gereken bir düşman olarak görüldü. Zorba bir kral haline gelen Pierre’in 1369’da
şövalyeleri tarafından öldürülmesinden sonra Kıbrıs 1370 yılında Memlûk Sultanlığı ile bir
anlaşma yaptı. Memlûkler 1426’da Kıbrıs’ı tahrip ederek İskenderiye katliamının intikâmını
aldılar. Ada, Sultan Barsbay tarafından vergiye bağlandı; fakat 1571 yılında Kanuni Sultan
Süleyman devrinde Osmanlılar tarafından fethine kadar daha 145 yıl Haçlıların Doğu
Akdeniz’de önemli bir üssü olmaya devam etti.
14. yüzyılın sonlarına doğru Batı dünyası dikkatini bu kez Balkanlara çevirmek zorunda
kaldı. Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra Söğüt merkez olmak üzere Kuzey Batı
Anadolu’da kurulan Osmanlı Beyliği kısa zamanda büyük bir gelişme göstermişti. 1353’ten
sonra Balkan yarımadasında durmadan ilerleyen Osmanlı Türkleri, 1390’da Vidin’i fethederek
Tuna kıyısına varmışlardı. Macar Kralı Sigismund’un yardım çağrısı üzerine Avrupalılar
Türklere karşı yeni bir Haçlı Seferi düzenlediler. Sayısı yaklaşık yüz bin kişiyi bulan bu ordu
Türklere karşı sefere çıkan en büyük Haçlı ordusuydu. Lehistan, Bohemya, İtalya ve
İspanya’dan da binlerce maceraperest sefere katılmıştı. Bu arada Rodoslu Hospitalier
şövalyeleri, Venedik ve Cenova donanmalarından oluşan deniz kuvvetleri de Karadeniz’e
çıkarak Tuna Nehri’nin ağzına yerleşmişti. Haçlılar nihayet Türkleri burada ezeceklerini, sonra
Anadolu ve Suriye’den geçip Kudüs’e gideceklerini düşünüyorlardı. Ancak bu Haçlı ordusu,
1396 yılında Niğbolu’da Yıldırım Beyazıt kumandasındaki Türk ordusu tarafından hezimete
uğratıldı. Bu yenilgiden sonra da Haçlı girişimi son bulmadı. Timur’un saldırısı üzerine
Osmanlı’nın zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Avrupa’da yeniden Haçlı Seferi vaazları
başladı. Yaklaşık elli yıl sonra bu kez Hunyadi adıyla meşhur Transilvanya voyvodası Johannes
Corvinus’un başkumasındaki yeni bir Haçlı ordusu, Osmanlı Sultanı II. Murad kumandasındaki
Türk ordusu üzerine yürüdü. Fakat 10 Kasım 1444 yılında Varna önünden yapılan savaşta
Haçlılar tam bir hezimete uğratıldı. 1444 Varna Savaşı Avrupa’nın Türklere karşı fiilen
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düzenlediği son Haçlı Seferi oldu. 1453 yılında İstanbul’un fethiyle Türk hâkimiyeti sadece
Doğu Akdeniz’de değil Balkan yarımadası’nda da güçlenmiş oldu. 1458’de papa seçilen II.
Pius yeni bir Haçlı Seferi düzenlemek için ölümüne kadar uğraştı, ama Avrupa ülkeleri kendi
sorunlarıyla meşguldü; Venedik ve Cenova da Osmanlılarla bozuşarak ticarî çıkarlarına zarar
vermek istemiyordu. Bu yüzden, papa seferin bütün masraflarını üstlense de, adamları Ancona
limanında gemiler toplasa da bir avuç ücretli askerden başka sefer katılmak için gelen olmadı.
Böylece papanın bütün çabaları sonuçsuz kaldı.
15. yüzyılın ikinci yarısında Doğu Akdeniz’deki Osmanlı ve Memlûk hâkimiyeti,
Avrupa’nın askerî bir seferle Filistin’e ulaşmasını imkânsız kılmıştı. Fakat Kudüs’e ulaşma
amacına yönelik Haçlı Seferi propagandası Avrupa’nın her zaman gündeminde olmuştu. Batı
dünyası Haçlı mücadelesini bu kez daha zayıf bir rakibe, İspanya’daki Müslümanlara yöneltti.
Aslında 11. yüzyıldan beri İspanya’da Müslümanlara karşı reconquista (eski toprakları geri
almak) adı altında yürütülen mücadele sonunda ülkenin tamamı Hıristiyanların eline geçmişti.
