
tirisi anlamını taşır. öte yandan haça say
gı gÖsterilmesi İslam toplumunda bir put
perestlik davranışı gibi algılanmış ve bu 
sebeple haçın sembolize ettiği inancı ka
bul anlamına gelecekdavranışlardan müs
lümanları uzak tutma konusunda büyük 
hassasiyet gösterilmiştir. Hz. Peygam
ber'in, "Bir topluma benzeyen kimse on
lardan sayılır" (Müsned, ll, 50; Ebu DavGd, 
"Libas"' 4) mealindeki hadisine dayanıla
rak gayri müslimlerin inançlarının ifadesi 
olan kıyafet ve sembollerin kullanılması 
müslümanlara yasaklan mıştır. Bundan 
dolayı haç taktiması haram kabul edilmiş, 
elbise, para, yüzük vb. şeylerde haç res
minin yer alması en azından rnekruh sa
yılmıştır (İbn Kudame, I, 628). Ayrıca haç
la ve üzerinde haç resmi bulunan madde
lerle ilgili üretim, dağıtım, satım vb. iş

lemler içki, domuz eti gibi İslam'a göre 
haram olan eşya ya da mal bağlamında 
değerlendirilmiştir (Mu. F, Xll, 88-89, 91 ). 

Hz. Peygamber zamanında hıristiyan
larla olan ilişkilerde geniş bir müsamaha
nın varlığı müşahede edilmektedir. Halid 
b. Velid tarafından ResUl-i Ekrem'in huzu
runa esir olarak getirilen Dlımetülcendel 
hakimi Ükeydir b. Abdülmelik'in boynun
da bir haç vardı (Va kı dT. lll, ı 030). Yine Hz. 
Peygamber zamanında gayri müslimler
le yapılan anlaşmalarda hıristiyanların is
lam toplumunda haçlarını açıkça taşıma
ları hususunda herhangi bir sınırlama yer 
almadığı gibi, Necran hıristiyanlarıyla ya
pılan anlaşmada da hıristiyanların haçla
rı ve tasvirleri koruma altına alınmıştır. 

Hz. Ebu Bekir döneminden başlamak 
üzere hıristiyan toplulukları ile yapılan an
laşmalarda onların bayram günlerinde 
haç çıkarabilecekleri hükmü yer alır. Hz. 
ömer tarafından Kudüs halkına verilen 
emanda hıristiyanlara haçlarının koruna
cağı bildirilmiştir. Onun zamanında ger
çekleştirilen fetihlerin ardından müslü
manlarla hıristiyanların yoğun olarak bir
likte yaşadıkları merkezlerde, özellikle 
bayram vb. kutlamalar sırasında hıristi
yanların haç dolaştırmalarına sınırlamalar 
getirildiği bilinmektedir. Daha sonra da za
man zaman görülen ve dini olmaktan çok 
içtimat siyasi ve idari birtakım sebeplere 
dayanan bu tür düzenlemeler genellikle 
büyük merkezlerde uygulanmıştır. öte 
yandan hıristiyanların kendi mabedierin
de haç bulundurmalarına ve müstakil ola
rak yaşadıkları yerleşim merkezlerinde 
haç taşımalarına izin verilmiştir. Hatta Fa
tımi Halifesi Hakim-Biemriilah zamanında 
olduğu gibi bazı dönemlerde diğer dini 
gruplardan ve özellikle müslümanlar-

dan ayırt edilmeleri için geleneksel kıya
fetlerini korumaları yanında boyunların
da haç taşımaları da istenmiştir. 

Klasik dönem İslam toplumlarında gay
ri müslimlerden, dini kimliklerini gösteren 
geleneksel kıyafetlerini koruyarak müs
lümanlara benzernemelerinin istenmesi 
ve onlarla bir arada yaşarken uymaları ge
rekli görülen birtakım hususlar, sadece 
müslüman toplumlarında değil Ortaçağ 
toplum anlayışında hakim olan içtimal te
lakkilerden ve pratik faydalardan kaynak
lanmıştır. Günümüzde inanç. ibadet ve 
ayinler yanında çeşitli din mensuplarının 
kullandıkları kıyafet .ve semboller, temel 
insan haklarının sağladığı din ve vicdan 
hürriyeti çerçevesinde ele alınmakla bir
likte, bu hürriyetin kullanımı sırasında her 
ülkede kamu düzeni ve genel ahiakla bağ
lantılı olarak çeşitli kısıtlamalara gidilebil
mektedir (ayrıca bk. GAYRİ MÜSLİM). 
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XL yüzyılın sonlarında 
Avrupa dünyasının 

"Kudüs'ü kurtarma" sloganı ile, 
Türkler'i Anadolu'dan atmak 

ve bütün Ortadoğu'yu ele geçirmek için 
başlattığı siyasi amaçlı askeri harekata 

L 
katılanlara verilen ad. 

_j 

Dönemin müslüman tarihçilerinin 
"Franklar" kelimesiyle ifade ettiği Haçlı
lar tabiri, Doğu'da ilk defa Osmanlılar ta
rafından Fransızca "Croisades" kelimesi
nin karşılığı olarak "Ehl-i Sallb", Araplar 
tarafından da "Salibiyylın" şeklinde kul
lanılmaya başlanmıştır. Bu seferlere ka
tılanlara giysilerinin üstünde haç işareti 
taşıdıkları için bu ad verilmiştir. 1 096 yı
lında başlayan Haçlı seferleri, 1291'de La
tin hıristiyanların Doğu'da son merkezi 
olan Akka'dan çıkarılmasına kadar süren 
yaklaşık iki yüzyıllık bir dönemi kapsar. 
Bu dönem içinde dokuz büyük sefer ya
pılmış, bu seferler arasında bazı küçük 
girişimler de olmuştur. Daha sonra Türk
İslam dünyasına karşı yapılan bütün sa
vaşlar da Haçlı seferleri olarak değerlen
dirilmiştir. 

Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu. 
Hareketin meydana çıkış sebebi, Haçlı 

seferleri tarihi üzerinde çalışan ilim adam
larını meşgul eden en önemli konudur. 
Bu hareketi doğuran sebeplerin çeşitli
liği üzerinde durulmasına rağmen Batı 
dünyası Haçlı seferlerinin asıl etkeninin 
dini unsurlar olduğu kanaatindedir. Hal
buki Ortaçağ Avrupa toplumunu bu se
ferlere zorlayan unsurlar aslında siyasi, 
sosyal ve ekonomik sebeplerdir. Batılı

lar'ca ileri sürülen dini motif ise sadece 
itici bir güçtür. Çünkü Haçlı seferi dü
şüncesinin ortaya atıldığı sırada Avru
pa'da yıllardan beri süregelen açlık, yok
sulluk ve toprak azlığı gibi sıkıntıların do
ğurduğu kargaşanın yanında ücretli as
kerlik anlayışı ve kolonizatör bir taşma 
hareketi de başlamış bulunuyordu. Av
rupa toplumu üzerinde en büyük etkiye 
sahip bulunan kilise hem düzenin bozuk
luğuna çare arıyor, hem de gittikçe ar

tan gücünü Doğu'ya hakim olmak için kul
lanmak istiyordu. Bu hareketin başla
masına öncülük eden kilisenin, Doğu'ya 
yapılacak bir seferin sağlayacağı fayda
ları topluma yayarken dini motifı ön pla
na çıkarması normaldi. Haçlı seferine ka
tılanlara günahlarının affını ve uhrevi mü
kafat vaad eden kilise siyasi amacını ger
çekleştirmek için dini motiften faydalari
mıştır. "Kutsal toprakları kurtarma" slo-
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ganı. Haçlı seferlerinin hedefini açıkla
maktan ziyade kamufle etmek maksa
dıyla kullanılmıştır. Zira bu seferterin he
defi olarak gösterilen Kudüs, Hz. ömer 
tarafından fethedildiği 638 yılından beri 

·müslüman hakimiyetindeydi. Batı hıris
tiyanları bu duruma en küçük bir reaksi
yon göstermemiş. Bizans ise durumu ka
bullenmişti. Ancak Xl. yüzyılın sonuna 
doğru Batı toplumunda meydana gelen 
uygun ortam sayesinde Avrupa hareke
te geçme fırsatını yakaladığına, yüzyıl
lardan beri bütün Akdeniz çevresine ha
kim bulunan müslümanların gücünü kı
rabileceğine ve özellikle yarım asırdan 
beri Anadolu'ya yerleşmekte olan Türk
ler'i söküp atarak bu topraklara sahip ola
bileceğine inanıyordu. Gerçekten de 1096 
yılında başlayan Birinci Haçlı Seferi'nin or
duları daha Kudüs'e ulaşmadan ve ula
şacağı da henüz belli değilken Avrupa
lılar'ın önce Urfa'da, ardından Antakya'
da Haçlı devletleri kurmaları onların bu 
maksatlarını açıkça ortaya koymuştur. 

Xl. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa için 
bu hedefi gerçekleştirecek bir fırsat 

ortaya çıktı. 1 07 4 yılında Bizans impara
toru VII. Mikhail (ı 07 ı-ı 078). o zamana 
kadar Hıristiyanlığın doğu sınırını .koru
ma görevini üstlenmiş olan imparator
luğun askeri bakımdan düştüğü zaafı gi
dermek üzere papalık aracılığıyla Avru
pa'dan Türkler'e karşı ücretli asker yar
dımı istemekteydi. Esasen papalık da bir 
süreden beri Bizans'ın Anadolu'daki Türk 

· iterteyişini durduramamasından endişe 
duyuyordu. Bu sebeple Papa VII. Grego
rius imparatorun askeri yardım çağrısını 
olumlu karşıladı, ancak yardım gerçek
leştirilemedi. Bununla beraber on beş yıl 
sonra papalık tahtına çıkan ll. Urbanus 
ile Bizans imparatoru ı. Aleksios Komne
nos (ı 08 ı- ı ı ı 8) arasında aynı konu yeni
den ele alındı. Bu sırada Anadolu' da, 1. Sü
leyman Şah'ın 1086 yılında ölümünden 
sonra Türk beyleri arasındaki anlaşmaz
lıklar yüzünden hakimiyet bölünmüştü. 
Melikşah 'ın vefatının ( ı 092) ardindan da 
Büyük Selçuklu Devleti içindeki otorite 
boşluğu ve iktidarı ele geçirmek için M
nedan mensupları arasında başlayan mü
cadeleler Türk dünyasını zor duruma sok
muştu. Bu sebeple Bizans imparatoru. 
güçlü ordularta yapılacak birkaç seferin 
Anadolu'daki Türk kudretini tamamen 
kıracağını düşünüyordu. 

İmparatorun yardım isteğini kabul 
eden Urbanus bu isteği farklı bir açıdan 
değerlendirdi. Ona göre ücretli asker top
lamak yerine Batı'nın şövalyelerini. top-
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raksız köylülerini, açlık ve sefalet içinde 
yaşayan halkını. para ve toprak sahibi ola
cakları vaadiyle zengin Doğu'ya askeri se
fer düzenlemeye teşvik etmek Avrupa için 
çok daha faydalı bir girişim olurdu. An
cak geniş kitleleri bu hususta etkilemek 
için sadece maddi menfaat vaadi yeterli 
değildi. Zira Batı dünyası. Bizans'ın elde 

. edeceği başarılardan ziyade maddi bakım
dan kendi çıkarlarına uygun düşecek. ma
nevi bakımdan da dini hislerini tatmin 
edecek bir çağrının uyandıracağı cazibe 
ile Doğu'ya yönlendirilebilirdi. Dolayısıyla 
bu ülkelere düzenlenecek sefer Isa aşkı . 
din uğruna fedakarlık ve din kardeşleri
ne sevgi teması üzerine oturtulmalıydı. 

Haçlı Seferi İçin Çağrı. Papa ll. Urba
nus, Clermont Konsili sırasında din adam
larından ve halktan oluşan oüyük bir kala
balığa hitap ederek onları Haçlı seferine 
katılmaya çağırdı (27 Kasım 1095). Batı 
hıristiyanlarına, Doğu'daki din kardeşle
rini Türkler'in baskı ve zulmünden kur
taracak bir savaşa katılmanın dini açıdan 
çok şerefli bir görev olduğunu söyleyen 
Urbanus, Türkler'in hakimiyeti altında ya
şamanın ne kadar feci olduğunu, onların 
istanbul için nasıl bir tehlike teşkil ettiği
ni ve Doğu hıristiyanlarının Batılı kardeş
lerinden yardım beklediğini anlattı. Ona 
göre İspanya'da müslüman Araplar'a kar
şı sürdürülen savaşla Doğu'da Türkler'e 
karşı yapılacak mücadele aynı derecede 
kutsaldı. Urbanus bu konudaki düşünce
sini, "Hıristiyanları bir yerde müslüman
lardan kurtarıp başka bir yerde onların 
zulüm ve baskısı altında bırakmak fazilet 
de.ğildir" sözleriyle ifade etmiştir. Halbu
ki müslümanların İslam ülkelerinde ya
şayan hıristiyanlara karşı hoşgörülü dav
randığı Batı dünyasında biliniyordu. Du
rum, Selçuklular'ın bölgeye hakim olma
sı ile· hıristiyanlar aleyhine bozulmamış 
ve Kudüs'ün VII. yüzyılda müslümanlar 
tarafından fethinden sonra buraya yapı
lan hac ziyaretleri artarak devam etmiş
tir. Papanın bu sözleri Türkler' e karşı sa
vaş açmak için bulunmuş bahaneden iba
retti. 

Urbanus. Haçlı seferi için çağrı yapar
ken aynı zamanda büyük bir hac yolcu
luğu olacağını belirttiği bu sefere katıla
cakların günahlarının affedileceğini. ha
cıların şahısları ve malları için kilisenin da
ha önce hacca gidenlere vermiş olduğu 
koruma güvencesini tekrarlıyordu. Sefe
re katılmayı sadece silah taşıyan şöval
yelerle kısıtlamaya çalışan Urbanus ke
şişlerin gitmesini özellikle yasaklıyor. ih
tiyarlar ve hastatarla kadınların da sefe-

re çıkmasının uygun olmadığını söylüyor
du. Halbuki hac günahlardan arınmak için 
yapılan bir ibadetti. Sağlıklı insanlara hac 
yasaklanamazdı. Hatta hastalar bile şifa 
bulmak için hac yolculuğuna katılabilirdi. 
Urbanus. Haçlı hareketini büyük bir hac 
seferi olarak takdim ederken gerçeği di
le getirmiyordu. 

Haçlı seferi çağrısının geniş kitleler üze
rinde böylesine etkili olmasının sebebini 
anlayabilmek için yüzyıl geriye gidip X. 
yüzyıl sonlarındaki Avrupa'nın durumu
na göz atmak gerekir. O devirde Karolen
jiyen Devleti'nin merkezi gücü parçalan
mış. gerçek otorite kralın kontrolünden 
çıkarak her eyalette ileri gelen bir kişinin 
eline geçmişti. Ayrıca savaş için geliştiril
miş bir toplumun artık fonksiyonu kal
madığından bu saldırganlık içe dönmüş ve 
birçok eyalet daha da küçük parçalara bö
lünmüştü. Şövalyeler çevrede terör estir
mekteydiler. Eyalet hükümetlerinin kont- · 
rol altına alamadığı bu şiddet tek otorite 
haline gelmiş. Xl. yüzyılın ilk yarısında 
daha da artmıştı. Kilisenin bu şiddete kar
şı tepkisi önce barışçı olmuş ve "Tanrı 
barışı" çağrısı ile şiddet hareketlerini ön
lemeye çalışmıştı. Fakat bu çaba savaş
çılara ve şövalyelere pek tesir etmemiş
tL Aynı dönemde Cluny merkezinin baş
lattığı reform hareketi de gelişiyordu. Re
formcular. özellikle de Cluny fikirleriyle 
bağlantılı olan Pa pa ll. Urbanus. laik (kili
se dışı) dünya ile köprü kurup bu fikirleri 
herkese aşılamaya çalışıyordu. Reform ha-

. reketinin toplumda canlandırdığı Kudüs 
sevgisi yavaş yavaş bir tutkuya dönüş
mekteydi. Bu tutkuyu eyleme geçirmek 
pekala mümkün olabilirdi. Vaizler. inanç
lı kişilerin incil'e bağlılıklarını ele alarak 
toplumu bölen saldırganlığın başka bir 
yöne kanalize edilebileceğini ve insanla
rın enerjilerinin kilise uğruna harcanabi
leceğini söylüyorlar. halkın anlayabileceği 

şekilde hıristiyan mesajını vermek için 
İncil'den aldıkları kahramanlık ve savaş 
hikayeleri sayesinde dini duyguları hare
kete geçirmeye çalışıyorlardı . Bu gayret
ler sonucunda şiddet Xl. yüzyılın ikinci 
yarısında belli bir oranda azalmıştı. Asil
ler ve şövalyeler arasında ise daha güçlü 
bir inanç göze çarpıyordu. 

