
ler'in katedrali olan Saint Esprit Kilise
si'ni yaptı, 1847'den itibaren de Ayasaf
ya tamirinde ağabeyine yardımcı oldu. 
185S'te Sisarn Beyi Bugorides ile 1858'
de Ömer Paşa için Boğaz'da yalılar yap
tı. 1859'da Morcote'ye döndü, 1865'te 
Hocapaşa yangınından sonra bölgeyi imar 
etmek üzere projeler teklif etti. Giusep
pe Fossatide 1 Mart 1891 'de öldü. Ağa
beyi Gaspare'nin gölgesinde yetişen Giu
seppe, desen ve projelerine göre pek 
parlak bir ressam ve mimar gibi görün
memektedir. Her ikisinin bıraktığı arşiv 
malzemesi Güney İsviçre'de Bellinzona'
daki arşive taşınmış olup bugün orada
dır. Bu arşivdeki bütün belgeler Semavi 
Eyice tarafından 25- 27 Haziran 1967'
de teker teker elden geçirilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
O. Fossati, Aya Sofia Constantinople as re· 

cently restored by Order of H. M. the Sultan 
Abdul·Medjid, from the original drawings by 
Chevalier Gaspard Fossati, Lithographed by 
Le w is Haghe Esq., London 1852; kitabın kü· 
çük boyda tıpkıbasımı için bk. Die Hagia Sophia 
(haz. Urs Peschlow) !Die Bibliophilen Taschen
bücher, nr. 1871. Dortmund 1980; T. Lacchia, 
1 Fossati, architetti del Sultano di turchia, Ro
ma 1943; C. Manga, Materials for the Study of 
the Mosaics of St. Sophia at Istanbul, Wash· 
ington 1962 (krş. Semavi Eyice, ITK Belleten, 
XXV!ll/112 11964]. s. 773-789); C. Pa1umbo
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O. Heinrich, "Die Fossati Entwürfe zu theater
bauten", München 1989; M. di Morcote, Gas· 
pare Fossati, Architetto Pittore, Pittore Archi· 
tetto, Morcote 1992; W. Pollack, "Altchristliche 
Baudenkrnale von Constantinopel von W. Sal
zenberg, Gechichte eines Architektur Werks", 
Römische Quartalschri{t, XLIX (1954), s. 243 · 
250; Ulya Vogt- Oöknil, "Ein Tessiner als Ho
farchitekt des Türkisehen Sultans", Du-kultu
relle Monatsschrift, XIX (I 959), s. 48-54, 56; Se
mavi Eyice, "Ayasofya Horologion'u ve Muvak
kithanesi" , Ayasofya Müzesi Yıllığı, IX ( 1983), 
s. 15·24; a.mlf., "İstanbul'da İlk Telgrafhfıne - i 
Amire'nin Projesi (1855)", TD, XXXN (1983-
84), s. 61-72; a.mlf., "Mimar Gaspare Fossati 
ve İstanbul", Arredamento-Dekorasyon, sy. 43 
(1992), s. 126·133; a.mlf., "Fossati (Gaspare)", 
"Fossati (Giuseppe)", ist.A, Xl, 5818·5823; Lau
rence Ammour. "Un architecte italien a Istan
bul: Gaspare Fossati (1809-1883)", Observa
toire Urbain d 'Jstanbul-lettre d'information, sy. 
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FRANKlAR 

İslam dünyasında 
Katolik ve Protestan mezheplerine 

mensup hıristiyan 
Avrupalılar'a verilen ad. 

_j 

Aslı Frank olan kelime Türkçe'ye 
Frenk 1 Firenk 1 Firek, Arapça'ya Efrenc 
(İfrence), Farsça'ya Fereng 1 Freng 1 Fi
rek şekillerinde geçmiştir. Avrupa'nın 

batı ve kuzey kısmına Arapça'da Efren
ciye, Farsça 'da ve Türkçe'de Frengistan 
adı verilmiştir. Müslümanlar Frank (Ef
renc, İfrence) adını doğru olarak önce 
Frank Devleti'nin (Merovenjiyen -Karolen
jiyen) halkı için kullanmışlarsa da sonra
ları özellikle Haçlı seferlerinin başlama
sının ardından, Suriye ve Filistin'de ku
rulan hıristiyan devletlerinin kurucuları 
büyük çoğunlukla Frank olduğu için bu 
ismi bütün Batı ve Kuzey Avrupa mil
letlerine (Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan, 

Norman) teşmil etmişlerdir. Fakat Kato
lik İspanyollar ile Ortodoks kilisesine 
mensup milletler (Rus, Rum, Bulgar, Sırp 
vb.) Frank tabiri kapsamının dışında tu
tulmuştur. 