1236’da Kral III. Ferdinand tarafından Kurtuba’nın zaptıyla bu mücadele sona ermiş gibi
görünüyordu. Fakat 1469’da Aragon hükümdarı ile Kastilya Kraliçesi Isabella’nın evlenmesi
üzerine İspanya’nın tek taç altında birleşmesinden sonra Müslümanları İspanya’dan tamamen
söküp çıkarmak hedefi gündeme geldi. 1491’de İspanya’da Müslümanların elinde kalan tek
şehir Grana’da kuşatıldı ve 2 Ocak 1492’de halk teslim olmak zorunda kaldı. Yapılan
anlaşmaya göre Müslümanlara şehirde kalma ve inanç serbestliği tanınsa da kilise sözünü
tutmadı. Müslümanlara eziyet başlayınca Osmanlı sultanının gönderdiği donanmalarla
Müslümanların bir kısmı önce Kuzey Afrika’ya sonra kısmen Anadolu’ya taşındı. İspanya’da
kalanlar kılıç zoruyla Hıristiyanlığı kabule zorlandılar. Bunu kabul etmeyenler engizisyon
mahkemelerinde işkence ve zulme maruz kaldılar. 17. yüzyıl başlarına kadar süren bu vahşet
sırasında üç milyon Müslüman ya sürgün edildi ya da öldürüldü. Museviler de İspanya’dan
kovuldu. 31 Mart 1492 Elhamra kararı ile Granada’dan 20.000 Musevî kovuldu. Bunların çoğu
Osmanlı sultanının izniyle Selânik’e yerleşti. Yüzyıllar sonra Osmanlı Devleti’nin yıkılışı
üzerine Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Selânik, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların eline
geçti. 15. yüzyıl sonunda buraya göçmüş olan Musevi cemaatin torunları Almanlar tarafından
Polonya temerküz kamplarına yollanıp “Halk Düşmanı” diye yok edildiler. İspanya’da kalan
Müslümanlar ise mecburen Hıristiyan oldukları halde birçok baskıya ve haksızlığa maruz
kaldılar. 1492 Elhamra hükümleri ancak 1968’de resmen yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu arada Doğu Akdeniz bölgesinde başarısızlığa uğramış olan Avrupa, hangi yoldan
olursa olsun Doğu’nun zenginliklerine ulaşmak ve Hıristiyanlığı yaymak için yeni girişimlere
başlamıştı. Bu dönemde artık dünyanın yuvarlak olduğu ve hep batıya giderek doğuya
ulaşmanın mümkün olduğu biliniyordu. Ama o günün gemileriyle Okyanus’u aşıp Doğu’ya
gitmek çok tehlikeli bir işti. Avrupa ile Asya arasında bir kıtanın varlığı hayal bile
edilemiyordu. Batı’da Grana’da’nın zaptı sırasında yeni bir gelişme oldu. Kristof Kolomb
(Cristobal Colombus) adında bir gemici İspanya kral ve kraliçesinin huzuruna gelerek, batı
yönünde yelken açıp yeni bir yoldan Doğu’ya gitmek üzere izin istedi; Doğu’nun
zenginliklerini, altınlarını getireceğini ve Hıristiyanlığı yaymak için çalışacağını vaat etti. Bu
yeni yol ile Doğu’dan Kudüs’e ulaşılabilir ve kutsal topraklar kurtarılabilirdi. Kolomb’un niyeti
bir kâşif olmak değil, bir fatih olmaktı. Onun düşüncesine göre gidecekleri yerlerdeki
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zenginliğe ve topraklara gerekirse silah zoruyla el koyabilir, halkı da icabında zorla vaftiz
edebilirlerdi. Nitekim Kolomb, direklerine Haçlı bayrakları çekilmiş gemilerle Amerika’da
karaya ayak bastıktan bir gün sonra hatıra defterine, “Acaba bu çevrede altın var mı diye her
şeyi büyük bir dikkatle inceliyorum” diye yazmıştı. Yaklaşık bir ay sonra da anı defterine şu
cümleleri eklemişti: “Teslis’i, yani Baba, Oğul ve Ruhü’l-Kudüs’ü kabul etmek istemeyen bütün
insanları öldürmekten başka çare yoktu”. Haçlı ruhu halen yaşıyordu.
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Uygulamalar


14. yüzyıldaki Haçlı Seferlerinin hedefi ile ilgili bir araştırma yapınız.



Trablus ve Akkâ’daki Haçlı varlığının nasıl ve ne zaman sona erdiğini öğreniniz.



Reconquista hakkında bir araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Mısır’a düzenlenen son Haçlı Seferi hakkında bilgi veriniz.
2. 14. yüzyıldaki Haçlı Seferlerinin hedefi ve amacı hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özet
1270 yılındaki Haçlı Seferinin Tunus’da felaketle sonuçlanmasından sonra Doğu’daki
Haçlılar için çöküş süreci hız kazandı. 1271’de yeniden Haçlılara karşı hücuma geçme fırsatı
bulan Sultan Baybars, Suriye’ye yürüyerek Safîta, Krak des Chevaliers, Montfort kalelerini
aldı. Böylece Haçlıların elinde sadece kıyıdaki birkaç şehir kaldı. 1271’de ordusuyla Akkâ’ya
gelen İngiltere kralının oğlu Edward’ın krallığı kurtarma çabaları da sonuçsuz kaldı. Bu arada
Doğu Akdeniz’i hâkimiyeti altına almak için uğraşan Sicilya Kralı Charles d’Anjou, papanın
desteğiyle Doğu krallık tahtı üzerinde en yakın hak sahibi olan Maria d’Antioche’dan bu hakkı
satın aldı (1277). Charles Kudüs kralı sıfatıyla Akkâ’ya bir temsilci yolladı; ancak Charles’ın,
1285’de ölümü üzerine Doğu krallığındaki boronlar Kıbrıs Kralı II. Henry’yi hükümdarları
olarak tanıdılar.
Bu arada 1277’de Baybars’ın ölümünen sonra 1279’da Memlûk tahtına çıkan Kalavun
aynı kararlılıkla bu mücadeleyi devam ettirdi. Kalavun, yeniden Suriye’ye giren Moğolları
1281’de Hıms önündeki savaşta kesin yenilgiye uğrattı. Böylece Moğollar tekrar Fırat’ın
gerisine çekilirken onların Haçlılarla birleşmesi önlendi. İlhanlı hükümdarı Argun, yeni bir
Haçlı Seferi yapılması hususunda Avrupa ile temasa geçti; ama bu girişimi sonuçsuz kaldı. Öte
yandan Kalavun, 1287’de, Antakya Prinkepsliği’nden arta kalan son şehir Lâzikiye’yi, 1289’da
da Trablus’u fethederek buradaki Haçlı devletini ortadan kaldırdı. Kalavun’un ölümünden
sonra oğlu el-Eşref Halil, babasının yaptığı sefer planına uygun olarak 1291’de Akkâ’yı fethetti.