Bir başka sebep de Haçlı seferi çağrısı
nın şövalyelerin hayat felsefesine uygun 
düşmesiydi. Zaman öç alma zamanıydı. 
Hemen her ülkede olduğu gibi Batı Avru
pa'da da toplum birbirine sıkıca bağlan
mış büyük ailelerden oluşuyordu. Aile fert
leri akrabalarının menfaatlerini koruma
ya mecburdu. Feodal gruplar ve vassal-



ler de aynı yönde hareket ediyorlardı. 
Böylece hem aile içi hem de feodal mü
nasebetler kişinin üzerine kan davası so
rumluluğunu yüklemekteydi. Nitekim ilk 
Haçlı çağrısı aile fikri ön plana çıkarılarak 
yapılmıştı. Papa · ı ı. Urbanus, "Babalara, 
oğullara, yeğeniere hitap ediyorum. Eğer 
birisi sizin akrabanızdan birini öldürse 
kendi kanınızdan olanın intikamını almaz 
mıydınız? Öyleyse efendimizin (Isa) ve 
din kardeşlerinizin intikamını öncelikle 
almalısınız" diyordu. Böylece öç alma ye
ni bir anlam kazanmakta ve insanlar bas
kı altındaki din kardeşlerinin intikamını 
almaya teşvik edilmekteydi. 

Çağrı temasında işlenen öç alma fikri , 
etkisini daha Haçlı seferlerinin açılışında 
Avrupalı Müsevı1er'e karşı bir soykırım ha
reketiyle kendini gösterdi. Önce Fransa'
da başlayan ve hemen Avrupa'ya yayılan 
yahudi düşmanlığı cereyanı, Haçlılar'ın 

Şark'a doğrı.i yola çıkmasından önce Mü
seviler'in öldürülmesi, işkenceye uğratıl
ması ve mallarının tahrip edilmesiyle ge
lişti. Zamanın hıristiyan yazarları bu kat
liamların mal ve para temin etmek hır
sıyla yapıldığını. Haçlılar'ın çıkacakları yol
culuk sebebiyle yalnız parayı düşündük
lerini yazmışlardır. Fakat devrin İbrani 
kayıtları Haçlılar kadar, hatta onlardan 
çok piskoposları , din adamlarını ve yerli 
halkı da suçlamaktadırlar. Her yerde yok 
edilmeye çalışılan Müsevı1er Hıristiyanlığı 
kabule zorlanıyor, kabul etmeyenler ise 
öldürülüyordu. Pek çok belgenin göster
diği gibi hıristiyanlara hakim olan duygu 
intikam hırsıydı ve müslümantarla Mü
sevı1er arasında ayırım yapılmıyordu. On
lar İsa'nın intikamını Türkler'den almak 
için savaşacaklarına göre İsa'ya çok daha 
ağır darbe vuran ve onu çarmıha geren 
Müseviler'den de intikam almalıydılar. O 
sıralarda Avrupa'da yaygın olan efsaneye 
göre İsa çarmıhtan hıristiyanlara sesle
nerek kendisini çarmıha geren MOsevi
ler'den intikam almalarını istemişti. 

Haçlı seferi çağrısı. siyasi hedef geri pla- · 
na itHerek geniş kitleleri galeyana geti
recek motitlerle işlenip "kafir" dedikleri · 
müslüman Türkler'den intikam, buna mu
kabil İsa 'ya ve din kardeşlerine gösterile
cek sevgi olarak anlatılınca katılım bekle
nenden çok fazla oldu. Gerçekten de bu 
heyecan bütün Batı toplumunu hareke
te geçirdi. Ancak çağrının başanya ulaş
masında etkili olan asıl sebep sosyal ve 
ekonomik durumdu. O sırada Avrupa'nın 
nüfusu hızla arttığı gibi .devir de kolo
nileşme devriydi. Haçlı seferi için vaazla
rın verildiği dönem. kuraklık yüzünden 

tarımda büyük bir çöküntünün yaşandı
ğı zamana rastlar. 1 094 yılındaki sel fela
ketini ve salgın · hastalıkları ertesi yıl ku
raklık ve açlık takip etmişti. İncil'de yazılı 
"sokaklarında süt ve bal akan" Doğu top
raklarına yerleşme efsanesi topraksız köy
lüleri cezbeden bir hayaldi. Papa Urba
nus, Clermont Konsili'nde ülkenin sakin
lerini doyurmaktan aciz olduğunu , bu 
yüzden halkın mülkü tahrip edip sürekli 
olarak birbiriyle savaştığını söylemişti. 

İçinde bulundukları setaletten kurtulmak 
için Doğu'ya yapılacak sefere katılan Haç
lılar, oradaki din kardeşlerine yardım ama
cıyla yola çıkmadıklarını davranışlarıyla 
hemen belli ettiler. Batılılar'ın amacı, ken
di mezheplerine aykırı inançta oldukla
rından aslında nefret ettikleri Doğu hı
ristiyanlarına yardım etmekten çok ken
di hakimiyetlerini sağlamaktı. Daha ken
di ülkelerinde iken Müseviler'e karşı gi
riştikleri katliamlardan sonra Haçlılar'ın 
Macar topraklarında başlayan çapulcu
lukları Bizans arazisinde yağma. tahrip, 
hıristiyan halkın malına el uzatıp canına 
kıyma, görülmemiş derecede vahşet ve 
işkencelere kadar vardı. Sonraki yıllarda 
da Haçlılar'ın davranışı. bunların başın

dan beri nasıl bir düşünce içinde oldukla
rını açıkça ortaya koymuştur. Bu duru
mu görmezlikten gelen bazı Batılı tarih
çiterin Haçlı seferleri için yapılan çağrının 
hedefinden sapmış olduğunu söylemele
ri doğru değildir. Başlangıcından itiba
ren Avrupa'nın düşüncesi ve hedefi Ana
dolu ve Ortadoğu'yu ele geçirerek bura
da kendi hakimiyetlerini kurmaktı . 

Pierre I'Ermite'in Haçlı Seferi. Papa ll. 
Urbanus'un 27 Kasım 1 09S'te yaptığı çağ
rı ile Haçlı hareketi fiilen başlamış oldu. 
Sefere katılmaya karar verenlerin Haçlı 
yemini etmeleri ve üzerlerinde haç işa
reti taşımaları öngörüldü. Sadece şöval
yeler değil her sınıftan insan bu sefere 
büyük ilgi gösterdi. Yapılan çağrıdan he
men sonra Batı'da ve Doğu'da hazırlıklar 

başladı . Avrupa'dan küçük bir destek 
bekleyen İmparator ı. Aleksios Komne
nos, Batı' nın kendisine ücretli asker yeri
ne değişik milletiere mensup sayısız in
sanın katılmasıyla oluşan büyük ordular 
göndermeye hazırlandığını öğrenince en
dişeye kapıldı . Haçlılar adı altında oluşan 

böyle muazzam orduların sefere çıkması 
daha önce yaşanmamış bir olaydı. İmpa
ratorun kızı Prenses Anna Komnene'nin 
yazdığı gibi, " Batı dünyasının bütün bar
bar kavimlerinin harekete geçtiği" habe
riyle sadece babasının değil bütün Bizans 
halkının içini korku kaplamıştı. İmpara-
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tar, Batılılar'ın hiçbir antlaşmaya uymayan 
para düşkünü ve güvenilmez kişiler oldu
ğunu biliyordu. Yardım maksadıyla da gel
seler bu kadar büyük orduların impara
torluk topraklarından geçişi çeşitli sorun
lar meydana getirecekti. Bu sebeple impa
rator, · Haçlı ordularının yürüyüşleri sıra

sında ihtiyaçlarının sağlanması ve yol bo
yunca kontrol altında tutularak yerli hal
ka zarar vermemeleri için gerekli önlem
leri aldı. Öte yandan Haçlı yemini eden 
kişiler para sağlamak için mallarını satı
yor veya ipotek ediyorlardı. Bu hazırlıklar 
yapılırken başı boş her çeşit insandan olu
şan silahlı kitleler. yola çıkış tarihi olarak 
belirtilen 1 S Ağustos 1096 gününü bek
lemeden yollara döküldüler. Çoğunluğu
nu Kuzey Almanya'dan gelenlerin oluş
turduğu bu disiplinsiz gruplar, özellikle 
Rhein nehri bölgesinde Müseviler'i öldü
rüp birtakım facialara sebep olduktan 
sonra yola çıktılarsa da Bizans sınırına 
ulaşamadan dağıldılar. 

Bu arada Haçlı çağrısını her tarafta du
yurmak üzere faaliyete geçen vaizler ara
sında Amiensli keşiş Pierre l'Ermite'in 
ateşli konuşmaları halk üzerinde büyük 
tesir uyandırdı . Etrafında çoğunluğu Fran
sızlar'dan oluşan 20.000 kişilik bir ordu 
toplandı. Pierre l'Ermite'in idaresindeki 
bu ilk ordu 1096 Mayısında yürüyüşe geç
ti. Macaristan ve Bizans topraklarında bir
çok yağma ve tahripte bulunan ve güç
lükle disiplin altına alınan ordu 1 Ağus
tos 1 096'da İstanbul'a ulaştı. Görünüşle
ri ve davranışları ile başşehir halkını deh
şete düşüren Haçlılar'a şehir surlarının 

dışında dağınık şekilde kamp kurma izni 
verildi. Pierre l'Ermite saraya davet edi
lerek kendisine para ve hediyeler sunul
du. Fakat İmparator Aleksios, Pierre'in 
kumandanlık vasıflarına sahip bir kişi ol
madığını anladı. Surların dışındaki çapul
cu kalabalık da Türkler' e karşı savaşacak 
yetenekte bir ordu değildi. Bu sebeple ar
kadan kentların idaresinde gelmekte olan 
asıl ordular şehre ulaşıncaya kadar bun
ları istanbul civarında alıkoymaya karar 
verdi. Fakat Haçlı kitlesini disiplin altında 
tutmak imkansızdı; bunlar durmadan hır
sızlık yapıyor, her tarafı yağmalıyordu. 
Bu yüzden imparator Haçlılar'ı 6 Ağus
tos'ta Anadolu yakasına geçirerek İzmit 
körfezinde Yalova yakınındaki Kibotos ka
rargahına yerleştirdi ve arkalarından gel
mekte olan Haçlı ordularını burada bek
lemelerini tavsiye etti. Ancak imparato
run tavsiyesine aldırmayan Haçlılar etra
fı yağmalamaya, müslüman hıristiyan de
meden önlerine çıkan herkesi öldürmeye 
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giriştiler. Savunmasız insanlara karşı el
de ettikler i bu başarı cüretlerini arttırdı. 
Haçlılar daha sonra Anadolu Selçuklu Dev
leti'nin topraklarına girmeye başladılar. 

Hatta bir Fransız grubu, Selçuklu baş
şehri İ znik' in yakınlarına kadar sokulup 
buradaki köyleri yağmaladı . Bunlar elle
rine geçirdikleri malları ve hayvanları ka
rargahta sattı lar. Fransızlar'ın bu akını 
Almanlar'ın kıskançlığını uyandırdı. Bu de
fa aralarında papaz ve piskoposların da 
bulunduğu 6000 kişilik bir Alman-İtal
yan birliği , yol boyunca her şeyi yağma
layıp sonunda İznik civarında Kserigor
don Kalesi'ni ele geçirdi. Kale yiyecek mad
deleriyle dolu olduğu için burayı etrafa 
yapacakları akınlarda bir üs olarak kul
lanmaya karar verdiler. Durumu öğrenen 
Sultan 1. Kılıcarslan kaleyi geri almak üze
re bir birlik gönderdi. Kalenin suyu surla
rın dışındaki bir kuyu ile vadideki bir kay
naktan sağlanıyordu . Türk birliği 29 Ey
lül' de Kserigordon önüne geldi ve Haçlı
lar'ın pusu kurarak yaptıkları h ücumu ge
ri püskürttükten sonra kuyu ve kaynağı 
ele geçirdi. Surların arkasına çekilen Haç
lılar ş iddetli susuzluktan sonra 6 Ekim'
de teslim oldular. 

öte yandan Kibotos karargfıhına Alman
lar'ın Kserigordon Kalesi'ni ele geçirdik
leri haberi ulaşmıştı. Ayrıca Türk casus-

Papa 11. Urbanus'un, Clermont Konsili'nde 11095l 1. Haçlı 
Seferi için çağrı yaptığı töreni tasvir eden bir minyatür 
(Bradford , s. 17) 
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larının Haçlı karargahında Almanlar'ın İz
nik'i zaptettikleri ve ele geçirdikleri gani
meti aralarında paylaştıkları söylentisini 
yaymaları ~rargahta büyük sevinç ve he
yecan uyandırdı. Haçlılar İznik üzerine yü
rümeye karar verdiler. Ancak bu sırada Al
man Haçlıları'nın başına gelenler hakkın
da karargaha doğru bilgi ulaştı ve Türk
ler'in Kibotos üzerine yürüyüşe geçtikleri 
de öğrenildi. Haçlılar ne yapacaklarını şa

şırdılar. Pierre I'Ermite İstanbul'da oldu
ğu için karargahtaki kumandanlardan bir 
kısmı onun dönüşüne kadar herhangi bir 
girişimde bulunmak istemiyordu. Fakat 
Kserigordon'un intikamını almak isteyen
ler çoğunluktaydı. Sonunda Türkler'in üze
rine yürümeye karar verdiler. 21 Ekim 
sabahı 20.000'den fazla Haçlı askeri Kibo
tos:tan hareket etti. Türkler de 17 Ekim'
de İznik'ten çıkarak Kibotos'tan İznik'e gi
den yol üzerindeki Drakon köyü yanında 
Haçlılar'ın gelmesini beklerneye başladı
lar. Haçlı ordusu ormanlarla kaplı Drakon 
vadisine gelince Türkler'in tuzağına düş
tü. Türk okçuları önce atları hedef aldı
lar. Birbirine giren atlar binicilerini sırtla
rından atarken Türkler atları ürküterek 
bunları geriden gelen yayaların üstüne 
sürdüler. Paniğe kapılan Haçlılar karar
gaha doğru kaçmaya başladılar, fakat 
kendilerini takip eden Türkler'in elinden 
kurtulamadılar. Hayatta kalan pek az 
Haçlı imparatorun yolladığı gemilerle İs
tanbul'a geri getirildi. 

Birinci Haçlı Seferi. Pierre I'Ermite'in 
· ordusundan sonra Haçlı seferi için asille

rin kumandasında yola çıkan büyük or
dular, 1 096 sonbaharından itibaren bir
biri ardınca İstanbul'a gelmeye başladı
lar. Fransa kralının kardeşi Dük Hugues 
de Vermandois, Aşağı Lorraine Dükü Go
defroi de Bouillon, Güney İtalya'dan Ro
bert Guiscard'ın oğlu olan Narman reisi 
Bohemund, Toulouse Kontu Raimond de 
Saint Gilles, İngiltere kralının kardeşi Ro
bert de la Normandie, F'landre Kontu Ro
bert ve Champagne Kontu Etienne de 
Blois gibi Avrupa'nın birçok ünlü asilza
desi ve şövalyesi Bizans başşehrinde top
landı. Haçlı reisierinin gelişiyle bunların 
gerçek amacının Doğu'da devletler kur
mak olduğunu anlayan ve bu durumun 
Bizans açısından dağuracağı tehlikeyi ön
lemek isteyen İ m paratar Aleksios, şöval
yelerden Batı adetlerine uygun şekilde 
kendisine vassallik yemini vermelerini is
tedi. Buna göre Haçlılar Türkler'den geri 
alacakları eski devlet arazisini Bizans'a 
teslim edecek ve imparatorluk sınırları
nın ötesinde kuracakları Haçlı devletleri 

imparatoru yüksek otorite olarak tanıya

caktı. Buna karşılık imparator sefer bo
yunca Haçlılar'ın ihtiyaçlarını karşılayacak 
ve yanlarına Bizans birlikleri vere-cekti. 