Frank adı bir kabile ismi olmayıp baş
langıçta Roma imparatorluğu'nun doğu 
ve kuzey sınırlarında oturdukları halde 
Roma hakimiyeti altına girmemiş olan 
Germen kabilelerini ifade ediyordu. Bu 
göçebe toplulukların diğer Germen ka
bilelerinde de olduğu gibi halk tarafın
dan seçilen "halk kralları" vardı. Ancak 
zamanla bu krallık şekli arazi kazanma 
sebebiyle karakterini değiştirdi ve Ro
ma İmparatorluğu'nun zayıflaması ve 
çökmesi sonucunda oldukça güçlendi. 
Roma imparatorluğu'nun çökmesi, bu 
çöküşün kendilerine şan şeref, servet 
ve arazi kazanma imkanları sağladığını 
gören diğer küçük kabileleri de birleş
meye sevketti. Bütün kabileleri en iyi 
şekilde zafere ulaştıracağına inanıla

rak başa geçirilen "üst kral" kendisine 
"Franklar'ın kralı" unvanını verdi ve böy
lece birleşen kabileler de Frank adını be
nimsemiş oldular. Tarihte Frank adına 
ilk defa imparator Gallienus devrinde 
rastlanmaktadır. Franklar 258 -259 yıl
larında Rhein nehrini aşıp imparatorluk 
topraklarına girmişler ve bütün Galya 
(Fransa) bölgesini geçerek ispanya'ya ka
dar uzanan büyük bir saldırıda bulun
muşlardı. Her ne kadar bu saldırı geri 
püskürtülmüşse de bu tarihten sonra 
Franklar Rhein sınır savunmasında or
taya çıkan her zaaftan yeni akınlar yap
mak için faydalandılar. IV. yüzyıl boyunca 
Roma imparatorları bir taraftan Frank
lar'ı sınırların ötesinde tutmaya çalışır
ken bir taraftan da bunların büyük bir 
kısmını kendi ordularında asker olarak 
kullanıp Franklar'ın devlet arazisi içinde 
yerleşmelerini engellediler. Fakat gittik
çe askeri güçlerini kaybettikleri V. yüz
yılda Franklar'la ittifak yapmak ve ken
dilerine Cambrai ve Tournal bölgesinde 
arazi vermek durumunda kaldılar. Bun-
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dan sonra Franklar topraklarını güneye 
doğru genişleterek Galya'nın büyük kıs

mına sahip oldular. Merovech adını ta
şıyan efsanevf atalarına atfen Meroven
jiyen Krallığı denilen bu Frank Devleti'
nin ilk hükümdan Chlodvig (481 -5 ı ı), 

kendisinden önce hıristiyan olan bütün 
diğer Germen kabilelerinin Arius mez
hebine girmesine karşılık Katolikliği ka
bul etti. Bu sayede Franklar için Roma 
ve ona bağlı batı halklarıyla kolayca uyu
şup kaynaşma imkanı doğmuş ve böy
lece Frank Devleti daha başlangıcından 
itibaren güçlü bir temele oturmuş olu
yordu. 

VIII. yüzyılın başında ispanya'ya geçen 
müslüman Araplar (71 ll Vizigot Krallı

ğı'nı yıkıp bu ülkenin büyük bir kısmını 
fethettikleri sırada Franklar Avrupa'nın 
en kuwetli devletine sahiptiler ve Fran
sa'dan başka bugünkü Almanya ve İtal
ya'nın da bir bölümüne hakim bulunmak
taydılar. Fakat hızla ilerleyen ve daha 
715-716 yıllarında Berşelüne ile (Barse
lona) elvarını ele geçirip sınırlarına da
yanan müslüman ordularına karşı bir 
şey yapamadılar. Müsa b. Nusayr ku
mandasındaki ordu Arbüne (Narbonne) 
bölgesine kadar ilerledi. İbn Haldün, Mü
sa'nın batıdan doğuya doğru ilerleyip 
yolu üzerindeki yerleri fethederek Kas
tantiniye (İstanbul) üzerinden hilafet mer
kezine gitmeye kararlı olduğunu söyle
mektedir (el· 'iber, IV, ı ı 7). Ancak fethin 
bu safhasında Müsa 'nın halife tarafın
dan geri çağrılması üzerine Frank sını
rındaki harekatı Endülüs Valisi Semh b. 
Malik yürüttü. Araplar 717 ve 719 yılla
rında Pirene dağlarını aşarak Fransa için
de Arbüne şehrin! zaptettiler ve burası
nı sonraki fetihleri için bir üs haline ge
tirdiler; 721 yılında Toulouse üzerine yü
rüdüler, Rhein nehri boyunca ilerleyip 
Bourgogne bölgesine ulaştılar. 