Böylece 200 yıl sonra bölgedeki Haçlı varlığı son buldu. Akkâ’nın kaybından sonra da Haçlı
Seferi için birçok plan yapıldı. 1365 yılında İskenderiye’yi hedef alan sefer bölgeye düzenlenen
son Haçlı Seferi oldu. Haçlı Seferleri 14. yüzyılda da sürüp gitti, ama ilgi alanları artık Doğu
değil Batı Anadolu ve Balkanlar oldu. Batı dünyasının 15. yüzyılda Doğu’ya ulaşmak için yeni
yollar arayışı devam etti.
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Bölüm Soruları
1) Sultan Baybars’ın 1270 yılında Haçlılara karşı taarruzlarına ara vermesinin sebebi
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Fransa Kralı IX. Louis’nin Doğu’ya yeni bir Haçlı Seferine çıkması
b) Baybars’ın Tunus’u hedef alan Haçlı ordusuyla ilgili gelişmeleri takip etmesi
c) Baybars’ın, Haçlıların Tunus’tan Mısır’a yönelebileceklerini düşünmesi
d) 1270 yılında Fransa Kralı IX. Louis’nin Mısır’a çıkarma yapması
e) Baybars’ın Sekizinci Haçlı Seferi ordularına karşı Mısır’ı savunmak zorunda
kalabileceğini düşünmesi
2) 1271’de Haçlı Seferine katılıp bin kişilik ordusuyla Akkâ’ya gelen ve Sultan
Baybars ile anlaşma yapmak zorunda kalan İngiliz veliahdı prens aşağıdakilerden hangisidir?
a) Edward
b) Heinrich
c) Geyza
d) Henry
e) I.Hugue
3) Doğu Akdeniz hâkimiyeti için planlar yapan ve 1277’de Akkâ Haçlı Krallığı tahtını
satın almak suretiyle elde eden hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alman İmparatoru Heinrich.
b) Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa.
c) İngiltere Kralı Richard.
d) İngiltere Prensi Edward.
e) Sicilya Kralı Charles d’Anjou.
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4) Trablus’taki Haçlı hâkimiyetine ne zaman ve kim tarafından son verilmiştir?
a) 1268, Sultan Baybars
b) 1289, Sultan Kalavun
c) 1291, Sultan el-Eşref Halil
d) 1144, İmadeddin Zengî
e) 1187, Selâhaddin Eyyubî
5) Memlûk Sultanı el-Eşref Halil tarafından fethedilen ve Yakındoğu’daki son Haçlı
merkezi olan yer hangisidir?
a) Kudüs
b) Dımaşk
c) Akkâ
d) Sûr
e) İskenderiye
6) Memlûk Sultanı Kalavun’un, Doğu’daki Haçlılara karşı mücadelede elde ettiği
başarılar nelerdir?
7) 14. yüzyılda Batı Anadolu kıyılarında Haçlılara karşı yürütülen mücadele sırasında
hangi önemli olaylar yaşanmıştır?
8) 1365 yılında İskenderiye’yi hedef alan Haçlı Seferi sırasında hangi gelişmeler
yaşanmıştır?
9) Reconguista nedir, nasıl sona ermiştir?
10) Coğrafi keşifler ile Haçlı Seferleri arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) e, 4) b, 5) c
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14. HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Haçlı Seferlerinin Doğu ve Batı dünyası açısından Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Haçlı Seferlerinin Bizans Devleti açısından ne gibi sonuçlar doğurmuştur?
2. Haçlı Seferlerinin Avrupa toplumu ve papalık üzerindeki etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Haçlı Seferlerinin
Sonuçları

Haçlı Seferlerinin Avrupa
ve Bizans toplumları ile
Doğu’daki Müslümanlar
ve Hırıstiyanlar açısından
doğurduğu sonuçları
kavramak ve bu süreçte
Yakındoğu kültürünün
Batı’ya aktarılamasıyla
ilgili temel bilgileri
kazanmak

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Sebep – sonuç ilişkisi kurma
Kronolojik düşünme
Tarihsel analiz ve yorum
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Avrupa
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Giriş
Haçlı Seferleri sırasında Doğu’da kurulan Latin hâkimiyeti iki yüzyıla yakın devam etti.
Bu süreç, Bizans Devleti ile bölgedeki Müslümanlar ve yerli Hıristiyanlar açısından çok
olumsuz sonuçlar doğurdu. Buna mukabil Yakındoğu kültürünün Batı’ya taşınmasına vesile
olan Haçlı Seferleri, Avrupa toplumuna büyük faydalar sağladı. Avrupa’da çeşitli alanlarda
etkileri görülen Haçlı Seferleri XII. ve XIII. yüzyıllarda Avrupa toplumunun değişen yapısını
da etkiledi.
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14.1. Haçlı Seferlerinin Doğu ve Batı dünyası açısından Sonuçları
Yakındoğu’da kurulan Lâtin hâkimiyeti sadece Türk ve İslâm dünyasını değil bu
bölgede yaşanan yerli Hıristiyanları ve Bizans’ı da olumsuz yönde etkiledi. Doğu
Hıristiyanlarına yardım sloganıyla başlayan Haçlı hareketi, tam tersine yerli Hıristiyanlar
açısından büyük sıkıntılara yol açtı. Haçlı Seferleri sırasında Batılı Hıristiyanlar, Doğulu din
kardeşlerinin topraklarında sebep oldukları yağma ve tahribat yüzünden tabiatıyla dostça
karşılanmadılar. Batılılar da kendilerine tamamen yabancı olan Doğulu Hrıstiyanlara karşı öfke
ve kıskançlık duydular. İki taraf arasındaki zıtlık açıkça ortaya çıktı. Anadolu, Suriye ve
Filistin’de yaşayan Hıristiyanlar başlangıçta Haçlıların kendilerini Türk ve Bizans
hâkimiyetinden kurtarıp bağımsızlıklarına kavuşturacaklarını sanmışlardı; fakat Haçlı
Seferlerinden umduklarını bulamadılar. Kısa zamanda Batılıların amaçlarının yardım değil,
Doğu’da kendi çıkarlarına uygun bir düzen kurmak olduğu açıkca görüldü.