1 096 Kasımında İstanbul'a ulaşan ilk 
Fransız Haçlı ordusunun reisi Hugues de 
Vermandois imparatorun isteğine uydu. 
Ancak onun arkasından 23 Aralık'ta ge
len Lorraineli Fransızlar'ın reisi Godefroi 
de Bouillon böyle bir yemini kabul etme
yince Bizans birlikleriyle Haçlılar arasın
da çatışma çıktı . Ancak şehir surlarına 
saldıran Haçlılar'ın yenilgiye uğrattiması 
üzerine Godefroi vassallik yemini etti. Or
dusu Anadolu'ya geçirilip İzmit yolu üze
rindeki Pelekanon karargahına yerleşti
rildi. Daha sonra Bohemund'un kuman
dasındaki Güney İtalya Normanları, ar
kasından da Raimond de Saint Gilles'in 
idaresindeki Güney Fransızları'ndan olu
şan Haçlı orduları İstanbul'a ulaştı : Rai- · 
mond'un yanında papanın elçisi sıfatıyla 
Le Puy piskoposu Adhemar da bulunu
yordu. İmparator Aleksios bu Haçlı reis
Ierinden de vassallik yemini aldıktan son
ra ordularını Anadolu tarafına geçirdi. Ay
nı tarihlerde F'landre Kontu Robert ordu
suyla geldi. Robert de la Narmandie ve 
Etienne de Blois'nın Kuzey Fransızları'n
dan oluşan orduları ise 1 097 Mayısında 
İstanbul'a ulaşabildiler ve reisierinin vas
sallik yemininden sonra Boğaz'ın karşı 
yakasına geçirildiler. Bu ordular, Peleka
non'dan yürüyüşe geçerek Anadolu Sel
çuklu Devleti'nin başşehri İznik'i kuşat
maya başlamış olan ana Haçlı ordusuna 
katıldılar(3 Haziran 1097). 

Bu sırada ı. Kılıcarslan Malatya'yı fet
hetmek üzere ülkenin doğusunda bulu
nuyordu. Daha önce Pierre I'Ermite'in or
dusuna karşı kazandığı başarı onu Haçlı
lar'ın gücü hakkında yanıltmıştı. İznik'i 
Haçlı kuşatmasından kurtarmak üzere sü
ratle şehir önüne geldiyse de sayıca çok 
fazla olan Haçlı kuwetlerini yarıp içeriye 
giremedi ve şiddetli bir savaştan sonra 
geri çekildi. Yardım alma ümidi kalma
yan İznik garnizonu da şehri Bizans im
paratoruna teslim etmeyi tercih etti ( 19 
Haziran 1097). iznik'i ele geçirip yağma
layamayan Haçlılar bir hafta sonra Eski
şehir yakınındaki Dorylaion yönünde· iler
lemeye başladılar. Tatikios kumandasın
daki bir Bizans birliği de kendilerine ka
tıldı. Haçlılar'ın yürüyüşünü takip eden ı. 
Kılıcarslan . Dorylaion'da pusu kurup on
ları kıstırdıysa da bunların iki gruba ayrı
larak bir gün arayla hareket ettiklerini 
bilmediği için arkadan gelen kuwetlerin 
müdahalesi yüzünden başarı sağlayama-



dı (I Temmuz 1097). Haçlı ordusunu mağ
IGp edemeyeceğini. hatta yürüyüşlerine 
bile engel olamayacağını anlayan Kılıcars
lan. yolları üzerindeki bölgeleri boşaltıp 
tarlaları yakarak ve su kuyularını tahrip 
ederek onları zor duruma sokmaya çalış
tı. Haçlılar Dorylaion'dan Akşehir, Konya, 
Ereğli yolunu takip ederek Maraş ve Gök
sun üzerinden 20 Ekim 1 097'de Antakya 
önlerine vardılar. Bu arada Godefroi'nın 

kardeşi Baudouin de Boulogne ve Bohe
mund'un yeğeni Thnkred, Ereğli'de ana 
ordudan ayrılıp Gülek Bağazı'ndan Kilik
.}a (Çukurova) bölgesine inerek Tarsus, 
Adana, Misis şehirlerini Türkler'in elinden 
aldılar. Ancak Doğu'da bağımsız bir dev
let kurmak isteyen Baudouin de Bo u log
ne Ermeniler'le anlaşarak buradan ayrı
lıp Urfa'ya gitti. Şehrin hakimi Ermeni 
Thoros'u bertaraf ederek ana Haçlı ordu
su Antakya surları önünde şehri kuşat
tığı sırada Urfa'da ilk Haçlı devletini kur
du (lO Mart 1098). 

Sağlam surlarla çevrilmiş Antakya Türk
ler tarafından iyi savunuluyordu. Haçlılar 

Birinci Haçlı Seferi 

Cenovalılar'ın takviyesi, bir İngiliz fılosu
nun ve o sırada Kıbrıs'ta bulunan Kudüs 
patriğinin yardımiarına rağmen aylarca 
süren kuşatmadan sonuç alamadılar. Bü
yük Selçuklu Sultanı Berkyaruk'un şehri 
kurtarmak üzere Musul Valisi Kürboğa 
idaresinde gönderdiği ve birçok mahalli 
beyin kuwetleriyle katıldığı büyük bir or
dunun yaklaşmakta olduğu haberi Haçlı

lar'ı endişeye düşürdü (Mayıs 1098). Ka
rargahta çıkan panik, aralarında Kont 
Etienne de Blois 'nın da bulunduğu bazı 
Haçlılar'ın ordudan kaçıp yurtlarına geri 
dönmelerine sebep oldu. Etienne de Blois 
Anadolu'da İmparator Aleksios ile karşı
laştı ve ona Antakya kuşatmasından so
nuç alınamayacağını söyledi. Bunun üze
rine imparator da geri döndü. Öte yan
dan Ermeni asıllı Fir Gz adlı mühtedi bir 
kumandaola şehrin teslimi hususunda 
aniaşan Bohemund, diğer Haçlı reisieri
ne imparator gelmediği takdirde şehrin 
onu zaptedenin elinde kalmasını teklif 
etti. Bohemund planını uygulamak için, 
Haçlı ordusuyla Antakya önüne gelmiş 
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olan Bizans kuwetlerinin kumandanı Ta
tikios'u da geri dönmesi için kandırmıştı. 
Daha sonra Bohemund, FirGz'un yardımı 
sayesinde birliklerini İki Kızkardeş Kule
si'nden şehre sokmayı başardı. İçeri gi
renler kapıları açınca Haçlı ordusu şehre 
girdi. FirGz'un ihaneti sonucunda Antak
ya Haçlılar'ın eline geçti (3 Haziran 1098). 
Haçlılar şehrin müslüman halkını öldü
rüp her yeri yağmaladılar. Bununla bera
ber iç kale dayanmaya devam etti. Bu sı-

. rada Kürboğa'nın ordusu Antakya önle
rine ulaştı. Aralarında şehrin hakimiyeti . 
hususunda anlaşmazlık çıkan Haçlı reis
Ieri sonunda anlaşarak28 Haziran'da şe
hirden çıktılar ve Kürboğa'nın ordusuyla 
savaşa tutuştular. Orduda otoritesini 
tam anlamıyla sağlayamayan KGrboğa'

nın yanındaki beylerin çoğu kuwetlerini 
alıp gitti. Kürboğa savaşa devam ettiyse 
de geri çekilmek zorunda kaldı . Antakya 
önündeki bu yenilgi Birinci Haçlı Seteri'
nin nihai başarısına yol açtı . Kürboğa'nın 

çekilmesinden sonra Antakya'nın iç kale
si de teslim oldu. Bu sırada çıkan salgın 

D Sünni hakimiyeti 

D Şii hakimiyeti 

D Bizans imparatorluğu 

D Katalik hıristiyanlar 

• - Pierre I'Ermite' in Haçlı Seteri (1096 yaz-sonbahar) 

--Birinci Haçlı Seteri (1096-1099) 

- --rLombard-Frans ı z-Aiman 

....... Neversli Fransızlar 

, -·--.. Aguitania-Bayern 
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Papa ll. Urbanus'un Fransa'ya gidişini !üstte soldal. Cler
mont Konsili'nde papanın Haçlı seferine çağrısını !üstte 
sağdal ve Antakya kuşatması sırasında habereinin d ışarıya 

gelmesini !altta ı tasvir eden minyatür (Runciman, s. 33) 

hastalık yüzünden aralarında papanın el
çisi Le Puy piskoposu Adhemar'ın da bu
lunduğu pek çok kişi öldü. Daha sonra 
Haçlı reisieri arasında Antakya'nın haki
miyeti konusunda yapılan tartışmalar Bo
hemund'un lehine sonuçlandı. Bunun üze
rine Raimond ordunun başına geçip Ku
düs'e doğru yola çıktı, diğer liderler de gü
neye giden orduya katıldılar. Fakat Bo
hemund Antakya'da kaldı. 

Haçlılar Beyrut yakınlarında Patıml

ler'in topraklarına girdiler. Selçuklular'ın 
ve Abbasller'in düşmanı olan Patımiler 
1 098'de Kudüs'ü Selçuklular'ın elinden 
almışlardı. Bundan dolayı Haçlılar'ın son 
saldırısı Mısır Patımlleri'ne karşı oldu. 7 
Haziran 1 099'da Kudüs önlerine g~len 
Haçlılar şehri kuşattılar. kısa bir süre son
ra da Yafa'ya gelen gemilerden yiyecek ve 
malzeme yardımı almaya başladılar. 8 
Temmuz'da oruç tutma emri verildi ve 
bütün ordu başlarında din adamları ol
duğu halde şehrin etrafını dolaşıp Sion 
dağına (Zeytindağ1) çıktı. 13-14 Temmuz'
da taarruza geçildi. 1 S Temmuz günü Go
defroi'nın adamları. Herodes (Çiçek) Ka
pısı yakınında kuzey surunun bir kısmını 
zaptederek şehre girdiler ve Sütunlar 
Kapısı'nı açtılar. Haçlılar şehre girerken 
müslüman halkın bir kısmı Kubbetü's
sahre'ye ve Mescid-i Aksa'ya sığınmaya 
çalıştı; bir kısmı da şehrin güney mahal-
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lelerine doğru kaçtı . Vali İftiharüddevle'
nin, DavOd Kulesi'ni Kont Raimond'a tes
lim ettikten sonra adamlarıyla birlikte 
şehri terketmesine izin verildi. Haçlılar Ku
düs'ü zaptettikten sonra görülmemiş bir 
vahşet sergilediler: Şehirdeki bütün müs
lümanlar öldürüldü. Tankred Kubbetü's
sahre'ye saldırıp burayı yağmaladı. M es
cid-i Aksa'ya sığınanlar da kılıçtan ge
çirildi. Müsevller'in hepsi müslümanlara 
yardım ettikleri gerekçesiyle sığındıkları 
sinagoglar ateşe verilerek yakıldı. Haçlı
lar'ın yaptığı katliam öylesine kanlı bir 
boyuta ulaştı ki Haçlı ordusunda bulunan 
ve Kudüs'ün zaptını anlatan tarihçiler bi
le bu katliam karşısında duydukları deh
şeti ifade etmişlerdir. Mesela tarihçi Rai
mundus Aguilers. zaptın ertesi sabahı 
Harem-i şerif mahallesine giderken her 
tarafı kaplayan cesetlerin arasından ve 
dizlerine kadar çıkan kan birikintilerinin 
içinden geçmek zorunda kaldığını söyler. 
Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar'ın bu başa
rısında, o yıllarda birlik ve beraberlikten 
uzaklaşmış bulunan İslam-Türk dünyası
nın meselenin önemini kavrayamamış 
olmasının payı vardır. 

Kudüs'ün ele geçirilmesinden sonra 
Haçlı liderleri burada kurulacak idare me
selesini ele alarak şehrin dini otorite ile 
değil resmi idare ile yönetilmesine karar 
verdiler. Godefroi de Bouillon "kutsal me
zarın savunucusu" unvanıyla idarenin ba
şına getirildi. Pisa piskoposu Daimbert 
de Kudüs patriği seçildi. Daimbert, her 
ne kadar daha sonra Kudüs'ün idar"esini 
ele geçirmek için planlar yaptıysa da Go
defroi'nın bir yıl sonra ölümü üzerine kar
deşi Baudouin de Boulogne'un Urfa'dan 
çağırılıp kral olmasıyla (24 Aralık 1100) 
onun bu isteği gerçekleşmedi. Böylece 
Kudüs'te Haçlılar'ın gerçek hedeflerini or
taya koyacak şekilde bir feodal krallık ku
ruldu. 

Doğu'da Kurulan Haçlı Devletleri. Ur
fa Kontluğu ( 1098-1144). Türkler'e karşı 
yardım isteyen Urfa'daki Ermeniler'in da
veti üzerine Kilikya'dan Urfa'ya giden Bau
douin de Boulogne'un şehrin hakimi Tho
ros'u bertaraf ettikten sonra burada ha
kimiyetini ilan etmesiyle kurulmuştur ( ı O 
Mart 1098). Urfa Kontluğu Doğu'daki ilk . 
Haçlı devleti oldu. Baudouin, kısa zaman
da civardaki bazı kalelerle Samsat ve Se
rüc (Suruç) şehirlerini ele geçirip kontlu
ğun topraklarını genişletti. Ancak Bau
douin, Kudüs'ün zaptından sonra bura
nın yöneticiliğine seçilmiş · olan ağabeyi 
Godefroi de Bouillon'un ölümü üzerine 
Urfa Kontluğu'nun idaresini kuzeni Bau- . 

douin du Bourg'a devrederek Kudüs'e 
gitti ve kral unvanıyla idarenin başına 
geçti. Urfa'nın ikinci kontu Baudouin du 
Bourg ( ı 100-1118), kontluğun toprakla
rını fazla genişletemediyse de Türk sal
dırılarına karşı koydu. Ayrıca 11 OZ'de ya
nına gelen kuzeni Joscelin de Courtenay'i 
kendine yardımcı aldı. Fakat 11 04 yılında 
Antakya Prinkepsi Bohemund ve Tank
red ile birlikte Harran'ı ele geçirmek üze-

. re çıktıkları seferde, Mardin hakimi Ar
tukoğlu Sökmen ve Musul Valisi Çökür
müş'ün kuwetleriyle yapılan savaşta (7 
Mayıs ı ı 04) kuzeni Joscelin ile birlikte 
esir düşen Baudouin dört yıl sonra Türk 
esaretinden kurtulup Urfa'ya dönebildL 
Bu zaman zarfında Urfa'nın idaresini Bo
hem und adına önce Tankred, daha son
ra Richard de Salerne yürüttü. Ancak 
Tankred ve Richard, Baudouin'e Urfa'nın 
hakimiyetini geri vermek isterneyince Ba
udouin onlarla yaptığı mücadelelerden 
sonra Urfa'ya sahip olabildi. Bu durum 
Urfa ile Antakya arasındaki ilişkileri boz
du ve bu düşmanlık kontluğun yıkılışma 
kadar sürdü. Musul Valisi Mevdud'un 
111 O' da başlayıp daha sonra devam 
eden üç seferi Urfa Kontluğu'nun ge
leceği bakımından dönüm noktası oldu. 
Kontluğun Fırat'ın doğusunda kalan kıs
mı bu seferler sonunda tahrip edildi ve 
bölge halkının büyük kısmı nehrin batı ta-

Haçlı lar'ın Kudüs'ü zaptını tasvir eden bir minyatür (Run
ciman, s. 172) 



rafına göç etti. 1118'de Krali. Baudouin'in 
ölümü üzerine Kudüs tahtına bu defa Ur
fa Kontu Baudouin du Bourg geçti. Yeni 
hükümdar da Urfa Kentiuğu'nun idaresi
ni kuzeni Joscelin de Courtenay'e bıraktı. 
Urfa Kentiuğu'nu Danişmendliler'e ve Ar
tuklular'a · karşı savunan Joscelin 1122'
de Artuklu Beyi Belek b. Behram'a esir 
düştü ve Harput Kalesi'nde hapsedildL 
Bu ikinci esaretinden bir yıl sonra kurtu
lup Urfa'ya dönen Joscelin'in 1131 'de ölü
münden sonra yerine oğlu ll. Joscelin geç
ti. Onun zamanında Musul ve Halep'in ha
kimi olan Atabeg İmadüddin Zengi 24 
Aralık 1144'te Urfa'yı fethetti; böylece 
Urfa Haçlı Kontluğu resmen son buldu. 
Bununla beraber Haçlılar, ll. Joscelin'in 
idaresinde Tel Başir merkez olmak üzere 
Fırat'ın batısında 1150-1151 'e kadar var
lıklarını sürdürdüler. 1150'de ll. Joscelin 
Nüreddin Mahmud Zengi'ye esir düştü 
ve Halep zindanında öldü. Karısı Beatrice 
kentluktan geri kalan toprakları Bizans'a 
satıp bölgeden ayrıldı. Ancak bu toprak
lar da bir süre sonra Türkler'in eline geç
ti, böylece Urfa Haçlı Kontluğu ortadan 
kalkmış oldu. 