Araplar Frank Devleti sınırlarında gö
ründüğünde Merovenjiyen Krallığı, ikti
darı ele geçirmek ve devletin bir kısmı 
veya tamamı üzerinde hakimiyet kur
mak isteyen aristokrat ailelerin birbi
riyle mücadelelerine sahne atmaktaydı. 
Araplar'ın yarattığı tehlike iç mücadele
ye son vererek Franklar'ı bir idare altın
da toplanmaya zorladı. iktidar, Karolen
jiyen hanedanını tahta çıkaracak olan bu 
ailenin temsilcisi saray nazırı Karl Mar
tel'in (Charles Martel) eline geçti. Bu sı

rada Araplar Fransa içinde Loire nehri
ne ulaşmış bulunuyordu. ispanya'nın fet
hi müslümanlar için dünya hakimiyeti 
bakımından büyük bir şanstı. Çünkü bu 
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gaye ile Bizans üzerinden yaptıkları sal
dırılar sonuçsuz kalmıştı. Eğer Bizans' ı 

yıkabilmiş olsalardı imparatorluk top
raklarına yerleşmiş, fakat Hıristiyanlığı 
henüz kabul etmemiş geniş Slav kabile
lerini müslüman yapabilirlerdi. Ayrıca 

Avarlar ile büyük Germen kitleleri ve 
Kuzey Avrupa kavimleri de henüz put
perest idiler; bunların İslam tarafından 
kazanılması pekiila mümkündü. Fakat 
Araplar'ın İstanbul önündeki başarısız
IIğı bu imkanı ortadan kaldırdı. Ancak 
aynı yıllarda Fransa'da Loire nehrine ka
dar ilerlemiş bulunan müslüman ordu
ları için buradan Rhein nehrine kadar 
sadece bir sıçramalık mesafe kalmıştı 
ve nehrin kenarında da henüz Hıristiyan
lığı kabul etmemiş putperest Germen 
kabileleri oturuyordu. Müslümanlar 732 
yılında Poitiers (Belatüşşüheda) Savaşı'nı 
kazanabilselerdi İslam fütuhatını dur
duracak hiçbir engel kalmayacak ve dün
ya hakimiyeti Bizans üzerinden değil 

Batı'dan ilerleyerek ele geçirilebilecek
ti. Fakat Karl Martel kumandasındaki 
Frank ordusuyla 732 sonbaharında ya
pılan savaşta emirleri Abdurrahman ei
Gafiki'nin şehid düşmesi üzerine müs
lümanlar yenilgiye uğradılar. Bu yenilgi, 
her ne kadar kuzeye doğru yapılan fe
tih hareketlerini durdurmuş ve belki de 
o zamanlar gerçekten düşünülmüş olan 
Batı'dan istanbul'a ulaşma planına son 
vermişse de müslümanların Güney Fran
sa topraklarındaki hakimiyetini X. yüz
yıla kadar devam ettirmesini engelleye
memiştir. 

Poitiers'de kazandığı başarı Karl Mar
tel'e devlet içinde büyük bir otorite sağ
ladı ve Franklar arasında birliği güçlen
dirirken, kiliseyi de himayesi altına al
masına yol açtı. Onun 741'de ölümün
den sonra oğlu Pippin, artık tamamıyla 
bir gölge haline gelmiş bulunan Mero
venjiyen hanedanını ortadan kaldırdı ve 
751 yılında Soissons'da kendisini res
men Frank kralı ilan ettirdi. Pippin, is
lam dünyasında Emevi hilafetinin yıkıl
ması ve hakimiyetin AbbasTier' e geçme
siyle sona eren iç karışıklıklardan fay
dalanarak 752'de Sebtimaniye (Septima
nia), 759'da Arbüne eyaJetlerini ele ge
çirdi ve Akltane (Aquitania) bölgesini de 
hakimiyeti altına alıp Araplar' ı İspanya'
ya doğru çekilmeye zorladı. Onun 768'
de ölümü üzerine tahta çıkan oğlu Karl 
Frank Devleti'nin en güçlü kralı oldu ve 
"Büyük" (Carolus Magnus, Charlemagne 
IŞarlmanl) lakabıyla tanındı. Langobard-
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lar'ı yenerek İtalya 'ya sahip olduğu gibi 
Sachslar'ı da yirmi yıl süren hıristiyan