Haçlılar Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus’ta kurdukları devletlerde asıl tebaalarını
oluşturan yerli Hıristiyanlara sert davrandılar; hatta onlara ikinci sınıf tebaa muamelesi yaparak
onları hiç bir zaman kendileriyle eş görmediler. Açıkça “Frank olan ve Frank olmayan”
ayrımının var olduğu yeni düzende yerli Hrıstiyanlar hep küçümsendi, kendilerine idarede
görev verilmedi, dinî inançlarına da saygı gösterilmedi. Hoşgörüden uzak olan Latin Kilisesi
yerli Hrıstiyanlara acımasız davrandı. Bir ara, Kudüs’de Hıristiyanlığın her mezhebine açık
Kutsal Mezar Kilisesi’nde ibadet etmeleri bile yasaklandı. Ayrıca yerli Hıristiyanları
mevkilerinden uzaklaştırıp bunların mal ve servetlerini de ellerinden aldılar; zaman zaman
bunları en acımasız şekilde cezalandırdılar, öldürmekten bile çekinmediler. 461 yıl devam eden
İslâm hâkimiyeti döneminde ise yerli Hıristiyanların inançlarına saygı gösterildiği gibi her türlü
hakları güvence altına alınmıştı. Fakat kendilerine yardım için yapıldığı iddia edilen Haçlı
Seferi, aksine onların durumunu olumsuz yönde etkilemiş, Latin hâkimiyeti kendilerine
zarardan başka bir şey getirmemişti.
Haçlı Seferleri Hıristiyanların birleşmesi ve tekrar kilise birliğinin sağlanması amacına
hizmet etmediği gibi Doğu ve Batı Hıristiyanları arasındaki ayrılığı daha da artırdı. Artık iki
taraf arasında aşılması mümkün olmayan bir uçurum vardı. Bu seferler fiilen sona erdiğinde
Hıristiyanlar üç gruba bölünmüşlerdi: Doğu Ortodoks kiliseleri, Roma’ya sadık kiliseler ve
kendi geleneklerini muhafaza eden bağımsız kiliseler.
Türklere karşı Bizans’a yardıma geldiklerini iddia eden Haçlılar, en büyük zararı
Bizans’a verdiler. Hareketin başından beri İstanbul’u zaptetmek düşüncesini ve Bizans’a
duydukları nefreti her fırsatta ortaya koyan Haçlılar, 1204’te Bizans’ı zapt etme emellerini
gerçekleştirdiler. Bizans İmparatorluğu parçalandığı gibi, İstanbul görülmemiş bir vahşetle
yağmalandı. Bizans din kardeşlerinden aldığı bu darbenin etkisinden bir daha kurtulamadı.
Avrupalılar, imparatorluğu bir daha eski gücüne kavuşamayacak şekilde mahvetmişti. Her ne
kadar sürgündeki İznik-Bizans devleti 57 yıl sonra İstanbul’u Haçlılardan geri almayı
başardıysa da, bundan sonraki 200 yıllık dönemde Bizans artık komşularına karşı kendini
savunmaya çalışan sıradan ve âciz bir devlet olarak varlığını sürdürebildi. Böylece
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Hıristiyanların savunma mevziini yıkan Haçlılar, bölgede Türk kudretinin artmasına ve
Türklerin boğazları aşarak Batıya ilerlemelerine yardımcı olmuşlardı.
Haçlı Seferleri başlangıçta Anadolu Türkleri üzerinde de olumsuz etki yaptı. Baskın gibi
başlayan bu saldırılarla Türkiye Selçuklu Devleti’ne gerçekten büyük bir darbe vuruldu. Birinci
Haçlı Seferi orduları 1097’de Anadolu’dan geçip Suriye’ye inerken Türkler Orta-Anadolu’ya
çekilmek zorunda kaldılar. Ancak Sultan I.Kılıç Arslan 4 yıl sonra 1101’de gelen üç Haçlı
ordusunu arka arkaya imha ederek Anadolu topraklarını Haçlılara kapattı. İkinci ve Üçüncü
Haçlı Seferleri sırasında Haçlıların Suriye’ye doğru Anadolu’yu çaprazlama geçme teşebbüsleri
sonuçsuz kaldı. Türkler uğradıkları bütün zararlara rağmen Anadolu’da köklü bir şekilde
yerleştiler. Bununla beraber Urfa, 50 yıl sonra (1144) geri alınsa da Antakya ve Suriye-Filistin
kıyı bölgelerine yerleşen Haçlılar, 200 yıl süren bir mücadeleden sonra bu topraklardan
çıkarılabildiler.
Haçlı Seferlerinin Avrupa üzerindeki tesirleri çeşitli alanlarda oldu. Bu hareket, 12. ve
13.yüzyıllarda Avrupa toplumunun değişen yapısını siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel
bakımından etkiledi. Toplumda huzursuzluk meydana getiren kişilerin ve sefalet içinde yaşayan
halkın sayıları yüzbinleri aşan büyük kitleler halinde Doğu’ya gidişi ve sonraki yıllarda da bu
hareketin devam etmesi, Avrupa’daki kralların ülkelerinde bozulan düzeni sağlanmasında ve
otoritelerini güçlendirmesinde faydalı oldu. Batı toplumunda yeni bir sosyal sınıf, tacirler ve
işçiler sınıfı ortaya çıktı. Sefere çıkarken hemen herkes yolculuk masrafını karşılamak üzere
malını satmaktaydı. Asiller de kendi ordularını kurabilecek parayı temin için mülklerini satmak
ve bunun sonucunda topraklarında çalışan kendilerine bağlı köylüleri de serbest bırakmak
zorunda kalmışlardı. Bu köylülerden şehirlere göç edenler ticaretle uğraşmaya veya çeşitli
zanaat dallarında çalışmaya başladılar. Böylece zaman içinde burjuva sınıfını yarattılar.