Antakya Prinkepsliği ( ı 098-ı268). 3 Ha
ziran 1 098'de Haçlılar'ın eline geçen An
takya Bizans imparatoruna iade edilme
di. Şehirdeki müslümanlar öldürüldükten 
sonra Boheriıund burada Narman haki
miyetini kurdu. Fakat şehrin yerli Orto
doks hıristiyan halkıyla Haçlılar arasında
ki uyuşmazlık Bohemund'un Antakya'ya 
Latin-Katalik patriği getirmesiyle çoğal
dı. Bohemund, 11 00 Ağustosunda Daniş
mend li beyi tarafından esir edilince ye
ğeni Tankred naib oldu ve prinkepsliğin 
sınırlarını genişleterek Bizans'ın önemli 
kıyı şehri Latakia'yı da (Lazkiye) eline ge
çirdi. 11 03'te serbest kalan Bohemund, 
1104 yılında Harran Savaşı'ndaki yenilgi- . 
den sonra Avrupa'ya dönerek Papa ll. Pas
calis'i yeni bir Haçlı seferi konusunda ik
na etti. Ancak topladığ ı orduyla yeni 
bir sefer düzenlemek yerine Bizans'ın 
Dyrrhakhion şehrine saldırdı. Bu saldırı da 
daha önceki 1 081 seferi gibi başarısızlık
la sonuçlandı ve 11 08'de imparatora An
takya için vassallik yemini etmeye mec
bur kaldı. Ardından İtalya'ya döndü ve 
1111'de öldü. Antakya'nın idaresine sahip 
olan Tankred ise dayısının yeminini hiçe 
sayarak Bizans hakimiyetini tanımadı. An
takya'nın hakimiyeti ve patrikliği mese
lesi iki taraf arasında devamlı anlaşmazlık 
konusu olarak kaldı. Tankred'in 1112 Ara
lığında ölümü üzerine şehrin idaresi ku
zeni Roger de Salerne'e geçti. Antakya'-

daki Narman hakimiyeti, Mardin Artuklu 
Beyi Necmeddin İlgazi'ye karşı Tel İfrin'
de yapılan (ı 7 Reblülevvel 5ı3 1 28 Hazi
ran ııı9) ve kaynaklarda "Kanlı Meydan 
Savaşı" (Ager Sanguinis=Ma"reketü sahati"d
dem) olarak anılan savaşta büyük bir dar
be yedi. Roger de Salerne savaşta ölünce 
Bohemund'un oğlu ll. Bohemund'un ge
lişine kadar Antakya'nın idaresini Kudüs 
Kralı ll. Baudouin üstlendi. 1126'da An
takya'ya gelerek prinkepsliğin başına ge
çen ve Kral ll. Baudouin'in kızı Atice ile ev
lenen ll . Bohemund'un hakimiyeti 1130'
da Danişmendliler ile yaptığı savaşta öl
mesiyle son buldu. Karısı Atice kızı Kons
tance adına idareyi üzerine aldıysa da 
1136 yılında Konstance ile evlenen Rai
mond da Poitiers prinkepsliğin başına geç
ti. Raimond, 1138'de Bizans imparatoru 
loannes Komnenos'un Antakya üzerine 
yaptığı sefer sonunda Bizans'ın üstünlü
ğünü kabul eder göründü. İmparatorun 
1142 yılındaki ikinci seferi Antakya haki
miyeti konusunda büyük endişe yarattı; 
fakat onun 1143'te sefer sırasında ölü
mü Raimond'u bu zor durumdan kurtar
dı. Raimond iÇin en büyük tehlike Halep 
Hükümdan Nüniddin Mahmud Zengi idi; 
çünkü Urfa'nın fethinden sonra sıra An
takya'ya gelmişti. Öte yandan Urfa'nın 
Haçlılar'ın elinden çıkması Avrupa'da ye
ni bir Haçlı seferini başlatmıştı. 1148 yı
lında Antakya'ya ulaşan Haçlılar'ın başın
daki Fransa Kralı VII. Louis'den Nüreddin 
Mahmud'a karşı yardım isteyen Raimond 
bu yardımı elde edemedi. Haçlılar her
hangi bir mücadeleye girmeden Kudüs'e 
gitmek istiyorlardı. Raimond kısa bir 
müddet sonra Nüreddin ile yapılan sa
vaşta öldü ( ıı49). Karısı Konstance Re
naud de Chatillon ile evlendi. Fakat Re
naud'nun hakimiyeti de 11 61 'de Nüred
din'e esir düşmesiyle son buldu. Yerine 
Konstance'ın ilk kocası Raimond'dan olan 
oğlu lll. Bohemund geçti. Antakya Prin
kepsliği, 1268'de Memlük Sultanı 1. Bay
bars tarafından ortadan kaldırılıncaya ka
dar Doğu siyasetinde fazla söz sahibi ol
madan varlığını sürdürdü. 

Kudüs Krallığı ( ı 099-ı29ı ) . 1. Baudouin 
( ııoo-ııı8). özellikle Venedik ve Cenova 
fılolarının yardımı sayesinde Filistin kıyı 
şehirlerini zaptederek Kudüs Krallığı'nın 
sınırlarını genişletti. Arsuf, Kaysariye, Say
da, Hayfa, Yafa, Akka, Cübeyl, Trablus
şam ve Beyrut ele geçirildi; bu şehirlerde 
yardımiarına karşılık Venedik ve Cenova
lılar'a birer mahalle verildi. Celile (Galilae) 
bölgesi işgal edilip burada şatolar inşa 
edildi. ı. Baudouin, güneye yaptığı sefer 
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sonunda Eyle'ye (Akabe) kadar ilerledi. Ölü
münden sonra Kudüs tahtına geçen ll. 
Baudouin zamanında ( ı ı ıs-ı ı3ı ) Sur da 
(ıyros) zaptedildi. Bu dönemde Templier 
(Daviyye) şövalye tarikatı kuruldu. Hospi
talier de (İsbitariyye) bir şövalye tarikatı
na dönüştürüldü. Bu dini-askeri kurum
lar gelişip ülkenin stratejik noktalarında 
krallık ordularında hizmet etmeye başla
dılar. ll. Baudouin'den sonra kızı Meli
sende ile evlenen Foulques d'Anjou başa 
geçti. Onun siyaseti sınırların korunma
sına yönelik oldu. Zira hükümdarlığı, Mu
sul ve Halep hakimi Atabeg imadüddin 
Zenginin kudretinin arttığı devreye rast
lamıştı. Bütün Haçlı devletleri Zengi'nin 
etrafında toplanan islam aleminin teh
didi altındaydı. Haçlılar'a karşı sistemli 
bir mücadele başlatan Zengi 1144'te Ur
fa'yı da fethetti. Bu arada Kral Foulque 
öldü (ıı43) ve yerine oğlu lll. Baudouin 
kral ilan edildi. Ancak yaşı küçük olduğun
dan annesi Melisende krallığın idaresiı:ıi 
eline aldı. 

Trabıus Kontluğu (1109-ı289). Urfa, An
takya ve Kudüs'ten sonra Doğu'da kuru
lan dördüncü Haçlı devletidir. Birinci Haçlı 
Seferi'ne katılan Toulouse Kontu Raimond 
de s'aint Gilles Kudüs'te umduğunu bu
lamayınca İstanbul'a dönüp Bizans im
paratoru Aleksios'tan yardım istedi. Fa
kat katıldığı 1101 Yılı Haçlı seferinde Mer
zifon yakınında 1. Kılıcarslan karşısında ye
nilgiye uğraması prestüine ağır bir darbe 
indirdi. 1102'de Suriye'ye dönüp Tartasa'
yı aldı ve Trablus'u kuşattı. Trablus onun 

· ölümünden ( ı ı05) sonra 1109'da zapte
dildL Genellikle Kudüs Krallığı'na bağlı ve 
onunla iyi ilişkiler içinde bulunan kontlu
ğu önce Bertrand, ardından oğlu Pons 
idare etti. Pons, 113Tde Dımaşk müslü
maniarına karşı yaptığı savaşta ölünce 
kontluğun başına oğlu ll. Raimond geçti. 
Pons'un ölümünden faydalanan imildüd
din Zengi Trablus Kontluğu'na ait Ba'rin 
(Montferrand) Kalesi'ni kuşattı. ll. Rai
mond, Kudüs Kralı Foulque'u yardımına 
çağırarak Ba'rin'i kurtarmaya çalıştıysa 
da kendisi Zengi'ye esir düştüğü gibi kral 
da canını güçlükle kurtarabildL Zor du
rumda kalan kral ve Raimond, Bizans im
paratorunun Antakya üzerine yürüdüğü
nü öğrenen Zengi'nin anlaşma yolunu ter
cih etmesi üzerine kurtuldular. ll. Rai
mond'un 1152'de Batın1ler tarafından öl
dürülmesinden sonra yerine oğlu lll. 
Raimond geçti ( ıı52-ıı87) . 

1101 Yılı Haçlı Seferleri. Kudüs'ün zaptı 
haberinin Avrupa'da meydana getirdiği he
yecan, sürekli Doğu'ya gitmeye teşvik edi-
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len hıristiyanları daha da coşturdu. Haçlı 
seferleri dÜşüncesini eyleme dönüştürüp 
hareketi başlatan Papa ll. Urbanus ölünce 
(29 Temmuz 1 099) yerine papa seçilen ll. 
Pascalis ( ı 099-11 18) onun tutuşturduğu 
saldırı ruhunu aynen devam ettirdi. Yıl
lardan beri Avrupa'da sürdürülen Haçlı 
propagandasının yanı sıra Kudüs'te ku
rulmuş olan Haçlı devleti de Doğu'ya da
ha çok insanın gelmesini istiyordu. Çün
kü hıristiyanların bölgeyi ellerinde tut
mak için insan gücüne ihtiyaçları vardı. 
Papanın çağrısına Birinci Haçlı Seferi'nde 
olduğu gibi bu defa da krallar ilgi gös
termedi. 1101 yılında Haçlı seferine çı
kan üç büyük ordu dükler. kontlar ve kili
se ileri gelenlerinin liderliğinde kuruldu. 
Birbirinden ayrı üç ordunun ilkini Milana 
başpiskoposu Anselm de Buis'nin idaresin
deki Lombardlar. Kont Etienne de Blois'
nın kumandasındaki Fransızlar ve Alman 
imparatoru N. Henri'nin kumandanı Kon
rad'ın idaresindeki Almanlar oluşturdu . . 
İkinci ordu, Nevers Kontu ll. Guillaume'un 
kumandasındaki Fransızlar'dan. üçüncü
sü de Aquitania Dükü IX. Guillaume'un 
kumandasındaki Fransızlar· ile Bavyera 
Dükü IV. Welf'in idaresindeki Almanlar·~ 
dan meydana geliyordu. 

Yeni bir Haçlı seferi düzenlendiğini ha
ber alan Bizans imparatoru Aleksios bun
dan memnun kalmadı. Çünkü 1 097'deki 
seferin sağladığı imkanla Ege bölgesini. 
Anadolu'nun batı ve güney kıyılarını ele 
geçirmiş ve İstanbul Türk akınlarının he
defi olmaktan çıkmıştı. Bununla birlikte 
Aleksios. Bizans topraklarından geçme
ye ve İstanbul önlerinde buluşmaya ka
rar veren yeni Haçlı ordularını karşılamak 
üzere gereken hazırlıkları yapmak zorun
da kaldı. Bu seferin birinci ordusunu teş
kil eden Lombardlar. Fr.ansızlar ve Al
manlar ayrı ayrı yola çıktılar. Macaris
tan'dan geçip yol boyunca Bizans arazi
sinde birçok yağma ve tahribat yaptık
tan sonra 1101 ilkbaharında İstanbul'a 
ulaştılar. İlk gelen Lombard ordusu ni
san ayı sonunda İzmit civarındaki karar
gahiara yerleştirildi. Daha sonra gelen 
güçler Konrad'ın · idaresindeki Almanlar 
oldu. Bunlar da hemen Anadolu'ya geçi
rilerek Lombardlar'ın yanına gönderildi. 
Üçüncü grubu oluşturan Fransızlar ise 
mayıs başında İstanbul'a vardılar. Bu sı
rada İmparator Aleksios Haçlı reislerine. 
Kudüs'ten istanbul'a dönmüş olan Toulo
use Kontu Raimond de Saint Gilles'i yan
larına danışman olarak almalarını tav
siye etti. Ayrıca kendi kumandanların-

: dan Tzitas'ı SOO kişilik bir Peçenek bir-
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liğ iyle onlara rehber olarak verdi. Fransız 
ordusu mayıs sonundaAnadolu yakasına 
geçip İzmit'te Lombard ve Alman kuv
vetleriyle birleşti. Haçlılar Amasya-Niksar 
üzerine yürümeye karar verdiler. Lom
bardlar. Kudüs'e gitmekyerine Doğu Ana
dolu'da Türkler'in elindeki bölgeleri zap
tederek burada bağımsız devletler kur
ma hayali içindeydiler. Ayrıca 11 00 Ağus
tosunda Danişmendliler tarafından esir 
alınarak Niksar'da hapsedilmiş olan İtal
ya Normanları'nın reisi ve Antakya Prin
kepsliği'nin kurucusu Bohemund'u kur
tarmak istiyorlardı. İmparator Aleksios 
bu fikri doğru bulmayıp onları alıkoyma
ya çalıştıysa da Haçlılar kararlarından 
dönmediler. 

Haçlı ordusu İzmit'te toplandığı sırada 
Batı'dan gelen bu yeni tehlikeden zama
nında haberdar olan Anadolu Selçuklu Sul
tanı 1. Kılıcarslan dört yıl öncesine göre 
daha güçlü durumdaydı. Her ne kadar 
1 097'de Anadolu'dan geçen Haçlı ordu
ları Türkler'i Orta Anadolu'ya çekilmeye 
zorlamışsa da aynı zamanda Selçuklu
lar'ın Orta Anadolu'da bütünleşerek ken
dilerini taparlarnalarına sebep olmuştu. 
İznik yerine Konya başşehir yapılmış. Ana
dolu'nun merkezinde köklü bir yerleşme 
gerçekleşmeye başlamıştı. Aynı yıllarda 

Sivas ve Amasya bölgesinde Danişmendli 
Beyliği de güçlenmekteydi. Bu iki komşu 
devlet arasında sonraki yıllarda şiddetle
necek olan mücadele, bu sırada iki dev
letin birleşmesini engelleyecek bir mahi
yet arzetmiyordu. Danişmendli beyi yeni 
Haçlı tehlikesini öğrenince ı. Kılıcarslan 

ile_ iş birliği yapmayı kabul etti. Kılıcars
lan. ayrıca Doğu Anadolu ve Kuzey Suri
ye'deki Türk beylerine mektup yazarak 
yardıma gelmelerini istedi. 