laştırma savaşlarından sonra Frank Dev
leti'ne bağladı. Ayrıca Avarlar'a ve Bi
zans'a karşı savaşlar yaptı. Bu arada 
Emevi Halifesi Hişam b. Abdülmelik'in 
torunu Abdurrahman Abbasiler'in elin
den kurtulup İspanya'ya kaçmış ve bu
rada iktidarı eline geçirmişti. Onun kur
duğu Endülüs Emevi Devleti 756'dan 
1031 yılına kadar ülkenin kaderine ha
kim oldu. Karl, ı. Abdurrahman'a karşı 
ilk seferini 778 yılında yaptı, fakat hiç
bir başarı elde edemedi. Frank kralı bu 
seferi, Pedernborn'da bulunduğu sıra

da yanına gelerek efendilerine ihanet 
edeceklerini bildirip kendisini davet eden 
Arap emirleriyle anlaştıktan sonra yap
mıştı. Ancak kendisine ittihak edecek 
asi kuwetler daha önce kısmen 1. Ab
durrahman tarafından ortadan kaldırıl
mış olduğundan yardımsız kalan Karl, 
kuşatmış olduğu Sarakusta (Saragossa) 
önlerinden ayrılıp Fransa 'ya geri dön
mek zorunda kalmıştı. Ayrıca dönüş sı
rasında müslümanların saldırısına uğ

rayan Frank ordusunun artçıları tama
men imha edilmişler ve bu birliklerin ku
mandanı, Les Chansons de Roland ef
sanesinin ünlü kahramanı olan Bretagne 
Kontu Roland da Araplar tarafından öl
dürülmüştü. 

Franklar bu tarihten sonra ı. Abdur
rahman'ın hükümdarlık döneminde İs
panya'ya bir daha saldırmadılar. Oğlu ı. 

Hişam devrinde ise savaşlar yeniden 
başladı. 791 yılında müslüman orduları 
yarımadanın hıristiyanlar elinde kalmış 
olan kuzeybatısındaki Asturia ve Galicia 
bölgelerini yağmaladılar. 793'te Abdül
melik b. Abdülvahid kumandasındaki or
dular, 781'den beri Büyük Karl'ın oğlu 
Dindar Ludwig'in vassal krallık olarak 
babası adına idare ettiği Akltane bölge
sine girdiler. Ayrıca Arbüne yakıldı ve 
Fransa ' nın iç taraflarına kadar uzanan 
akınlar yapıldı. 794'te Abdülmelik Astu
ria'nın başşehri Oviedo'yu yağmaladı, 

fakat dönüşünde hıristiyanların pusu
suna düşerek bozguna uğradı. Hişam'ın 

bu bozgunun intikamını alacağını düşü
nen Asturia hakimi ll. Alfons Franklar'
dan yardım istedi. Franklar bu yardım 
çağrısını kabul ettiler. Ancak 795 yılın
da Araplar'ın bu defa Abdülmelik'in kar
deşi Abdülkerim b. Abdülvahid kuman
dasında yaptıkları intikam seferi hıristi
yanlar için büyük bir felaket oldu. Müs
lümanlar Oviedo'yu tekrar ele geçirerek 

tahrip ettiler. Bu olaydan birkaç ay son
ra Hişam'ın zamansız ölümü durumu 
değiştirdi; oğlu ı. Hakem iç isyanlarla 
öylesine yoğun bir şekilde uğraşmak zo
runda kaldı ki hıristiyanların yaptıkla

rı akınları önleyebilmeyi bile büyük ba
şarı saydı. Hakem'e isyan eden Arap re
isleri Büyük Karl'ın emrine girdiler. Ber
şeiOne ve Vüşka (Huesca) emirleri Büyük 
Karl ve oğlu Dindar Ludwig ile anlaşa
rak Ebro nehrinin kuzeyinde kalan bü
tün kaleleri Franklar'a teslim etmeyi va
ad ettiler. ll. Alfons 798 yılında Lizbon'a 
kadar uzanan ve büyük zarariara se
bep olan bir sefer düzenledi. Dindar Lud
wig kumandasındaki Frank ordusu 801 ·
de İspanya'ya girdi ve uzun bir kuşat
madan sonra Berşelüne'yi zaptetti. Bü
yük Karl Berşelüne'yi müslümanlara kar
şı sınır bölgesi haline getirdi. Burası da
ha sonra Katalanya Krallığı'nın nüvesi
ni teşkil etti ve bir süre sonra Aragon 
Kontluğu kuruldu. Böylece İspanya'da
ki müslümanlara karşı sayıları üçe çı

kan devletler (Asturia-Leone, Kataloni
ya, Aragon), Pireneler'i artık Franklar'la 
müslümanlar arasında tabii sınır olmak 
durumundan çıkardılar. Bununla bera
ber Franklar için müslüman tehdidi or
tadan kalkmış değildi. Büyük Karl, En
dülüs'ten gelecek tehlikeye karşı bu ted
birleri aldıktan sonra onların doğudaki 
rakipleri AbbasTier'e yaklaşma yolları

nı aradı ve Batı kaynaklarının yazdığı

na göre Halife Harünürreşid ile dostluk 
kurdu. 