Kentlerin nüfusu çoğaldı, şehirle arasında ulaşım sıklaştı. Sonuçta toplumda yeni bir ekonomik
düzen oluştu. Sefere çıkanların bir kısmı geri dönse de çoğu Doğu’da kaldı veya yollarda,
savaşlarda öldü. Bunun sonucunda birçok eski ailenin yerine yenileri ortaya çıktı. Haçlı hareketi
sadece Avrupa toplumunun sosyal yapısını değil, Avrupa ülkelerinin politik kaderlerini de
etkiledi. Fransa gücünü ve topraklarını arttırdı; Venedik, para yönünden olağanüstü zenginleşti;
Almanya sınırlarını Doğu’ya doğru ilerletmek imkânını buldu; İspanya ve Portekiz’in ufku
inanılmaz şekilde açıldı ve sınırları çok genişledi.
Haçlı Seferleri’nin başlangıçtaki başarısı hareketin öncülüğünü yapan Papalığa prestij
kazandırdı. Fakat arkadan gelen başarısızlıklar kilisenin itibarını azalttı. Ayrıca durmadan
toplanan vergiler tepkilere yol açtı. Papaların Haçlı Seferlerini sürdürmek için gittikçe daha çok
para istemesi, ama bu paraların Doğu’ya bir şey kazandırmaması, üstelik Roma’daki Papalık
sarayının lüks ve israfının artması herkesi usandırdı. Önceleri Haçlı yemini edip de
gitmeyenlerin ödemeleri gereken “Pişmanlıktan Arınma” parası, zamanla Haçlı yemini
etmeyenleri de kapsadı ve açıkça “günahların parayla affı” (indulgency) satışına dönüştü. Bütün
bu etkenler ve dünyevî iktidarlara karşı sürdürdüğü üstünlük iddiaları Roma Katolik Kilisesi’ni
sonunda küçültücü muamelelere uğrattı; güç ve itibarını kaybeden papalar sonunda Avignon’da
sürgün hayatına mahkûm oldu ve halkın devam eden dinî hoşnutsuzluğu 16.yüzyılda Protestan
Kilisesi’nin kuruluşu ile reformu (Reformation - Dinî Devrim) getirdi. Avrupa’daki bu duruma
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karşılık, Roma Kilisesi Haçlı Seferleri sayesinde etkisini Asya kıtasında yaymayı başardı. Bu
hareketin sağladığı imkânla Dominiken ve Fransisken keşişlerin 13.yüzyılda Doğu’da
yerleşmesi, bunların Haçlı devletlerinin dışında da misyonerlik faaliyetlerinde bulunmalarına
fırsat verdi. Papalar, Doğu hükümdarlarına gönderdikleri mektuplarla misyoner keşişlere özel
imkânlar tanınmasını sağladılar. Bu keşişler çok defa Moğolların Hıristiyanlık propagandasına
müsamaha göstermesinden faydalanarak İtalyan tacirleriyle birlikte İran’a, Asya içlerine, hatta
Çin’e kadar gittiler. Buralarda misyonlar kurdular. Böylece Roma kilisesinin hâkimiyet alanını
genişlettiler. Bu faaliyet, milletlerarası temele oturtulan kilise hukukunun gelişmesinde önemli
rol oynadı. Fakat İslâm kanunları din propagandasını yasakladığı için keşişler Müslümanlar
arasında faaliyette bulunamadılar.
Haçlıların savaşlar ve ticarî ilişkiler dışında Müslümanlarla teması hemen hiç olmadı.
Latin Doğu, Sicilya ve İspanya’nın aksine, İslâm dünyasının felsefesini anlamadı ve bu
konunun Avrupa’ya aktarılmasında herhangi bir rol oynamadı. Aynı şekilde İslâm dünyası da
istilâcı Haçlılara yabancı kaldı ve bunlarla ilgili konulara merak duymadı. Zaman zaman
görülen dostluk ilişkileri ise ticaretle sınırlı kaldı. Haçlı Seferleri döneminden önce de Venedik,
Cenova, Pisa ve Amalfi deniz cumhuriyetlerinin Müslümanlarla ticarî ilişkileri vardı. Fakat
Haçlı devletleri sayesinde Avrupa’nın Doğu ile ticareti olağanüstü gelişme gösterdi. Batılı
tacirler bu sayede ilk defa Doğu şehirlerinde yerleşip Haçlı devletlerinin kendilerine sağladığı
imtiyazlardan faydalanarak bu alanda üstünlüğü ele geçirdiler. Gelişen ticaretle birlikte
taşımacılık konusunda ihtiyaçlar, gemi inşaat tekniğine yenilikler getirdi; daha büyük ve daha
sağlam gemiler yapıldı. Ticaretin gelişmesiyle zenginlik arttı. Haçlı Seferleri döneminde
Avrupa’da mevcut para azdı; altın para hemen hiç yoktu. Gümüş ve diğer metallerden yapılan
paralar da çok ağır olduğundan bunların taşıması zordu. Bu yüzden yolculuk için daha hafif
paralara ihtiyaç olduğundan altın para basılmaya başlandı. Ayrıca yolculuk için gerekli para
toprakların ve mülklerin satışıyla temin edildiği için alım satım işleri ve para hareketlilik
kazandı. Para bollaştı ve bir süre sonra da dünyada ilk kez bankacılık faaliyetleri başladı.