Haçlı ordusu, 3 Haziran 1101 tarihinde 
İzmit'ten hareket ederek İznik-Osma
neli-Gölpazarı-Nallıhan üzerinden ilerle
yip 23 Haziran'da Ankara'ya vardı. ı. Kılı

carslan'ın hakimiyetinde olan Ankara Ka
lesi. sultanın uyguladığı savaş taktiği ge
reğince Haçlı ordusunun gelişinden önce 
boşaltılmıştı. Haçlılar kaleyi hemen ele ge- . 
çirdiler ve İmparator Aleksios ile yapılan 
antlaşmaya uyarak burasını Bizans ku
mandanına teslim ettikten sonra Çankırı 
yönünde ilerlemeye başladılar. 2 Tem
muz'da Çankırı'ya ulaşan Haçlılar. geri 
çekilmekte olan Kılıcarslan'ın bölgedeki 
tarlaları tahrip etmesinden dolayı yiye
cek sıkıntısı çekmeye başladılar. Ayrıca 
buraya vardıklarında bütün Türk kuwet
lerinin Çankırı'da toplandığını gördüler. 
Sultan 1. Kılıcarslan'ın Çankırı'ya kadar 

onlara müdahale etmemiş olması uygu
lamak istediği stratejiyle ilgilidir. Kılıcars
lan. Haçlılar'ın Çankırı'ya kadar ilerledi
ğini Danişmendli hükümdarına ve birçok 
Türk beyine bildirerek onları yardıma ça
ğırdı. Amaci, Haçlılar'ı tamamen Türk böl
gesi içine çekip yardıma gelecek Türk kuv
vetleriyle birleştikten sonra onları sava
şa zorlamaktı. Savaş öncesinde yapıla
cak iş ise çeşitli taktiklerle Haçlılar'ın gü
cünü kırmaktı . Kılıcarslan bu taktiği ba
şarıyla uyguladı . Danişmendli kuwetleri 
ve Halep Selçuklu Meliki Rıdvan'ın, Har
ran Emiri Karaca'nın. Artuklu Beyi Belek 
b. Behram'ın güçleriyle birleşip Haçlı

lar'la mücadeleye başladı. Haçlı ordusu
nu yol boyunca takip ederek hırpaladı ve 
nihayet 2 Ağustos Cuma günü Merzifon 
yakınındaki bir ovada Haçlı kuwetlerini sa
rıp bunları savaşa zorladı. Haçlılar. ova
nın etrafını kuşatan tepelerden inen Türk 
ordusunun hücumu karşısında önce şa
şırdılarsa da hemen toparlanıp bir kamp 
oluşturdular. Türk süvarileri kampın et
rafında at koşturarak Haçlılar'ı ok yağ
muruna tutuyordu. Fakat sayıca kendi
lerinden on kat fazla olan Haçlı ordusunu 
dağıtmak mümkün değildi. Ertesi gün 
de Türkler Haçlı kampına h ücumlarını tek
rarlayıp ordugahın etrafını sardılar. Bu 
durumda Haçlılar'ın Türkler'le bir mey
dan savaşını kabul etmekten başka ça
releri kalmadı. s Ağustos sabahı başla
yan savaş bütün gün sürdü. Haçlılar. du
rumlarının ümitsiz olduğunu aniayarak 
gecenin karanlığından faydalanıp kaç
maya karar verdiler. Haçlı liderleri ve şö
valyeler yaya askerlerini, kadınları. ço
cukları ve yaşlıları ordugahta bırakıp kaç
tılar. Türkler de şafakta Haçlı orduga
hına girdiler, ancak zaman kaybetme
den ordunun peşine düşerek yakaladık
ları Haçlılar'ı kılıçtan geçirdiler. Raimond 
ve Tzitas Bafra'ya kaçmış. buradan İs
tanbul'a dönmek üzere bir gemiye bin
mişlerdi. Kaçabilen diğer Haçlı reisleri. 
Bizans'a ait Sinop Kalesi'ne sığınmak su
retiyle canlarını kurtardılar. Büyük Haçlı 
ordusundan geriye kalan bu kılıç artıkları 
sahil yolunu takip ederek istanbul'a geri 
döndüler. Haçlılar'ın kayıpları çok büyük
tü. Ordunun beşte dördünü, ayrıca sayı
sız eşya. para ve silah kaybetmişlerdi. 
Bundan daha önemlisi bütün hayalleri yı
kılmıştı. Türkler ise bu zafer sayesinde 
kendilerine olan güvenlerini yeniden ka
zanmışlardı . Fakat çok geçmeden ikinci 
bir Haçlı ordusunun Anadolu'ya geçtiğini 
ve Konya istikametinde ilerlediğini haber 
aldılar. 



Nevers Kontu ll. Guillaume'un idare
sindeki Fransızlar'dan oluşan bu ordu bi
rinci ordunun hareketinden hemen son
ra İstanbul'a gelmiş ve onlara yetişrnek 
üzere Anadolu'ya geçip Ankara'ya yürü
müştü. Fakat Haçlılar, Ankara'da ilk or
dunun o sırada nerede bulunduğunu öğ
renemediler. Bunun üzerine Kont Guillau
me güneye, Kulu-Cihanbeyli üzerinden 
Konya'ya giden yola saptı . Kılıcarslan du
rumu öğrenir öğrenmez Danişmendli be
yi ile harekete geçti ve Nevers ordusuna 
daha Konya'ya varmadan yolda ulaştı. 

Türk birlikleri üç gün boyunca Haçlılar'a 
hücum ettiler, ancak henüz yıpranmamış 
olan bu ordunun yürüyüşünü engelleye
mediler. Kılıcarslan, Haçlılar'ın zor şart
lar altında bir süre daha ilerleyip kuv
vetten düşmesi için onların önü sı ra geri 
çekildi. Haçlılar, Konya'ya ulaşıp şehrin 
dışında bir gün konakladıktan sonra gü
neye gitmek üzere harekete geçtiler. An
cak üç gün boyunca yolda su bulamadık
larından güçlerini iyice kaybettikleri bir 
sırada etraftarının Türkler tarafından sa
rıldığını gördüler. Yapılan savaşta Haçlı
lar tam bir yenilgiye uğratıldı ve hepsi 
kılıçtan geçirildi. Sadece Kont Guillaume 
ve bazı şövalyeler Bizans'ın elinde bulu
nan Germanikopolis (Ermenek) Kalesi'ne 
sığınarak canlarını kurtarabildiler. Fakat 
Haçlılar'a karşı kazanılan bu ikinci zaferle 
de henüz mücadele sona ermiş değildi; 
çünkü Türkler Nevers ordusuyla savaştı

ğı sırada Aquitanialı Fransızlar ile Savye
ralı Almanlar'dan oluşan üçüncü bir Haçlı 
ordusu iznik-Akşehir yolundan ilerleye
rek Selçuklu topraklarına girmiş bulunu
yordu. 

Yine çok kalabalık olan üçüncü Haçlı 
ordusunun gelişinden daha Selçuklu top
raklarına girmeden önce haberdar olan I. 
Kılıcarslan birinci orduya karşı uyguladığı 
taktiği uyguladı. Bu ordunun önü sıra geri · 
çekilerek Konya üzerinden ilerleyen Haç
lılar' ı eylül ayı başında Avlos (Akgöl) ova
sında pusuya düşürdü. Haçlılar'ın hemen 
hepsi savaş alanında öldürüldü. Sadece 
Toros dağlarına doğru kaçan az sayıdaki 
kişi canını kurtara bildi. Sonuçta 11 O 1 yı
lındaki Haçlı seferlerinin sadece liderleri 
Antakya'da toplanarak bazı adamlarıyla 
birlikte Kudüs'e gidebildiler. Ancak sefe
rin askeri yönden hiçbir önemi kalma
mış, Kudüs Krallığı'nı kuwetlendirmek 
amacıyla düzenlenen sefer bir netice alın

madan sona ermişti. Türkler'in kazan
dığı bu başarı Türk milletinin Anadolu'
daki varlığını ispatlamıştı. Artık İstanbul'
dan Suriye'ye inen yol gerek Bizans ge-

rekse Haçlı orduları için kesinlikle kapan
mıştı. Her ne kadar 1147-1148 ve 1190 
yıllarında yapılan Haçlı seferleri sırasında 
Alman ve Fransız orduları Anadolu'dan 
Suriye'ye geçiş yolunu zorlamaya çalıştılar
sa da hiçbir başarı elde edemediler. Haç
lılar bundan sonraki seferlerini deniz yo
luyla yapmak zorunda kaldılar. 

İkinci Haçlı Seferi. Urfa'nın Türkler ta
rafından fethedildiği (24 Ara lı k 1144) ha
beri Avrupa'da şok etkisi yaptı. Doğu'
daki Haçlı devletlerine yardım etmek için 
Papa lll. Eugenius 1145 yı lı sonunda yeni 
bir Haçlı seferi düzenlenmesi konusunda 
Batı hıristiyanlarına çağrıda bulunarak se
fere katılacaklara daha önce yapılan va
adleri tekrarladı. Fransa Kralı VII. Louis bu 
çağrıyı coşku ile destekledi. İkinci Haçlı 
Seferi, 31 Mart 1146'da Wıselay'de Aziz 
Bemard de Clairvaux'nun konuşmasını 
dinlemek için toplanmış olan büyük halk 
kitlesi tarafından sevinç gösterileriyle ka
bul edildi. Bemard daha sonra vaazlarda 
bulunmak üzere Burgundia. Lorraine ve 
Flandre bölgelerini dolaşıp Almanya'ya 
geçti. önce Rhein bölgesinde Musevl
ler'e karşı yeniden başlatılan şiddet ha
reketlerini durdurmaya çalıştı . Ardından 

Almanlar'ı ve Kral lll. Konrad'ı Haçlı sefe
rine katılmaya ikna etti. Böylece İkinci 
Haçlı Seferi. daha öncekilerden farklı ola
rak Avrupa'nın iki büyük hükümdarının 
liderliğinde yapıldı. -

öte yandan Bizans imparatoru Manuel 
Komnenos. bu sırada Batı'nın yardımına 

Ikinci Haçl ı Seferi 
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ihtiyacı olmadığından yeni bir Haçlı se
ferini tasvip etmiyordu. Bu sebeple Haç
lılar'ın gelişinden önce Anadolu Selçuklu 
Sultanı ı. Mesud ile barış yapmak gere
ğini duydu. Türkler'le yaptığı bu anlaşma 
yüzünden Manuel Batılılar'ca Hıristiyan
lığa ihanet etmekle suçlandı. Manuel da

. ha çok. bu Haçlı seferini fırsat bilen Si
cilya Kralı ll. Roger'nin saldırısından en
dişe duymaktaydı. 

Kral lll. Konrad. 1147 Mayısında bera
berinde Polanya ve Bohemya kralları, ye
ğeni Friedrich von Schwaben olduğu hal
de büyük bir ordu ile yola çıktı . Maca
ristan' ı geçip Bizans topraklarına girince 
imparatora zarar vermeyeceğine dair ye
mini kabul etti. Fakat kalabalık ve disip
linsiz Alman ordusu yol boyunca pek çok 
olaya sebebiyet verdi. 10 Eylül 114Tde 
İstanbul'a varan Almanlar'ın taşkın ha
reketleri burada da devam etti; impara
torluk birlikleri bunları itaat altında tu
tabilmek için çatışmalara girmek zorun
da kaldılar. Nihayet Fransızlar'ın gelişin
den önce Alman ordusu Anadolu tarafı
na geçirilebildi. Konrad'ın isteği üzerine 
Alman ordusuna kılavuzlar veren Ma
nuel. ona Türkler'le savaşa girmeden Bi
zans arazisi içinden geçip Antalya'ya ulaş
masını tavsiye etti. Konrad ise iznik'e ge
lince doğuya döndü; niyeti Birinci Haçlı Se
feri'nde takip edilen yoldan gitmekti. 1 S 
Ekim'de İznik'ten ayrılan Almanlar Dory
laion'a yaklaşırken 25 Ekim 1147 günü 
Selçuklu ordusunun saldırısına uğradılar. 

z 

Katalik h ı r ist iyanlar 

Bizans imparatorluğu 

Müslümanlar 
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Türk süvarisinin birbirini takip eden hü
cumları Almanlar'ı kısa zamanda mahvet
ti. Alman ordusunun yüzde daksanı im
ha edildi. Askerlerini ve ağırlıklarını kay
beden Konrad İznik' e doğru kaçmaya baş
ladı. Türkler'in eline birçok esir ve gani
met geçti. Bu zaferle, Türkler elli yıl önce 
hemen hemen aynı yerde Birinci Haçlı Se
feri ordularına karşı kaybettikleri sava
şın intikamını almış oldular. 

Almanlar'ın hareketinden bir ay sonra 
Fransa Kralı VII. Louis. karısı Eleonore 
d'Aquitane ile birlikte Macaristan üzerin
den ilerleyerek4 Ekim'de İstanbul'a var
dı . Fransızlar Manuel'in Türkler'le anlaş
ma yapmasına öfkelendiler. Fakat Louis 
temkinli davrandı ve imparatora vassal
lik yemini etti. Fransız ordusu kasım ba
şında İznik' e ulaştığında Konrad'ın yenil
gisini öğrendi. İki kral İznik'te buluşarak 
güneye doğru yürümeye karar verdiler ve 
Balıkesir-Bergama-İzmir üzerinden Efes'e 
gittiler. Sağlığı bozulan Konrad buradan 
İstanbul'a döndü. Manuel onun tedavi
siyle bizzat ilgilendi ve iki hükümdar ara
sında yakın bir dostluk kuruldu. Konrad 
iyileştikten sonra 1148 Martında İstanbul'
dan ayrılarak bir Bizans filosuyla Filis
tin'e gitti ve nisan ayında Akka'da karaya 
çıktı . 

Fransızlar'ın Efes'ten sonra ilerleyişi çok 
zor oldu. Menderes vadisi boyunca Türk
ler tarafından takip edildiler ve Yalvaç 
yakınında nehirden geçerken Türkler'le 
savaşmak zorunda kaldılar ( ı Ocak . I I 48). 
Devamlı Türk hücumlarına maruz kala
rak Denizli üzerinden yürüyüp şubat ba
şında Antalya'ya vardılar. Kral Louis ve 
şövalyeler buradan gemilerle Antakya'ya 
giderken yaya Haçlı ordusu geride bıra
kıldı. Kara yoluyla Suriye'ye hareket eden 
yaya Haçlılar yol boyunca Türkler tarafın
dan hırpalanarak Kilikya'yı geçmeye ça
lıştılar ve ancak yarısından daha azı ilk
bahar sonunda Antakya'ya ulaşabildi. 

Fransa Kraliçesi Eleonore'un amcası 
olan Antakya Prinkepsi Raimond de Poi
tiers Kral Louis'yi sevinçle karşıladı . Rai
mond Halep'e saldırmak istiyordu. Bura
sı NO reddin Mahmud Zengi'nin güç mer
keziydi. Urfa'dan Hama'ya kadar uzanan 
bölgeye sahip olan NOreddin Antakya için 
büyük tehlike haline gelmişti. ll. Joscelin 
de Urfa'nın kaybından sonra Tel Başir'de 
tutunmaya çalışıyordu . Fakat bir an ön
ce Kudüs'e gitmek isteyen Kral Louis Ha
lep üzerine yapılacak bir sefere yanaş
madı. Esasen Alman Kralı Konrad Ku
düs'e varmış ve Kudüs patriği bizzat An-
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takya'ya gelerek kendisinin Kudüs'te bek
lendiğini haber vermişti. Bunun üzerine 
Louis Kudüs'e hareket etti. 

Bütün Haçlılar Filistin'e vardıktan son
ra Kraliçe Melisende ve Kral lll. Baudo
uin, Alman ve Fransız ileri gelenleriyle24 
Haziran 1148'de Akka'da bir toplantı yap
tılar. Urfa, Antakya, Trablus kentlarının 
yokluğuna ve Haçlılar'ın yol boyunca uğ
radıkları kayıplara rağmen Kudüs'te bü
yük bir kuwet oluştu. Nihayet Dımaşk 
üzerine sefer yapılmasına karar verildi. 
Fakat Dımaşk hakimi Üner (Unur). Kudüs 
Krallığı ile iş birliği yapmaya hazır bir 
kimse olmasına rağmen bu seferden ha
berdar olunca yardım etmesi için NOred
din'e elçi gönderdi. Bunun üzerine NO
reddin Dımaşk'a doğru ilerlemeye baş
ladı. 