Büyük Karl'ın 814'te ölümünden son
ra tahta geçen oğlu Dindar Ludwig'in 
saltanat dönemi kendisiyle oğulları ara
sında cereyan eden iktidar kavgalarıyla 
geçti. Ölümünden (840) sonra ülke 843 
yılında Verdun Antiaşması ile üç oğlu 
arasında paylaşıldı. imparatorluk top
raklarında kurulan bu üç devlet zaman
la daha küçük parçalara bölündü. Bu kü
çük devletler IX. yüzyıl boyunca Norman
lar'ın , Macarlar 'ın, Slavlar'ın ve İspan
ya müslümanlarının saldırılarına maruz 
kaldılar. Ayrıca IX. yüzyılın ilk yarısında 
Araplar Sicilya adasını ve ardından İtal
ya'da Bari'yi ele geçirdiler. X. yüzyılda, 
İtalya ve Provence sahillerinde korsan 
kaleler kurmuş olan İslam dünyası Ka
talonya'dan Tunus'a kadar bütün Batı 
Akdeniz'e hakim bulunuyordu. Endülüs 
Emevi Halifesi lll. Abdurrahman İspan
ya'nın tartışılmaz hakimi idi. Buna mu
kabil parçalara bölünmüş Frank devlet
lerinin müslümanlara karşı koyacak güç-



leri yoktu. Aynı yüzyılın sonlarında En
dülüs Devleti'nin savaşçı veziri İbn Ebü 
Amir (ei-Mansür) Leone Krallığı'na ar
ka arkaya hücumlarda bulundu. 981'de 
Semmüre'yi (Zamora). 986'da Berşelü

ne'yi zaptetti. 996'da bizzat Leone'yi 
tahrip ve yağma etti. Bir yıl sonra da hı
ristiyanlar için kutsal bir yer olan Com
postella'yı yaktı. Kısa süre içinde Pire
ne dağlarını aşıp Fransa'ya girecekken 
1002 yılında öldü. Onun ölümü müslü
manların planlı taarruz savaşlarının so
nu oldu. 

Müslüman tehdidi karşısında devamlı 
endişe içinde bulunan Batı Avrupa dün
yası bu fırsatı yakalamaktan memnun
du. Bu defa ispanya'nın hıristiyan dev
letleri müslümanlara karşı saldırı dü
zenlemeye başladılar. Fransa'da çok güç
lü duruma gelmiş olan Cluny kilise or
ganizasyonu ile papalık bu hareketi des
teklerken pek çok Frank şövalyesi de is
panya' daki seferlere katıldı. XI. yüzyılın 
ikinci yarısında artık müslümanlara kar
şı kutsal savaş havasına bürünen saldı

rılar, gittikçe daha fazla sayıda macera
cı Frank şövalyesini ispanya'ya çekmek
teydi. Fakat hıristiyanların saldırıları bu
nunla kalmadı. Batı Avrupa dünyası ve 
özellikle Franklar, İspanya'nın büyük kıs
mı ile Sicilya adasının müslümanların 

elinden alınmasından sonra, XI. yüzyılın 
sonunda "kutsal toprakları kurtarma" 
parolasıyla Haçlı seferleri adı verilen sal
dırı dönemini başlatarak İslam ülkeleri
nin kalbine kadar uzandılar. Kudüs ile 
birlikte Suriye ve Filistin sahil bölgeleri
ni zaptedip Urfa, Antakya, Trablusşam 
ve Kudüs'te Haçlı devletleri kurdular. Bu 
durum, yaklaşık 200 yıl boyunca müslü
manları Franklar'la çok daha yakın bir 
temas içine soktu. Aralıksız süren mü
cadelelerden sonra, nihayet 1291 'de Ak
ka 'nın geri alınışı ile Haçlılar müslüman 
topraklarından atıldı. Bununla beraber 
Haçlılar, lll. Haçlı Seferi sırasında elleri
ne geçirmiş oldukları Kıbrıs adasında 

ve daha sonra Rodos'ta Osmanlılar'ın bu 
yerleri fethine kadar varlıklarını sürdür
düler. 