Templier tarikatı uluslararası bankacılıkta ilk adımı attı. Yolcular Paris’te paralarını yatırıp bir
makbuz alıyorlar, bu makbuzla Akkâ’da ve İstanbul’da paralarını çekebiliyorlardı. Venedik ve
Floransa’da kurulan İtalyan bankaları da bu örneğe uydular. Böylece yeni bir meslek kolu
doğdu.
Haçlıların her nekadar savaşlar ve ticarî ilişkiler dışında İslâm dünyasıyla yakın teması
olmasa da yine de Müslümanların yaşayış tarzından etkilendiler ve geldikleri bu yabancı
ülkelerde pek çok şey öğrenip bunları Avrupa’ya taşıdılar. Mesela, Haçlılar kısa zamanda
Filistin’de bol bulunan zeytinlikleri ve susam tarlalarını ekip biçmeyi ve bu ürünlerden yağ
çıkarmayı, ilk defa Filistin’de gördükleri şeker kamışını yetiştirmeyi ve öz suyunu çıkarmayı
öğrendiler. 12. yüzyıldan itibaren Doğu’dan gelen şeker ve çeşitli meyveler Batı sofralarını
süsledi. O zamana kadar tatlandırıcı olarak kullanılan balın yerini şeker aldı. Bunun yanısıra
Avrupalılar limon, portakal, kayısı, incir, zerdali, kavun, karpuz, badem, susam, darı, pirinç,
soğan gibi birçok yiyecek maddesini tanıdılar; tadına alıştıkları bu ürünleri iklim koşullarının
elverdiği ölçüde kendi ülkelerinde yetiştirmeye uğraştılar.
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Avrupa’da önceden az çok bilinen Doğu’nun şifalı bitkileri Haçlılar vasıtasıyla Batı’da
iyice tanındı ve bollaştı. 14.yüzyılda yaşayan bir tacirin kitabında 300’ün üstünde baharat
çeşidinin Avrupa’ya taşınmakta olduğu kayıtlıdır. Baharat Yolu adıyla ünlü olan bu ticaret yolu,
baharatın yanı sıra Doğu’nun egzotik kokularını ve boya maddelerini de Avrupa’ya
ulaştırmaktaydı. İpekli ve pamuklu kumaşlar, ipek halılar, zarif çanak çömlek, porselen ve cam
eşya, sehpalar, divanlar, kandiller, vazolar, şamdanlar Avrupa’da giyime ve ev döşemesine
yenilikler getirdi. Musul şehrinden İtalya’ya ihraç edilen ve bu ülkede mussolina olarak bilenen
kumaş birçok Avrupa diline muslin olarak yerleşti. Batılı hanımların çok rağbet ettiği taffeta
(tafta) denilen ipekli kumaş da İran’dan geliyordu. Bunlardan başka Doğu’dan gelen ve
herkesin yaşamına giren makas, iğne, bıçak, kılıç, ok ve yaylar dükkanları doldurmaktaydı.
Arapça, Farsça ve Türkçede kullanılan bazı renk isimleri de lilac (leylak), carmine veya
crimson (kırmızı) şeklinde Avrupa dillerine girdi.
Öte yandan Doğu’da yerleşen Haçlılar zamanla mahallî âdetlere alıştılar; yerli kıyafetler
giymeye, mahallî yemekler yemeye başladılar. Bunların çoğu yerli Hıristiyan kadınlarla
evleniyordu. Bu evlilikleden doğan melez sınıfa da “Poulain”ler adı verilmekteydi. 12. yüzyıl
sonlarına doğru artık saf Frank kanından olanların sayısı melez sınıfından daha azdı.
Haçlılar bu devirde Batı’ya nazaran daha ileri seviyede olan Doğu’nun tıp bilgisinden
de yararlandılar ve yerli doktorlara tedavi oldular. Devrin çağdaş Müslüman yazarı Üsâme b.
Munkiz’in naklettiği şu hikayeler Haçlıların tıp bilgisinin ne kadar geri olduğunu
göstermektedir: “Frenk hekim halsiz düşmüş verem hastası bir kadını muayene etti ve ‘Bu
kadının başında şeytan var, ona sahip olmuş; saçını kazıyın’ dedi. Saçını kazıdılar ve hasta
kadın onların normal yemekleriyle sarımsak ve hardal yemeye yemeye devam etti. Ama
hastalığı iyileşmedi, daha da kötü oldu. Bunun üzerine hekim, ‘Şeytan bu kadının başının içine
girmiş’ dedi. Bir ustura aldı ve kafa derisini haç şeklinde çizdi. Çiziğin ortasından itibaren
kafatası kemiği kemiği açılıncaya kadar deriyi soydu ve içini tuzla doldurdu. Kadın hemen
oracıkta öldü”. Yine Üsâme’nin nakline göre, bacağında büyüyen ve merhemle tedavi
edilebilecek bir çıbanı olan savaşçıya Frank hekim sordu: “Tek bacakla mı yaşamak istersin,
yoksa iki bacakla mı ölmek istersin?”. Adam, “Tek bacakla yaşamak isterim” deyince Frank
hekim güçlü bir asker ve keskin bir balta istedi; hastanın bacağını kütün üzerine koydu. Asker
baltayla vurdu, ama bacak kopmadı, asker bir defa daha vurunca bacağın iliği çıktı ve
adamcağız oracıkta öldü.
Haçlılar sağlık konusunda Doğu dünyasından öğrendikleri bilgileri Batı’ya taşıdılar.