Fransız ve Alman Haçlıları ile takviye 
edilen Kudüs ordusu Celile bölgesinden 
geçerek 24 Temmuz'da Dımaşk önüne 
geldi. İlk gün bazı başarılar elde eden 
Haçlı lar, Dımaşk birliklerini surların geri- . 
sine çekilmeye zorlayarak şehrin güne
yindeki bölgeyi ellerine geçirdiler. Fakat 
ertesi gün Üner'in çağırdığı yardımcı kuv
vetler kuzey kapısından şehre girmeye 
başlayınca Üner mukabil taarruza geçe
rek Haçlılar'ı güney surlarının yanından 
uzaklaştırdı. Kral Louis, Konrad ve Bau
douin'in kararı ile 27 Temmuz günü bü
tün Haçlı ordusu doğu surlarının önün
deki avaya çıktı. Ancak Kudüs baronları
nın tavsiyesi üzerine alınan bu karar Haçlı 
ordugahında karışıklığa yol açtı. Fransız
lar ve Almanlar, baronların Üner tara
fından rüşvetle elde edildiğini ve ordu
gahın bu uygunsuz yere nakledilmesiyle 
Dımaşk'ın zaptının artık mümkün olama
yacağını söylüyorlardı. Öte yandan Üner, 
sayısı gittikçe artan kuwetleriyle Haçlı 
ordugahına yeni saldırılar düzenliyordu. 
Haçlılar ihanet dedikodularıyla cesaret
lerini kaybederken Haçlı reisieri arasında 
da zaptından sonra Dımaşk'ın idaresinin 
kime verileceği hususunda kavga başla
mıştı. Bu durum Dımaşk'a taarruzun 
aleyhinde olanların sayısını arttırdı. öte 
yandan NOreddin'in birlikleri birkaç gün 
içinde Dımaşk'ta olacaktı, Haçlılar'ın ise 
takviye alma ümidi yoktu. Bunun üzeri
ne krallar geri çekilme emri verdiler. Haçlı 
ordusu 28 Temmuz'da ceme yönünde çe
kilmeye başladı. Fakat üner'e bağlı Türk
men atlıları Haçlı ordusunun peşine takı
lıp onlara ağır kayıplar verdirdiler. Sefer 
tam bir fiyasko ile sonuçlandı. Haçlılar'ın 
itibarı Dımaşk seferiyle ağır bir darbe ye
mişti. Alman Kralı Konrad hemen Filis-

tin'den ayrıldı. Akka'dan Selanik'e gide
rek Bizans imparatoru Manuel ile Sicilya 
Kralı ll. Roger'ye karşı ittifakyaptı ve 1149 
ilkbaharında ülkesine döndü. Fransa Kralı 
Louis, 1149 yaz başına kadar Kudüs'te 
kaldıktan sonra İmparator Manuel'e düş
manlık hisleri içinde yola çıkarak Güney 
İtalya'da Sicilya Kralı Roger ile buluştu . 
İki kral Bizans'a karşı bir Haçlı seferi yap
mayı planladılarsa da bunu uygulama 
imkanı bulamadılar. 

İkinci Haçlı Seferi'nden Sonra Doğu'
da Durum. İkinci Haçlı Seteri'nin başarı
sızlıkla sonuçlanması, NOreddin Zengi'
nin Suriye'de nüfuz ve hakimiyetini art
tırmasına yardım etti. Anadolu Selçuklu 
Sultanı 1. Mesud da Franklar'ın bu yenil
gisinden faydalanarak Maraş'a saldırdı. 
Antakya Prinkepsi Raimond de Poitiers 
Mesud'a karşı harekete hazırlanırken 

Mesud ile aniaşan NOreddin, İnab Kalesi 
önünde savaşa tutuştuğu Antakya bir
liklerini yenilgiye uğrattı. Raimond bu sa
vaşta öldü (28 Haziran I I49); şehrin ida
resini karısı Konstance üstlendi. 11 SO yılı 
ilkbaharında Urfa Kontu ll. Joscelin NO
reddin'e esir düşünce karısı Beatrice kent
luktan geri kalan toprakları Bizans impa
ratoruna satıp bölgeden ayrıldı : ancak 
bu topraklar da kısa zamanda Türkler'in 
eline geçti. 11~1'de Havendan ve Tel Ba
şir NOreddin, Ayıntab ve Dü!Ok Mesud, 
Samsat ve BirecikArtuklu Beyi Timurtaş 
tarafından zaptedildi. 11 52 yılında Tr ab
I us Kontu ll. Raimond Batıniler tarafın
dan öldürülünce yerine oğlu lll. Raimond 
geçti. Aynı yıl lll. Baudouin de annesi Me
lisende'ı iktidardan uzaklaştırıp Kudüs 
Krallığı'nın idaresine tek başına hakim 
oldu. Onun 11 S3'te Askalan'ı zaptı Haçlı
lar'ın son büyük başarısını teşkil etti. An
cak bir yıl sonra NOreddin'in Dımaşk'a ha
kim olması bu başarının önemini azalttı. 
Çünkü NOreddin'in bu zaferi, sadece Ku
düs Krallığ(nın değil Antakya ve Trablus 
devletleri sınırlarının da tek bir müslü
man güç tarafından çevrelenmesi sonu-
cunu doğurmuştu. · ·· 

1162'de ölen Kral lll. Baudouin'in ço
cuğu olmadığı için tahta kardeşi Amaury 
geçtL Amaury bütün dikkatlerini Mısır 
üzerinde topladı. Zira NOreddin Zengi, her 
ne kadar Suriye'deki müslüman gücünü 
elinde toplamışsa da Mısır'a sahip ola
madığı sürece Kudüs Krallığı için hayati 
bir tehlike arzetmezdi. Fatımi hilateti ise 
süratle çökmekteydi. Amaury, 1163 yılı 
Eylülünde Mısır'a ani bir baskın yaparak 
Bilbis'i (Pelusium) kuşattı. Ancak vezir Dır
gam b. Amir. Nil nehrinin bentlerinden 



birkaçını açarak onu geri çekilmek zo
runda bıraktı. Amaury'nin bu teşebbü
sünden haberdar olan NGreddin, eski Fa
tıml veziri Şaver b. Müclr'in sarayına ge
lerek Kahire'deki mevkiini yeniden elde 
etmek için kendisinden yardım istemesi 
üzerine Mısır'a ordu göndermeye karar 
verdi. 1164 Nisanında ŞlrkGh ei-Man
sGr'un idaresinde Mısır'a birlikler yolladı. 
ŞlrkGh'un yanında genç yeğeni Selahad
din-i EyyGbl de vardı. NGreddin'in ve 
Amaury'nin Mısır'ı ele geçirmek için gi
riştikleri mücadele 1169 yılına kadar sür
dü. 8 Ocak 1169'da Kahire'ye giren Şlr
kGh, birkaç hafta içinde bütün Mısır'a 
hakim olduysa da iki ay sonra öldü. Yeri
ne Selahaddin-i EyyGbl geçti. Kral Amaury, 
Mısır'ı kaybetmiş olmanın Kudüs Krallığı 
için ne büyük bir tehlike teşkil ettiğini 
bildiğinden yeni bir Haçlı seferi düzenlen
mesi için Batı'ya elçiler gönderdi. Ancak 
elçiler Avrupa krallarından olumlu bir ce
vap alamadılar. Amaury bu arada Bizans 
imparatoruna da başvurmuştu. İmpara
tor Manuel yardım etmeyi kabul ederek 
kuwetli bir donanma ile onu destekle
diyse de Mısır'a karşı yapılan sefer başa
rısızlıkla sonuçlandı. 1171'de NGreddin'in 
emriyle Selahaddin hutbede Fatımi halife
sinin yerine Bağdat halifesinin adını akut
tu. Böylece Fatımi hilafeti son bulurken 
müslümanlar da Haçlılar'a karşı birleş
miş oldular. 

1174 Mayısında NGreddin Zengl, iki ay 
sonra da Kral Amaury öldü. NGreddin'in 
oğlu İsmail henüz on bir yaşında bir ço
cuk olduğundan devlet idaresi valiler ara
sında paylaşıldı. İktidar mücadelesini ne
ticede Selahaddin-i EyyGbl kazandı ve bir
liği yeniden kurdu. Amaury'nin ölümü ise 
krallığı çaresizlik içine düşürdü. Hanedan
dan geriye sadece on üç yaşında cüzzamlı 
oğlu Baudouin kalmıştı. Baudouin he
men kral ilan ediidiyse de niyabet husu
sunda krallık ileri gelenleri ikiye ayrıldı . 

Önce Trablus Kontu Raimond naib oldu; 
fakat 1176'da Baudouin, karşı grubun 

başında bulunan dayısı Joscelin de Cour
tenay'in tarafına döndü. 117Tde rüşdünü 

ispat eden genç kralın hastalığı gittikçe 
artıyordu. Tahtın devamını sağlamak için 
varis gerekiyordu. Bu sebeple kralın kız 
kardeşi Sibylle. Guillaume de Montferrat 
ile evlendirildi. Sibylle 1177 sonbaharın

da bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu 
çocuk geleceğin V. Baudouin 'i olacaktı. 
Bu arada Guillaume öldü ve Sibylle bu de
fa Guy de Lusignan ile evlendirildi. Fakat 
bu evlilik baronlar arasında mevcut re
kabeti kızıştırdı. Bu arada Ana Kraliçe 

Agnes de Countenay, kardeşi Joscelin, 
kızı Sibylle ve Lusignanlar'ın dahil olduğu 
bir saray partisi oluştu. Bu parti sık sık 
yerli baronlar ve eski aileler tarafından 
sürdürülen muhalefetle karşılaşıyordu. 
Krallık iç meselelerle uğraşırken dışarı
dan gelecek yardım ümitlerini de kay
betmişti. Batı'dan istenen yardım, Papa 
lll. Alexandrus'un ( 1159- 1181) gayretle
rine rağmen bir sonuç vermemişti. Bi
zans da yardım edecek durumda değildi. 
Zira Anadolu'da kudreti gittikçe artan Sel
çuklu Sultanı Il. Kılıcarslan ( 1155-1192). 

İmparator Manuel'in idaresindeki Bizans 
ordusunu 1176 Eylülünde Miryokefalon'
da (Myriokephalon) büyük bir yenilgiye uğ
ratmıştı. 1180'de Manuel öldükten son
ra Kudüs Krallığı'nın Bizans İmparator
luğu ile iş birliği ümitleri tamamen sön
dü. Öte yandan Selahaddin-i EyyGbl, 
1183'te Halep'e de sahip olarak hakimi
yet alanını Mısır'dan Dicle kıyılarına ka
dar uzattı ve bütün Haçlı devletlerini çem
ber içine aldı. 

Kudüs Kralı IV. Baudouin 1185 Martın
da öldü. Önceden varılan anlaşmaya gö
re, henüz sekiz yaşında bir çocuk olan ye
ğeni Baudouin Trablus Kontu lll. Rai
mond'un niyabetinde kral ilan edildi. Kral
lığın durumu kötüye gittiğinden Raimond 
Selahaddin ile dört yıllık bir anlaşma yaptı. 

Bu anlaşma sayesinde müslüman komşu
larla ticaret yeniden başladı. Beklenen 
Haçlı seferi gerçekleşinceye kadar barış 
korunabilirse krallığın geleceği güvence 
altına alınabilirdi. Fakat V. Baudouin 1186'
da ölünce, başında Joscelin de Courte
nay'in bulunduğu saray partisi anlaşma
yı hiçe sayarak naib lll. Raimond ve ta
raftarlarını idareden uzaklaştırıp Sibylle'e 
Kudüs'te taç giydirdi. Sibylle de kocası Guy 
de Lusignan'a taç giydirip onu kral ilan 
etti. Bu durum krallık ileri gelenlerini iki
ye böldü. 

Kral Guy antlaşmanın sürmesine ta
raftardı. Fakat eski Antakya prinkepsi olup 
1161'de esir alınan ve Halep'te on altı yıl
lık esaretten sonra Filistin'e gelerek Ke
rek-Şevbek hakimi olan Renaud de Cha
tillon, müslümanlara karşı yıllardan beri 
sürdürdüğü düşmanlıktan vazgeçmemiş

tL Renaud daha 1182'de Selahaddin'in ku
zeyde bulunmasından faydalanarak Kı
zıldeniz'e bir donanma gönderip Mek
ke'ye giden gemileri vurmak ve hatta is
lam'ın kutsal şehrine saldırmak husu
sundaki tasarısını uygulamaya başlamış
tı. önce Akabe körfezindeki Eyle'yi eline 
geçirmiş, fakat şehrin yakınındaki ada 
üzerinde bulunan kaleyi alamayınca ken-
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disi burada kalıp donarımayı Afrika kıyısı 
boyunca güneye yollamıştı. Bu donanma 
küçük şehirleri yağmalam ış. Ayzab' ı yak
mış. burada Hindistan'dan gelen ticaret 
gemilerini zaptetmiş ve sahile çıkarak 
çöl yoluyla gelen savunmasız bir kervanı 
da basmıştı. Korsanlar Ayzab'dan Ara
bistan kıyısına geçerek Medine'nin li
manlarından YenbG'daki gemileri ateşe 
vermiş ve Ragıb'a doğru ilerleyip Cidde'
ye giden bir hacı gemisini batırmışlardı. 
Durumdan haberdar olan Selahaddin'in 
kardeşi Mısır Valisi ei-Melikü'I-Adil, Hü
sameddin Lü'lü' kumandasındaki bir do
nanmayı Haçlılar'ın üzerine göndermişti. 
Hüsameddin önce adadaki kaleyi kuşat
madan kurtarıp Eyle'yi geri almış. ardın
dan güneye inerek donarımayı imha et
mişti. Ele geçirilen esirler Kahire'ye gö
türülerek öldürülmüştü. Renaud bu de- · 
fa. anlaşma sayesinde krallık arazisinden 
geçerek Mısır-Dımaşk arasında gidip ge
len kervanlara göz koydu. 1186 sonunda 
Moab bölgesinde Kahire'den gelen bir 
kervana saldırıp tacirleri ve malları Ke
rek Kalesi'ne götürdü. Selahaddin ant
laşmaya dayanarak esirlerin serbest bı
rakılmasını ve zararın ödenmesini istedi. 
isteğinin yerine getirilmemesi üzerine de 
antlaşmanın bozulduğunu ve Haçlılar 'la 

savaşın kaçınılmaz olduğunu bildirdi. 

1187 ilkbaharında Selahaddin Havran 
bölgesinde ordusunu toplarken Kral Guy 
de bütün asillerini, şövalyelerini maiye
tiyle birlikte Akka'ya çağırdı. Haziran so
nunda 1200 şövalye, çok sayıda atlı ve 
10.000 kadar yaya asker Akka'da toplan
dı. Kudüs'ten kutsal haç getirildi. 4 Tem
muz 1187 sabahı Hittin'de meydana ge
len savaşta Haçlı piyadeleri göle doğru 
kuşatmayı yarmaya çalıştılar, fakat he
men hepsi ya kılıçtan geçirildi ya da esir 
alındı. Şövalyeler ve atlı askerler gayretle 
savaştılarsa da sonunda yenildiler. Sade
ce lll. Raimond, Renaud de Sidon ve Ba
lian d'lbelin kuşatmayı yarıp kurtulabil
diler. Kral Guy'nin hayatı bağışlandı. Se
lahaddin Renaud de Chatillon'u öldürttü. 
Templier ve Hospitalier tarikatı şövalye
leri de katiedildL Diğer şövalyelere ise iyi 
davranıldı ve çoğu sonradan fidye ile ser
best bırakıldı. Kutsal haç müslümanların 
eline geçti. Bu savaşta Kudüs Krallığı'nın 
hemen hemen bütün askeri gücü yok 
edilmişti. Bundan sonra Taberiye, Akka, 
Nablus, Yafa, Sayda, Beyrut, Cübeyl, As
kalan ve Gazze birbiri ardınca zaptedildi. 
Böylece sıra Kudüs'e gelmişti. Selahad
din'in 20 Eylül'de kuşattığı şehir sonun
da teslim oldu. Selahaddin Kudüs halkı-
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na çok merhametli davrandı ve az bir fid
ye ödeyerek gitmelerine izin verdi. Ayrı
ca binlerce kişiyi de serbest bıraktı. 

Selahadöın-i Eyyfıbi, 27 Receb S83'te 
(2 Ekim 1187) Mi'rac gecesi Kudüs'e gir
di. Kudüs'ten ayrılanlar Sur, Trablus ve 
Antakya'ya sığınırken Ortodokslar ve Ya'
kübiler şehirde kaldılar. Museviler'in de 
şehre yerleşmesine izin verildi. Hıristi

yanlara ait kutsal yerlerin idaresi Orto
doks kilisesine teslim edildi. Selahaddin 
1188 yılında fetihlerine devam ederek 
1189'da Sur ('fYros) dışında bütün Kudüs 
Krallığı topraklarını eline geçirdi. Trab
lus Kentiuğu ile Antakya Prinkepsliği sa
dece başşehirle birkaç kasabadan ibaret 
kaldı. 