Franklar'la fütuhat döneminde başla
yan ve XI. yüzyıldan itibaren yoğunla
şan temasa rağmen İslam dünyası as
lında Franklar'a ve bunların tarihine pek 
az ilgi duymuştur. Bu sebeple Franklar 
hakkında müslüman tarihçileri ve coğ
rafyacılarının eserlerinde çok az bilgi 
vardır. İslam literatüründe Batı Avrupa 
konusundaki ilk kayıtlar IX. yüzyıla ait 

olup çoğunlukla Grek kaynaklarından 

yapılan tercümelere dayanmaktadır. IX. 
yüzyılın ortalarına doğru Muhammed b. 
Müsa el-Harizmi, Batlamyus'un (Ptole
maios) Geographike Hyphegesis adlı 

eserini Arapça'ya tercüme etmesinden 
kısa bir süre sonra müslüman ilim adam
Iarı kendi eserlerini kaleme almaya ve 
bu konuda bilgi vermeye başlamışlar

dır. IX. yüzyılın sonunda İbn Hurdazbih, 
Efrenciye'nin diğer putperest ülkelerle 
birlikte İspanya'ya bitişik bulunduğunu 
(el ·Mesalik ve 'l·memalik, s. 90) ve bura
sının Urüfe diye adlandırdığı Avrupa'nın 
bir parçası olduğunu (a.g.e., s. 155) yaz
makta, ayrıca oralardan gelen taeiriere 
ve getirdikleri mallara da temas etmek
tedir (a.g.e., s. 92, 153 vd.). X. yüzyılın ba
şında konuya ilavede bulunan İbn Rüs
te Britanya adalarından bahsetmiş ve 
Roma hakkında da bilgi vermiştir (el· 
Acla~u'n·ne{fse, s. 85, 127-130). X. yüz
yılın ortalarında Mes'üdi'nin Mürılcü'?
?eheb ve Kitô.bü 't - Tenbih adlı eserle
rinde Franklar'a dair daha geniş bilgile
re rastlanmaktadır (Müracü '?·?eheb, ll, 
32 vd., 34-37; Alm. tre. G. Rotter, s. 202 
vd .. 204-207; et· Tenbfh, s. 22 vd , 176 vd.). 
Mes'üdi Mürılcü'?-?eheb'de Frank kral
larının listesini, Chlodwig'den itibaren 
kendi zamanında hüküm süren IV. Lud
wig'e kadar, bunların saltanat süreleri
ni ve devirlerindeki bazı özellikleri belir
terek vermekte ve Franklar'ın Nüh 'un 
oğlu Yates'in soyundan olduklarını, ce
sur, iyi organize edilmiş, disiplinli insan
lardan meydana geldiklerini, geniş ve 
düzenli bir ülkelerinin bulunduğunu, 150 
kadar şehre sahip olduklarını ve başşe
hirlerine Bariza (Paris) dediklerini kay
detmektedir. Mes'üdi bu bilgiyi, 336 (947) 
yılında Mısır'da Fustat'ta bulunduğu sı
rada eline geçen bir kitaptan aldığını ve 
bu kitabın bir Frank piskoposu tarafın
dan 328'de (939) Endülüs Emevi tahtı
nın varisi Hakem için hazırlanmış oldu
ğunu bildirmektedir. 

Mes'üdi'den sonra Avrupa hakkında 
bilgi verenler genellikle Ebü Ubeyd el
Bekri, İdrisf, İbn Safd el-Mağribf ve İbn 
Abdülmün'im el-Himyerf gibi ispanyalı, 
Sicilyalı ve Kuzey Afrikalı yazarlar olmuş, 
bu bilgiler Yaküt el -Hamevi ve Kazvrnr 
gibi Doğulu coğrafyacılar tarafından da 
kullanılmıştır. Özellikle İdrfsf, 1154 'te 
Narman Sicilyası'nda tamamladığı eser
Ierinde İtalya ve Batı Avrupa konusun
da geniş bilgiler vermiş, gerek onun ge
rekse daha sonra İbn Said'in Franklar 
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hakkında yazdıkları Doğu'daki eseriere 
temel oluşturmuştur. 