Antik dönemin tıp bilgisiyle daha Mısır’ın fethi sırasında karşılaşan İslâm dünyası zaman içinde
bunu geliştirdi. Batı dünyası ve Bizans ise Hıristiyanlığın etkisiyle buna sırt çevirmişti. Tıp
bilginlerinin iddiaları ancak İsa’nın öğretilerine uyduğu sürece makul addediliyordu. Hastalar
genelde manastırlarda keşişler tarafından tedavi edilmekteydi. Her ne kadar Batı Avrupa İslâm
dünyası ile Sicilya ve İspanya üzerinden önceki yüzyıllarda temasa geçmişse de diğer alanlarda
olduğu gibi tıp ilmine ilgi de Haçlı Seferleri döneminde başlamıştı. Hastaları muntazam bir
şekilde bakım ve tedavi altında tutma fikrinin benimsenmesiyle beraber 12. yüzyıldan itibaren
Avrupa’da cüzzamlı hastaların barınabileceği birçok hastane ve bakımevi ortaya çıktı. Paris,
Bologne, Oxford ve daha birçok merkezde kurulan üniversitelerde tıp dersleri okutuldu. Ayrıca
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bir zamanlar Romalıların severek kullandıkları, fakat Hıristiyanların bir kenara attığı halk
hamamları Müslümanların etkisiyle Avrupa’da yeniden kabul görmüştü.
İslâm dünyasıyla özellikle ticarî alandaki temas sonunda bunların bir kısmı Arapça
öğrendi. Bu dilden birçok kelime ve terim Avrupa dillerine girip yerleşti. Bugün Batı dillerine
ait sözlüklerde A’dan Z’ye kadar bu kelimeleri görmek mümkündür. Fakat Haçlılar yine de
Batılı atalarının geleneklerini devam ettirdiler. Yazışmalarda Lâtince kullanılıyordu.
13.yüzyılda hazırlanan kanun mecmuası Assises de Jèrusalem ise Fransızca kaleme alınmıştı.
Haçlı Seferleri döneminde bu konuyu işleyen pek çok tarih kitabı yazıldı. Avrupa’da tarihî
edebiyat gelişti. Arap edebiyatı vasıtasıyla “Kelile ve Dimne”, “Binbir gece Masalları” gibi
Doğu’nun çeşitli hikâyeleri, masalları Avrupa’ya yayıldı. Hatta Doğulu Hıristiyanlar arasında
ünlü “Yedi Uyuyanlar” anekdotu Batı’da öğrenildi.
Hindistan’da Budist rahiplerin dua ederken kullandıkları ve Müslümanların da
benimsediği teşbih, Haçlılar yoluyla Katolik Kilisesi’ne girdi. Yine Hint asıllı olup
Müsümanlardan öğrendikleri satranç oyunu da bu dönemde Avrupa’ya taşınıp tanıtıldı. Telli
bir saz olan tambur ile büyük bir davul olan nakkare Haçlılar tarafındna Avrupa’ya götürüldü;
o zamana kadar sadece trampet ve boynuzdan yapılmış borazanın kullanıldığı askerî bandolara
bu yeni müzik aletleri de girdi.
1180 yılında ilk kez Normandia bölgesinde ortaya çıkan yeldeğirmenlerini de
Avrupa’ya Haçlılar götürdü. Haçlılar Avrupa’ya askerî alanda da yenilikler getirdiler. O
zamana kadar Batı’da mevcut savunma mevkileri basit kulelerden ibaretti. Haçlılar önce
Doğu’da örneklerini gördükleri şekilde kendilerine büyük ve içinde yaşanılabilen şatolar inşa
ettiler ve bunu Avrupa’ya taşıdılar. Zamanla askerî açıdan çift sur duvarlarının, bu duvarlar
üzerine yerleştirilen esas ve yan kulelerin önemini ve sağladığı avantajı anladılar ve bu
özelliklere sahip sağlam ve büyük kaleler yaptılar. Böylece büyük kalelerin yapılması, savunma
ve kuşatma taktikleri, ziftin kullanılması gibi yenilikler Avrupa’ya aktarıldı. Ayrıca Haçlılar
kiliselerin inşasında Doğulu ustalardan öğrendikleri sivri kemer kullanmasını Batı mimarisine
soktular.
Müslüman gemicilerden basit fakat çok yararlı bir icat olan deniz pusulasını ilk öğrenen
İtalyanlar oldu. Bunun yanı sıra İtalyan denizciler usturlap sayesinde bir dereceye kadar da olsa
enlem ve boylamları hesaplamaya başladılar. Avrupa, Doğu’ya yapılan seyahatlerden
dönenlerin getirdiği bilgilerle yeni coğrafî görüşe sahip oldu; o zaman kadar yaşanan dünyanın
merkezi kabul ettiği Roma’nın yerine artık çizilen haritaların ortasına Kudüs konulmaktaydı.
Şimdi Batı toplumu, pek bilmediği ama yavaş yavaş adını duymaya başladığı Uzakdoğu
ülkelerine ve denizlerine merak duymaya başlamıştı. Sonuç olarak Haçlılar, Ortaçağ
Avrupa’sına Doğu’nun kültürünü taşımakta etkili olmuşlar, bu dönemde ticaret yollarının açtığı
imkânla Doğu’nun en uzak köşelerine kadar giden seyyahlar Doğu’nun güzelliğini,
zenginliğini, sanat ve ilmini Batı’ya taşımakta büyük rol oynamışlardır.
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Uygulamalar


Haçlı Seferleri Avrupa toplumunu nasıl etkiledi, öğreniniz.

 E. Altan, “Haçlı Seferleri ve Doğu Hıristiyanları”, (Sosyologca, Sayı: 3, ( 2012), s.
63-71) adlı makaleyi okuyabilirsiniz.
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Uygulama Soruları
1. Haçlı Seferlerinin Avrupa toplumu üzerindeki siyasî, sosyal, ekonomik ve kültrel
etkileri hususunda bir değerlendirme yapınız.