Üçüncü Haçlı Seferi. Hittin yenilgisi ve 
Kudüs'ün müslümanlar tarafından zaptı 
Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Bunu, 
Konrad ve Montferrat idaresinde Sur'da 
toplanan Haçlılar'ın Batı'dan acil yardım 
isternek üzere gönderdikleri Sur başpis
koposu Josias'ın Sicilya'ya gelişi takip et
ti. Sicilya Kralı ll. Guillaume hemen Doğu'-

üçüne~ Haçlı_~eferi 
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ya yardım hazırlıklarına başladı ve Arni
ral Margaritus kumandasında bir fıloyu 
Suriye sahillerine gönderdi. Josias Sicil
ya'dan Roma'ya gitti. Hasta olan Papa 
lll. Urbanus duyduğu haberlerin üzüntü
süyle 20 Ekim'de öldü. Halefi VIII. Gre
gorius bir bildiri yayımiayarak bütün Batı 
hıristiyanlarını yeni bir Haçlı seferine ça
ğırdı. Ancak Gregorius da iki ay sonra 
ölünce yerine papa seçilen lll. Clemens, 
Alman imparatoru Priedrich Barbarossa 
ile temasa geçti. Bu arada Josias da Pran
sa ve ingiltere krallarının yanına gitti. Kral
lar yeni bir Haçlı seferini kabul ettilerse 
de ülkelerindeki sorunlar yüzünden ikisi 
.de hemen yola çıkacak durumda değildi. 

Nihayet Alman imparatoru Priedrich 
Barbarossa 1189 Mayısında büyük bir or
duyla yola çıktı. Macaristan'ı geçerek Bi
zans topraklarına girdi. Ordusu Balkan
lar'da birçok olaya sebebiyet veren Pri
edrich ile Bizans imparatoru ll. lsaakios 
Angeles arasında önemli anlaşmazlıklar 
çıktı. Priedrich ordusunu Çanakkale Bo
ğazı'ndan Anadolu'ya geçirip güneye iler-

ledi. Alman ordusu karşısında endişeye 
kapılan ll. Kılıcarslan bunlarla savaşa gi
rişmedi : ordunun peşine takılıp askerleri 
rahatsız etmekle yetindi. Ancak bu etkili 
bir taktik oldu. Açlık, susuzluk ve Türk
ler'in baskını Almanlar'a ağır kayıplar ver
dirmeye başladı. Priedrich, Kılıcarslan ta
rafından boşaltılmış olan Konya'ya gir
diyse de burada fazla kalmadı ve ordu
sunu Toros geçitlerinden Silifke'ye doğru 
yürüttü. 10 Haziran 1190'da ordu Silifke 
ovasına vardı. Ancak Priedrich'in Silifke 
çayını geçerken boğulması morali bozu
lan ordunun dağılmasına yol açtı. Oğlu 

Priedrich'in idaresinde küçük bir ordu 
Sur'a ulaşabildi. Böylece Doğu'daki Haçlı
lar'ın ümitle beklediği yardım kaybolup 
gitti. 

Hittin Savaşı'nın üzerinden üç yıl geç
mişti. Pransa ve İngiltere'den beklenen 
orduların gelmesine daha bir yıl vardı. 
Ancak Doğu'daki Haçlılar bu süre içinde 
tamamen yardımsız kalmamışlardı. Si
cilya kralının 1188 yazında gönderdiği 
yetmiş gemiden oluşan filo, Trablus'un 



müslümanlar tarafından zaptım önlediği 
gibi Antakya ve SOr şehirlerine de gerekli 
yardımı zamanında yetiştirmişti. Aynı yıl 

başpiskopos Ubaldo'nun yönetimindeki 
Pisa donanınası ve 1189 yılında arka ar
kaya Suriye sahillerine gelen Cenova, Ve

nedik, Danimarka ve Flaman fıloları da 
yardıma koşmuşlardı. Bunlar aynı za
manda ihtiyaç duyulan yiyecek madde
lerini de Doğu'ya taşıyorlardı. Bu arada 
Selahaddin-i Eyyübi, Doğu'yu terketmek 
ve İslam'a karşı bir daha silah kullanma
mak şartıyla Kral Guy de Lusignan'ı 1188 
Temmuzunda serbest bırakmıştı. Fakat 
Guy sözünde durmamış. taraftarlarını 

toplayarak krallığından artakalan yerleri 
tekrar eline geçirmek üzere Sür'a git
mişti. Konrad ise Guy'nin isteğini red
detmiş, onu şehre sokmamıştı. Bunun 
üzerine Guy kendi hakimiyetini kurmak 
için birlikleriyle güneye yürüyerek Akka'
yı kuşattı. Kuşatma devam ederken kral
ları Richard ve P.hilippe Auguste'ün ha
reketini beklemeden yola çıkan Cham
pagne Kontu Henri, Dreux Kontu Ro
bert, Blois Kontu Thibaut, Sancerre Kon
tu Etienne gibi birçok asilzade kendi kuv
vetleriyle birlikte 1189 sonbaharında Ak
ka önüne gelmişti. 

Avrupa'da başpiskopos Josius sonun
da Fransa Kralı ll. Philippe Auguste ve 
İngiltere Kralı ll. Henri'yi Haçlı seferi için 
ikna etti. Fakat Henri 1189'da öldü, yeri
ne oğlu ı. Richard (Aslan Yürekli) geçti. öte 
yandan Fransa ile İngiltere arasındaki so
runlar bir türlü bitmek bilmiyordu. Niha
yet iki kral 4 Temmuz 1190'da Vezelay'
de ordularıyla beraber bir araya geldiler. 
Üçüncü Haçlı Seferi'ne kumanda eden 
bu iki kral çok değişik yaratılışiara sahip
ti. Richard genelde dengesiz bir adamdı. 
Babasına isyan etmişti ve kardeşlerine 
güvenmiyordu. İdare kabiliyeti olmama
sına rağmen savaşta bir dahi sayılırdı . ll. 
Philippe ise becerikli ve hilebaz bir politi
kacıydı. Sefere isteksiz katılmıştı. asıl ama
cı Avrupa'da kendi topraklarını genişlet

mekti. 

Vezelay'den ayrı ayrı yola çıkan Fransa 
ve İngiltere kralları Messina'da buluştu
lar. Haçlı seferinin bundan sonraki kısmı 
üzerinde ortak şartları içeren bir anlaşma 
imzaladılar. Ayrıca ele geçirilecek yerle
rin iki kral arasında eşit olarak bölüşül

mesi konusunda karara vardılar. Ardından 

Fransız donanmasıyla Doğu'ya hareket 
eden Philippe, kuzeni Konrad de Mont
ferrat tarafından karşılandıktan sonra 20 
Nisan 1191'de Akka önüne gelerek ku-

şatmaya katıldı. Fakat surların zaptedil
mesi Richard'ın gelişine kadar ertelendi. 

Richard deniz yoluyla Kıbrıs'a ulaştı ve 
adaya asker çıkardı. Kıbrıs'ın hakimi lsa
akios Dukas Komnenos, Richard'a karşı 
çıktıysa da sonunda mağlüp olarak esir 
düştü . Adayı ele geçirdikten sonra yolu
na devam eden Richard 8 Haziran 1191'
de Akka'ya geldi ve kuşatmaya katıldı. 

Bütün Haçlı kuwetlerinin şiddetli hü
cumu üzerine Akka'nın müslüman gar
nizonu 11 Temmuz 1191'de Selahaddin'in 
izni olmadan şehri Haçlılar'a teslime mec
bur kaldı. Selahaddin antlaşma şartları 
gereğince esirlerin mübadelesini ve Hit
tin Savaşı'nda ele geçirilen kutsal haçı 
iadeyi kabul etti. Haçlılar Akka'ya girer
ken şehrin bölüşülmesi hususunda ara
larında anlaşamadılar. Richard, Avustur
ya Herzogu Leopold'e hakarette bulun
du. Philippe'i de kızdırdı. Bunun üzerine 
Leopold ile Philippe, Akka'nın zaptıyla 

Haçlı yeminlerini yerine getirdiklerini söy
leyerek Avrupa'ya döndüler. Böylece bü
tün idare Richard'ın elinde toplanmış 
oluyordu. Selahaddin anlaşmaya uygun 
olarak ilk grup esirleri serbest bırakınca 
Richard asillerin hepsinin teslim edilme
diğini ileri sürerek müslüman esirleri ser
best bırakmadı. Daha sonra yapılan pa
zarlıklardan da sonuç alınamadı ve Ak
ka'dan Kudüs'e gitmek için sabırsızianan 
Richard, Akka Garnizonu'ndan geriye kal
mış olan 2700 kişiyi eşleri ve çocuklarıyla 
birlikte öldürttü (20 Ağustos I ı 9 ı) Bu 
katliam barış görüşmelerine son verdi. 
Richard güneye ilerlerken müslüman at
lıları ordunun artçılarına hücum edip ge
ride kalanları yakalıyor ve Akka katliamı
na misilierne olarak öldürüyorlardı. 

Richard'ın Arsufta yapılan savaşı ka
zanması, Yafa'yı ele geçirmesi ve Da
ron'u almasına rağmen Kudüs'e ulaşmak 
için yaptığı bütün teşebbüsler sonuçsuz 
kaldı. öte yandan ülkesine geri dönmesi 
için haberler alıyordu . Richard, Selahad
din ve kardeşi ei-Melikü'I-Adil ile sürekli 
haberleşiyordu . Nihayet 2 Eylül 1192'de 
Richard ile Selahaddin arasında beş yıllık 
bir barış antiaşması imzalandı. Askalan 
müslümanlarda, Yafa'nın kuzeyindeki sa
hil şeridi hıristiyanlarda kalacaktı. Hıris
tiyan hacıları kutsal yerleri serbestçe zi
yaret edebilecek ve müslümanlarla hıris
tiyanlar karşılıklı olarak birbirlerinin ül~ 
kelerinden geçebileceklerdi. 9 Ekim'de 
ülkesine dönmek üzere Doğu'dan ayrılan 
Richard, Viyana yakınlarında Leopold'ün 
adamları tarafından yakalanarak Alman 
imparatoru VI. , Heinrich'e teslim edildi. 

HAÇLilAR 

Richard, büyük bir fidye ödeyerek ancak 
1194 Martında yurduna döne bildi. 

Kudüs'ü geri almak amacıyla düzenle
nen üçüncü Haçlı Seferi hedefine ulaşa
mamıştı. Fakat Akka'nın ele geçirilmesi 
ve Haçlılar'ın kıyı bölgelerinde tutunabii
meleri krallığın devamını sağladı. Richard 
ayrılmadan önce hemen bütün baronla
rın ve halkın desteğini kaybetmiş olan 
Guy de Lusignan'ın yerine Konrad'ın kral 
olmasını kabul etmişti. Ancak kısa süre 
sonra Konrad bir suikast sonucu öldürü
lünce bu defa lsabella, Henri de Cham
pagne ile evlendirilerek Henri kral ilan 
edildi. Guy ise Kıbrıs'ın idaresiyle görev
lendirildi. Üçüncü Haçlı Seferi'nin en uzun 
süren başarısı Kıbrıs'ın zaptı oldu. Kıbrıs 
sonraki yıllarda kendi başına bir krallık ha
line gelecek ve önemi daha da artacaktı. 

Üçüncü Haçlı Seferi ordularının Doğu'
dan ayrılışından kısa bir müddet sonra 
Selahaddin-i Eyyübi Dımaşk'ta vefat etti 
(27 Safer 589/4 Mart ı ı 93). Onun ölümü
nün ardından hakimiyet oğulları, kardeş

leri ve akrabaları arasında bölüşülünce 
İslam birliği parçalandı. EyyübTier arasın
daki bu anlaşmazlık, müslümanları Akka 
merkezi etrafında varlığını sürdüren Haç
lılar'a karşı harekete geçmekten alıkoy
du. Eyyübiler genelde Haçlılar'la barış 

içinde yaşamayı tercih ettiğinden Kral 
Henri ülkesinde düzeni yeniden kurarken 
kendi konumunu da güçlendirdi. 1194'te 
Kıbrıs Kralı Guy öldü ve yerine kardeşi 
Amaury de Lusignan geçti. Amaury ile 
Henri arasında dostluk kuruldu. 1197 yı
lında Amaury, hakimiyetini tanıdığı im
parator VI. Heinrich tarafından kral Ilan 
edildi. Kuzeyde sınırları iyice küçülmüş An
t akya-Trablus hakimiyetini elinde tutan 
lll. Bohemund, Kilikya Ermeni hakimi ll. 
Leo tarafından rahatsız edilmekle birlik
te idaresini bağımsız olarak sürdürmek
teydi. Leo ise gücünü arttırmak istiyor
du. Amaury gibi Leo da VI. Heinrich'e ve 
papaya başvurarak 1198'de krallık tacını 
elde etti. Bu arada Heinrich. kutsal ülkede 
Alman üstünlüğünü sağlamak için 1197-
de bir Alman ordusunu deniz yoluyla Ak
ka'ya gönderdi. Almanlar'ın gelişiyle Haçlı
lar Beyrut'u ele geçirme imkanı buldular. 
Buna karşılık müslümanlar da Yafa 'yı zap
tettiler. Henri de Champagne'ın 119Tde 
ölümünden sonra krallık tahtına Kıbrıs 
Kralı Amaury getirildi ( ı ı 98). Amaury Kıb
rıs ve Akka krallıklarını ayrı ayrı idare et-

. ti. Alman ordusunun gelişi, Haçlılar'ın Do
ğu'daki durumunun güçlendirilmesi bakı
mından pek yarar sağlamadı; Beyrut'un 
alınması ve Alman şövalye tarikatının ku-
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rulmasıyla sınırlı kaldı. Haçlılar'ın Kudüs'ü 
ele geçirip krallığı genişletebilmeleri için 
yeni bir Haçlı seferine ihtiyaç vardı. 

Dördüncü Haçlı Seferi. 1198'de papa
lık tahtına çıkan lll. lnnocentius Doğu'ya 
yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesini isti
yor ve bunu gerçekleştirmeyi papalığın 
görevi sayıyordu. Bu sebeple yolladığı elçi 
heyetleri ve yazdığı mektuplarla Avrupa'
nın söz sahibi kişilerini bu harekete katıl
maya çağırdı. Başta her yerde sevilen va
iz Foulques de Neuilly olmak üzere birçok 
din adamı bu konuda vaazlar veriyordu. 
1 i 99'da papa sefere mali güç temini için 
yeni bir vergi koydu (bu vergi daha sonra 
pa pa !ık gelir vergisi haline dönüşmüştür). 
Kudüs Kralı Henri'nin kardeşi Champag
ne Kontu Thibaut tarafından 1199 Kası

mında düzenlenen şövalyeler arası yarış
ma oyunları sırasında Fransız asillerinin 
Haçlı yemini etmesi ve daha sonra buna 
başkalarının da katılmasıyla yeni bir Haç
lı seferi hazırlıkları fiilen başlamış oldu. 
Thibaut seferin reisi seçildi ve bu seferin 
o sırada islam dünyasının merkezi haline 
gelmiş bulunan Mısır üzerine yapılması 
kararlaştırıldı. Mısır'a gidebilmek için Ve
nedik ile temas kurulup gemi teminine 
çalışıldı. Fakat Venedik'in Mısır ile ticari 
bağlantıları olduğundan Mısır'a yapıla

cak bir Haçlı seferi çıkarlarına uygun düş
müyordu. Bizans'tan nefret eden Vene
dik hakimi Enrico Dandolo, Mısır yerine 
istanbul üzerine yapılacak bir seferin Ve
nedik açısından çok daha yararlı olacağını 
düşünüyordu. Başlangıçta papa ve Haç
lılar bu görüşe katılınadıysa da 1201'de 
Thibaut'nun ölümünden sonra yerine reis 
seçilen Boniface de Montferrat Enricö 
Dandole ile aniaşınca seferin yönlendiril
mesi tamamen Venedik'in eline geçti. 