Aslında ispanya ve İtalya üzerinden 
Batı Avrupa ile doğrudan temas halin
de bulunan müslüman dünyasına bu ül
keler hakkında daha fazla bilgilerin sız
ması beklenebilirdi. Fakat bütün Orta
çağ boyunca İslamiyet ile Batı hıristiyan 
alemi arasındaki kültürel temas hemen 
yok denecek kadar azdı. islam dünyası 
kendi inancının üstünlüğünden emin ve 
gururlu idi. Kuzeydeki "soğuk ülke"de 
-Avrupa- yaşayan barbarlarla ilişki kur
mak ihtiyacı duymuyordu. Ticarı ve dip
lomatik ilişkileri bile kısıtlayan bu duru
ma rağmen yine de zaman zaman sı

nırları aşıp gelen tacirler ve özellikle X. 
yüzyılda sayıları çok artan ve hac mak
sadıyla Kudüs'ü ziyaret eden hacılar var
dı. Buna karşılık müslüman dünyasın
dan da Batı'ya giden sefaret heyetleri 
oluyordu. Böyle bir heyetin kuzeye gidi
şi konusunda ilk haber, 845 dolayların

da ll. Abdurrahman tarafından, başında 
Yahya b. Hakem el-Gazzal'in bulunduğu 
elçilerin Kurtuba'dan Vikingler ülkesine 
-bu sırada hüküm sürmekte olan Kral 
Rörik veya Kral ı. Erik'in yanına- gönde
rilişine dairdir (İbn Dihye el-KelbT, s. 139 
vd.). Bu devirle ilgili olarak Harünürre
şfd ile Büyük Karl arasında teatr edilen 
elçi heyetleri hakkındaki bilgi ise sade
ce bir Frank kaynağına, Einhard'ın Vita 
Caroli Magni adlı eserine dayanmak
tadır. Eğer bu olay gerçekten vuku bul
muşsa bile müslüman tarihçilerinin bu
na pek önem vermedikleri bu konuda 
herhangi bir şey yazmamış olmaların

dan bellidir (bazı tarihçiler bunun doğru 
olmadığını ileri sürerler, EJ2, III, 1044; ak
sine görüş için bk. Buckler, Harun'al-Ras· 

hid and Charles the Great, krş . Runciman, 
English Histarical Review, I 1 1935[. 606-
619; Macid Haddüri, Musca). Bu devir için 
kesin kayıtlı yegane haber, Reşfd b. Zü
beyr'in Evhadf tarafından ihtisar edilen 
e?-?.el].ô.,ir ve't- tul).af adlı eserinde yer 
almaktadır. Bu haber, Lorraine Kralı II. 
Lothar'ın kızı ve Ivree markisi Adalbert'in 
hanımı olan Bertha tarafından 293 (906) 
yılında Bağdat'a Halife Müktefi- Billah'ın 
sarayına gönderilen bir Frank elçilik he
yetiyle ilgilidir. Evhadf, heyetin başında 
Kuzey Afrika asıllı Ali adında bir hadı
mın bulunduğunu, onun aslında Ağiebi
ler'den Ziyadetullah'ın harem ağaların
dan biri olup Frank sahillerine gönderi
len donanınada kumandan olarak gö
rev yaparken esir düştüğünü ve Kraliçe 
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Bertha tarafından has adamı olarak sa
raya alındığını, şimdi de gizli bir görev
le Bağdat'a yollandığını yazmıştır (Della 
Vida, Aneddoti e svaghi arabi e non ara

bi, s. 26-44; a.mlf. , Rivista Storica Italia
na, LXVI [19541, s. 2 1-38; M. Hamidullah, 
JPHS, I/4 [19531, s. 272-300; a.mlf., İTED, 
II / I 1 I 957], s. I I 3- 145) Heyet çeşitli he
diyelerle birlikte Frank yazısı ile yazıl
mış bir mektup getirmiş ve mektup ön
ce Grekçe'ye, sonra Arapça'ya çevrilmiş

tir. Eserinde bu mektuptan bahseden 
İbnü'n-Nedim, bu yazıyı sık sık Frank 
kılıçlarında gördüğünü de ilave ettikten 
sonra heyet başkanının halife ile gizli 
bir görüşme yaparak Kraliçe Bertha'nın 
kendisiyle evlenmek istediğini bildirdi
ğini söylemektedir (el-Fihrist, s. 20). Bun
dan sonraki elçilik münasebetlerini ihti
va eden haber, Endülüs Emevi Halifesi 
IL Hakem ile Frank Kralı L Otto arasın

da karşılıklı gönderilen sefaret heyetle
rine dairdir. Bu habere göre, X. yüzyılın 
ikinci yarısında L Otto'nun yolladığı elçi
lik heyetine karşılık IL Hakem 354 (965) 
yılı dolaylarında, içinde tanınmış bir kişi 
olan İbrahim b. Ya'küb ei-İsraiii et-Tur
tüşi'nin de bulunduğu heyeti gönder
miştir. Bu dönemde Batı Avrupa hak
kında şahsi görüşlerini anlatan adı belli 
tek seyyah İbrahim b. Ya'küb'dur. Seya
hatleri hakkında yazdıkları her ne ka
dar kaybolmuşsa da onun verdiği bilgi
ler sonraki coğrafya yazarlarının ve özel
likle Ebü Ubeyd ei-Bekri'nin alıntılarıyla 
bilinmektedir. 