2. Doğulu Hıristiyanlar Haçlı Seferleri başladığında Batılılardan ne umdular, ne
buldular? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yakındoğu’da kurulan Latin hâkimiyeti Türk ve İslâm dünyası ile bölgede yaşanan yerli
Hıristiyanları ve Bizans’ı olumsuz yönde etkiledi. Doğu Hıristiyanlarına yardım sloganıyla
başlayan Haçlı hareketi, tam tersine yerli Hıristiyanlar açısından büyük sıkıntılara yol açtı.
Haçlı Seferleri kilise birliğinin sağlanması amacına hizmet etmediği gibi Doğu ve Batı
Hıristiyanları arasındaki ayrılığı daha da artırdı. Türklere karşı Bizans’a yardıma geldiklerini
iddia eden Haçlılar, en büyük zararı Bizans’a verdiler. İmparatorluğu bir daha eski gücüne
kavuşamayacak şekilde mahvettiler. Haçlı Seferleri başlangıçta Anadolu Türkleri üzerinde de
olumsuz etki yaptı. Ancak Sultan I.Kılıç Arslan 4 yıl sonra 1101’de gelen üç Haçlı ordusunu
arka arkaya imha ederek Anadolu topraklarını Haçlılara kapattı. Haçlı Seferlerinin Avrupa
üzerindeki tesirleri çeşitli alanlarda oldu. Bu hareket, 12. ve 13.yüzyıllarda Avrupa toplumunun
değişen yapısını siyasî, sosyal, ekonomik ve kültür bakımından etkiledi. Avrupa’daki kralların
ülkelerinde bozulan düzeni sağlanmasında ve otoritelerini güçlendirmesinde faydalı oldu.
Avrupa’da yeni sosyal sınıflar ve meslek kolları ortaya çıktı. Haçlı Seferleri’nin başlangıçtaki
başarısı hareketin öncülüğünü yapan Papalığa prestij kazandırdı. Fakat arkadan gelen
başarısızlıklar kilisenin itibarını azalttı. Halkın devam eden dinî hoşnutsuzluğu 16.yüzyılda
Protestan Kilisesi’nin kuruluşu ile reform hareketini doğurdu. Haçlıların her ne kadar savaşlar
ve ticari ilişkiler dışında İslâm dünyasıyla yakın teması olmasa da yine de Müslümanların
yaşayış tarzından etkilendiler ve geldikleri bu yabancı ülkelerde pek çok şey öğrenip bunları
Avrupa’ya taşıdılar. Böylece Haçlılar bu dönemde Yakındoğu kültürünün Batı’ya
aktarılmasında etkili oldular.
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Bölüm Soruları
1) Haçlı Seferlerinin sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Latin hâkimiyeti yerli Hıristiyanlar için olumsuz sonuçlar doğurdu.
b) Yerli Hıristiyanlar Haçlı Seferlerinden umduklarını bulamadılar.
c) Doğu ve Batı Hıristiyanları arasındaki zıtlık daha da arttı.
d) Latin Kilisesi yerli Hıristiyanlara karşı hoşgörülü ve korumacı yaklaştı.
e) Bizans Devleti Haçlı Seferlerinden büyük zarar gördü.
2) Haçlı Seferi ile Avrupa toplumunun birçok problemli tabakası sayıları yüzbinleri
aşan büyük kitleler halinde Doğu’ya gitti. Sefere katılanların çoğu ya Doğu’da kaldı ya da
yollarda, savaşlarda öldü. Köylülerin çoğu şehirlere göç edip ticaretle uğraşmaya başladı.
Bu durumun Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez?
a) Avrupa’da bozulan düzeni sağlanmasına
b) Kralların otoritelerini güçlendirmelerine
c) Toplumda yeni bir sosyal sınıfın ortaya çıkmasına
d) Toplumda yeni bir ekonomik ve sosyal düzen kurulmasına
e) Tarımın önem kazanmasına
3) Haçlı Seferleri döneminde Batı-Doğu ticareti olağanüstü gelişme gösterdi. Bu
durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
a) Gelişen ticaretle birlikte taşımacılık konusunda yeni ihtiyaçlar doğması
b) Gemi inşaat tekniğindeki gelişmeler sayesinde daha büyük ve daha sağlam gemiler
yapılması
c) Ticaretin gelişmesiyle zenginliğin artması
d) Avrupa’da mevcut paranın çoğalması, altın para basılması
e) Papalığın güç kaybetmesi
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4) Avrupa’da Katolik Kilisesi’nin Haçlı Seferlerinden sonra eski gücünü kaybetmesinin sebeplerinden biri değildir?
a) Haçlı Seferlerinin peş peşe başarısızlığa uğraması
b) Papaların Haçlı Seferlerini sürdürmek için sürekli vergi toplaması
c) Roma’daki papalık sarayının lüks ve israfının artması.
d) Avrupa toplumunun değişmesi, özgür düşünce ortamının doğması
e) Doğu Akdeniz limanlarının önem kazanması
5) Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin ekonomik sonuçlarından değildir?
a) Bankacılık sektörünün gelişmesi
b) Doğu Akdeniz limanlarının önem kazanması
c) İtalyan deniz cumhuriyetlerinin zengin devletler haline gelmesi
d) Doğu-batı ticaretinin gelişmesi
e) Feodal yapının güç kaybetmesi
6) Haçlı Seferlerinin Bizans toplumu üzerindeki etkileri nelerdir?
7) Haçlılar sanat, edebiyat ve mimarlık alanlarında İslâm dünyasından etkilenmişler
midir?
8) Frankların yerli Hıristiyanlar ve Müslümanlarla kişisel ilişkileri nasıl olmuştur?
9) Haçlı Seferleri Anadolu Türk tarihi açısından ne gibi sonuçlar doğurmuştur.
10) Haçlılar Müslümanlardan neleri öğenip Batı’ya taşımışlardır?

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) e, 4) e, 5) e
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