Arapça ve Farsça eserlerin verdiği bil
gilerden çıkan sonuca göre, Haçlı sefer
leri öncesinde müslümanlar Batı Avru
pa'yı sadece barbarların yaşadığı kuzey
deki soğuk ülkeler olarak tanımakta ve 
bu ülkelerde yaşayan milletierin tarihine 
dair ancak şunları bilmekteydiler : Müs
lüman İspanya' nın kuzeyinde Pirene dağ
larında Galicialılar ve Basklar denilen il
kel hıristiyan kabileler oturuyordu. İtal
ya'da müslüman hakimiyetinin ötesin
de Roma toprakları vardı ve idare papa 
denilen bir papaz- kralın elindeydL Da
ha kuzeyde ise Lombardlar adıyla bili
nen vahşi insanların ülkesi bulunuyor
du. Doğu Akdeniz bölgesinde hıristiyan 
Bizans İmparatorluğu komşuları idi. Bi
zans sınırlarının gerisinde geniş toprak
lara yayılmış olarak yaşayan Slav kabi
leleri vardı. Slavlar'ın batısında, Alp ve 
Pirene dağlarının kuzeyinde Frank Kral
lığı'nın ülkesi uzanıyordu. Daha kuzeyde 
Franklar'ın ötesinde de ateşe tapan Me
cüsiler (Normanlar) vardı. 
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Haçlı seferleri döneminin müslüman 
yazarları ise Doğu'da kurulan Haçlı dev
letleri dolayısıyla müslümanları zorunlu 
olarak genelde Franklar dedikleri Haçlı
lar'la daha yakın ilişkilere sokan bütün 
olayları, bunlara karşı girişilen mücade
leleri, savaşları ve iki taraf arasındaki 
diplomatik temasları anlatmışlardır. Bu
nunla beraber İbn Cübeyr, Üsame b. 
Münkız gibi bazı müellifler dışında he
men hiçbiri Haçlı devletlerinin iç işleri

ne, değişik milletlerden oluşan Haçlı or
dularının geldikleri ülkelere ve bu ordu
ların geliş sebeplerine merak duyma
mış ve bu konudaki eski ilgisizliklerini 
sürdürmüşlerdir. Yine de bu yakın te
masın sonucu olarak Haçlı döneminin 
ve sonraki devrin müslüman yazarları 
Franklar hakkında daha fazla bilgi sahi
bi olmuş görünmektedir. 

Frank tarihi konusunda ilk geniş bil
gi, XIV. yüzyıl başında İlhanlı hükümda
rı için hazırladığı Cami 'u 't- tevaril] adın
daki dünya tarihini kapsayan eserinin 
IL cildinde Reşidüddin Fazlullah tarafın
dan verilmiştir. Reşidüddin eserinin bu 
bölümünde, L Albrecht'e kadar ( 1298 -

1308) kutsal Roma-Germen imparator
larının ve XL Benedictus'a kadar (ö. ı 304) 

papaların tarihini kısaca yazmış ve bu 
bilgileri Martinus Polonus'un kitabıyla 

papalık makamından İran'daki İlhanlı 
sarayına elçilik göreviyle gelen bir keşiş
ten aldığını açıklamıştır. XV. yüzyılın ba
şında ise Kalkaşendi ŞubJ:ıu'l- a 'şii adlı 
eserinde Franklar hakkında daha geniş 
bilgiler vermiş ; Fransa, Almanya, V ene
di k, Cenova gibi ülkelerin tarihleri, coğ
rafyaları, yer yer ayrıntılı olmak üzere 
büyük şehirleri ve dönemleriyle birlikte 
her birinin hükümdarlarına dair açıkla
malar yapmıştır (VIII, 33-53). 

Ünlü iki tarihçi İbn Bibi ve Aksarayi 
de eserlerinde, Anadolu Selçuklu Devle
ti'nin ve onların arkasından Batı Anado
lu bölgesinde hakimiyet kuran Türk bey
liklerinin Kıbrıs ve Rodos adalarıyla An
talya, İzmir ve Ege sahillerinde Frank
lar'la olan temaslarını ele almışlar, fa
kat konuya sadece askeri mücadeleler 
ve ticari ilişkiler açısından yaklaşıp bu 
insanlar hakkında bilgi vermemişlerdir 
(ayrıca bk. FRENK). 
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