1202 yazında Haçlılar Venedik'te top
landılar. Ancak antlaşma uyarınca yolcu
luk için Venedik'e ödenmesi gereken pa
ra yeterli değildi. Sonuçta Haçlılar, para 
ödemekyerine Venedik'in Macar hakimi-' 
yetindeki Zara şehrini zaptma yardım et
meyi kabul ettiler. Zara bir hıristiyan şehri 
olmasına rağmen Haçlılar tarafından 15 
Kasım 1202'de ele geçirilip yağmalandı. 

Daha seferin başında Haçlılar'ın bu şekil
de davranması. aslında Haçlı seferlerinin 
başından beri Doğu'daki din kadeşlerine 
yardım amacıyla değil sadece kendi çıkar
larına uygun olarak Doğu'da hakimiyet 
kurmak üzere planlandığını bir defa da
ha ortaya koyuyordu. Haçlı ordusuna he
nüz Zara'da bulunurken, kardeşi !ll. Alek
sios Angeles tarafından Bizans tahtın
dan indirilmiş olan eski imparator ll. lsa-
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akios Angeles'un oğlu Aleksios'tan bir 
mesaj geldi. Aleksios Haçlılar'a, amcası
nın yerine kendisini tahta çıkardıkları tak
dirde Venedik'e olan borçlarını ödemeye, 
Mısır seferi için para ve yiyecek yardımı 
yapmaya, ayrıca kendilerine 10.000 kişi
lik bir Bizans kuweti vermeye hazır oldu
ğunu bildiriyordu. Haçlılar, Batı dünyası
nın uzun zamandır Bizans'a karşı besle
diği kızgınlık ve kıskançlık duygularını tat
min etme fırsatı veren bu teklifi kabul 
ettiler. Haçlı filosu 24 Haziran 1203'te is
tanbul önlerine geldi. Galata'da karaya 
çıkan Haçlılar gemilerini Haliç'e soktular. 
imparator lll. Aleksios Haçlılar'ın gelişi
ne k~rşı önlem almamıştı. Ancak Haçlılar 

Haliç surlarına karşı hücuma geçince as
kerlerle birlikte halk da şehri savundu. 
Fakat 17 Temmuz günü Venedikliler sur
larda gedik açınca imparator şehirden 
kaçtı. Hükümet bunun üzerine hapiste 
bulunan eski imparator ll. lsaakios'u tah
ta çıkararak Enrico Dandolo'ya, taht id
diacısının babası tahta çıkarıldığı için ar
tık savaşa gerek kalmadığını bildirdi. Haçlı 
saldırısı durduruldu ve Aleksios. 1 Ağus

tos 1203'te IV. Aleksios Angel os unvanını 
alarak babası ile beraber imparator ilan 
edildi. Bu arada ll. lsaakios, Venedikli
ler'in istediği ve oğlunun daha önce yap
tığı vaadleri kabul ettiğine dair antlaş
mayı imzaladı. Fakat bunların yerine ge-

Haçlı donanmasını Boğaziçi'nde gösteren 112041 bir 
minyatür (Bradford, s. 91) 

tirilmesi mümkün değildi. öte yandan IV. 
Aleksios'un tsrariarına rağmen istanbul 
kilisesi Roma'nın üstünlüğünü ve Latin 
adetlerini benimserneyi kesinlikle kabul 
etmiyordu. Haçlılar'a ödenecek para da 
temin edilemiyordu. Çapulcu Haçlılar ci
var köylere saldırıyor, her şeyi yağmalı
yordu. Surların dışında hiç kimsenin can 
güvenliği kalmamıştı. Birkaç Fransız'ın 
müslümanlara ait bir mescidi ateşe ver
mesiyle çıkan yangında şehrin büyük bir 
mahallesi kül oldu. IV. Aleksios'un parayı 
ödeyemeyip geeiktirmesi Haçlılar'ı ötke
lendiriyordu. Nihayet şehri zaptetmek hu
susunda Haçlılar'ı tahrik eden Venedik
liler'in beklediği fırsat bir saray ihtilali sa
yesinde gerçekleşti. 1204 Şubatında IV. 
Aleksios'u ve babasını tahttan indiren bu 
saray ihtilali sonunda lll. Aleksios'un da
madı Murtzuphlos, V. Aleksios unvanıyla 
Bizans tahtına çıktı. Taht değişikliğini ken
dilerine karşı bir meydan okuma olarak 
değerlendiren Haçlılar şehri zaptetmeye 
karar verdiler. 6 Nisan'da yapılan ilk Haç
lı saldırısı durduruldu, fakat bir hafta son
raki saldırıda şehir düştü ( 13 N isan 1204). 
imparator, patrik ve pek çok asilin kaçıp 
terkettiği savunmadan yoksun şehir, En
rica Dan d ol o ve Haçlı reisierinin izniyle üç· 
gün boyunca yağmalanıp tahrip edildi.. 

Haçlılar istanbul'u, 1 099'da Kudüs'ü 
zaptettiklerinde yaptıkları korkunç katli
ama pek uygun düşen bir vahşetle yağ

maladılar. Onların çılgınlığından dehşete 

düşen olayın şahidi Batılı yazarlar kale
me aldıkları eserlerde duydukları utancı 
açıkça belli etmişlerdir. 900 yıl boyunca 
hıristiyan dünyasının merkezi olan istan
bul bu yağma sonunda bütün ihtişamını, 
zenginliğini. sanat eserlerini kaybetti. Ki-

. liseler, manastırlar, saraylar ve kütüpha
neler yağma edildi. Sayısız ikon, kutsal 
emanet ve değerli eşya üzerlerindeki kıy
metli taşlar sökülüp alınarak tahrip edil
di veya çalınıp götürüldü. Hıristiyanlığın 
en kutsal kilisesi Ayasofya'ya atlarıyla gi
ren Haçlı savaşçıları ikonları, ipekli halı
ları çaldılar; aziz tasvirleri ve kutsal ki
taplar üzerinde tepinip şarkı söylediler. 
Blakhernae'deki Kutsal Meryem Kilisesi 
de aynı akıbete uğradı. Venedikliler, im
paratorluk merkezindeki kültür ve sanat 
eserlerinin birçoğunu toplayıp kendi şe
hirlerine götürürken Fransız ve Flaman
lar da taşıyabilecekleri eşya dışında her 
şeyi vahşice tahrip ettiler. Sokaklarda ko
şuşan yaya Haçlı askerleri ve yere diz çö
küp merhamet dilenen halkın üzerine at-

. larını süren Haçlılar kadın, yaşlı. çocuk de
meden herkesi öldürüyor, fakirierin evle-



rini bile tahrip ediyordu. Saraylılar. asil
ler. hatta rahibeler bile gözü dönmüş Haç
lılar'ın tecavüzüne maruz kaldılar. Üçün
cü günün sonunda "şehirler kraliçesi" 
İstanbul bir harabeye dönmüştü. 

Haçlılar istanbul'da Latin İmparatorluğu· 
adıyla elli yedi yı l sürecek ( 1204- ı 261) bir 
hakimiyet kurdular. Baudouin de Fland
re imparator seçildi. istanbul'un ilk La
tin patriği Venedikli Thomas Morasini ol
du. Bizans toprakları Haçlılar'la Venedik
liler arasında paylaşıldı. Venedikliler. ti
cari bakımdan kendileri için önem taşı
yan kıyı şehirlerini ve adaları alırken Haç
lılar Selanik, Yunanistan ve Pelopones'te 
küçük devletler kurdular. İstanbul'dan 
kaçan Bizans ileri gelenleri de Epiros böl
gesinde ve İznik'te iki devlet tesis ettiler. 
Bu iki devlet yanında Bulgar Çarlığı ile de 
mücadele etmek zorunda kalan İstanbul 
İmparatorluğu'na 2S Temmuz 1261'de İz
nik Bizans Devleti son verdi. Ortadoğu'

daki müslümanlar bakımından herhangi 
bir tehlike meydana getirmemiş olan 
Dördüncü Haçlı Seferi, Bizans İmparator
luğu'na vurduğu darbe ile Anadolu'daki 
Türk hakimiyetinin güçlenmesine yar
dımcı oldu. Anadolu Selçuklu Devleti ar
tık Batı'dan gelecek önemli bir tehlike 
kalmadığından sınırlarını genişletme im
kanı buldu. Antalya ile birlikte Akdeniz 
kıyılarını. ayrıca Karadeniz'de Samsun ve 
Sinop'u ele geçirerek ihtiyaç duyduğu li
manlara kavuştu. Selçuklular. Anadolu 
ticaret yollarının taşıdığı önem sayesin-

" Ha l kın Seferi "ne katılan yaya Haçlılar'l tasvir eden bir 

minyatür (Runciman, s. 70) 

de dünya ticaretinde söz sahibi oldular. 
Aynı zamanda Doğu Anadolu'dan Suri
ye'ye kadar uzanan bölgelerde devletin 
siyasi nüfuzu kuwetlendi. 

Beşinci Haçlı Seferi. Dördüncü Haçlı 
Seferi'nden sonra Avrupa'da toplumun 
bazı kesimlerinde Haçlı ruhu hala devam 
etmekteydi. Yıllardan beri vaizler halkı 
yeni bir Haçlı seferine davet ediyordu. 
Çocuklar bile bu çağrılardan etkilendiler. 
1212'de Fransa ve Almanya'dan binlerce 
çocuk kutsal toprakları kurtarmak üzere 
yollara dökülüp yaya olarak Marsilya. Ce
nova ve Brindisi limaniarına kadar ulaş
tılar. Bu limanlarda bindikleri gemiler ya 
battı veya kayboldu, çocukların bir kısmı 
köle olarak satıldı . Papa lll. lnnocentius 
ise yeni bir Haçlı seferi için büyük gayret 
sarfediyordu. 121 S'te Roma'da Lateran 
Kaosili'nde sefere katılacak Haçlılar'a im
tiyazlar ve günahlarının affı vaad edildi. 
Sefer için yeniden vergi konuldu. Müslü
manlara askeri malzeme satılması yasak
landı. Çağrının duyurulması için pek çok 
vaiz ve gezgin şair (troubadour) görevlen
dirildL 1216'da lll. lnnocentius'in ölümün
den sonra papa seçilen lll. Honorius da 
selefi gibi gayret gösterdi. 1217 yazının 
sonunda Beşinci Haçlı Seferi'nin ilk gru
bunu oluşturan Macar Kralı Andreas ve 
Avusturya Dükü Leopold'un birlikleri Ak
ka'ya vardılar. Kıbrıs Kralı Hugue de Ak
ka'ya geldi. Alman imparatoru ll. Fried
rich ise bazı meselelerini halletmek üze
re papadan yolculuğunu erteleme izni al
mıştı. 

Akka'ya gelenler, 1218 ilkbaharında ço
ğunluğunu Alman askerlerinin teşkil et· 
tiği bir Frizon donanınası şehre ulaşın
caya kadar önemli bir şey yapmamış
lardı. Bu donanma Jean de Brienne'in li
derliğinde Mısır'a doğru yola çıktı. Üçün
cü seferden beri Mısır'a bir saldırı yapıl

ması düşünülüyordu. Haçlılar müslüman
l arı Nil deltasından çıkarabilirlerse Sü
veyş ve Akka üzerinden onları kıskaca 
alabilir ve bu şekilde Kudüs'ü ele geçi
rebilirlerdi. ı. ei-Melikü'I-Adil. Haçlı sefe
rinin Mısır'ı hedef aldığını anlayınca Su
riye'de ordu topladı. Mısır'daki naibi olan 
oğlu ei-Melikü'I-Kamil Muhammed de Mı
sır ordusuyla Kahire'den kuzeye yürüye
rek Dimyat'ın güneyinde Adiliye'de ordu
gahını kurdu. Fakat Haçlılar, 24 Ağustos 
1218'de Dimyat önündenehir üzerindeki 
kuleyi zaptettiler. Yaşı ilerlemiş olan ei
Melikü'I-Adil bu haberin üzüntüsüyle Dı
maşk'ta vefat etti. Yerine Suriye'de kü
çük oğlu ei-Melikü'I-Muazzam, Mısır'da . 

büyükoğlu ei-Melikü'I-Kamil geçti. Haçlı-
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lar ise yeni kuwetlerin gelmesini bekle
diler. Papa tarafından hazırlanan ve ço
ğunluğunu Fransızlar'ın teşkil ettiği Kar
dinal 1 Pelagius'un idaresindeki Haçlı or
dusu eylül ayında Dimyat'a geldi. Ancak 
Pelagius Haçlılar'ı kilisenin yönetiminde 
saydığından o zamana kadar ordunun ba
şında bulunan Kral Jean de Brienne'in li
derliğini kabul etmedi ve papanın elçisi 
sıfatıyla sadece kendisinin başkuman

dan olabileceğini söyledi. Haçlılar 1219 Şu
batında müslümanların boşaltlığı Adili
ye'yi ele geçirdiler. el-Melikü'I-Kamil'in bu
radan geri çekilmesinin ası l sebebi, ken
disine yönelik bir suikast girişimini haber 
almış olması idi. ei-Melikü'I-Adil ordusu
nu güneydoğuya Üşmün'a çekmiş ve bu
rada Suriye'den yardıma gelen kardeşi 
el-Melikü'I-Muazzam ile buluşmuştu. Fa
kat iki ordunun birleşmesiyle de Haçlı
lar'ı geri atmak mümkün olmadı. ei-Me
likü'I-Kamil ekim ayında Haçlılar'la anlaş
maya çalıştı ve Mısır'ı boşalttıkları tak
dirde kendilerine Kudüs'ü vermeyi teklif 
etti. Jean de Brienne ve pek çok Haçlı bu 
teklifi kabule taraftar olduğu halde, müs
lümanlar tarafından surları yıkılmış olan 
Kudüs'ün elde tutulmasını imkansız gö
ren Pelagius ve onu destekleyen İtalyan 
lar teklifi reddettiler. Nihayet Haçlıla~ S 
Kasım 1219'da Dimyat'ı ele geçirdiler. Şeh
rin idaresi Jean de Brienne'e verildi. Pe-

Mukaddes Roma Imparat oru ve Sicilya Kralı ll. Friedrich ' in 
taç giymesini gösteren bir minyatür (Bradford, s. 92) 
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lagius ise bütün Mısır'ın zaptedileceğini 
ve müslümanların tamamen imha edile
ceğini hayal ediyordu. Dimyat'a yerleşen 
Haçlılar şehirde imar faaliyetlerine baş
ladılar ve bu arada ulucamiyi katedrale 
çevirdiler. Şehir halkı köle olarak satıldı . 

Küçük çocuklar vaftiz edilip kilise hizme
tinde görev yapmak üzere din adamları
nın yanına verildi. Ele geçen hazineler ve 
değerli eşya Haçlılar arasında paylaşıl

dı. 

Haçlılar Dimyat'ta bir yıldan fazla her
hangi bir faaliyette bulunmadılar. Bu ara
da ei-Melikü'I-Kamil donanmasını teçhiz 
edip 1220 yazında Kıbrıs'a gönderdi. Müs
lüman lar, Umasol önünde demirlemiş 
olan bir Haçlı donanmasına ani bir bas
kın düzenleyerek bütün gemileri ele ge
çirdiler, binlerce kişiyi de esir aldılar. Pe
lagius hala İmparator ll. Friedrich'in gel
mesini bekliyordu. Fr.iedrich bizzat gel
medi. Bavyera Dükü Ludwig ise büyük bir 
kuweti Mısır'a yolladı. Endişeye kapılan 
ei-Melikü'I-Kamil. Haçlılar'a otuz yıllık bir 
mütareke karşılığında Kudüs'ü ve Filis
tin'i bırakmayı teklif etti. Fakat Pelagius 
bu teklifi de geri çevirdi. Pelagius ve Lud
wig müslümanlara saldırmaya karar ver
diler. Jean de Brienne yeniden Akka'dan 
Mısır'a geldi. 12 Temmuz 1221'de 630 ge
mi, SOOO şövalye, 4000 okçu ve 40.000 
yaya askerden oluşan Haçlı ordusu hare
kete geçti. ei-Melikü'I-Kamil, kendi kuv
vetlerini Dimyat yakınlarındaki Bahrüs
sagir'in arkasına çekip nehrin iki tarafın
da hazırlanan mevzilere yerleştirdi. Haç
lılar 24 Temmuz'da Bahrüssagir'e ulaşa
rak müslüman kuwetlerinin karşısına 

geçtiler. Nil sularının taşma zamanıydı. 
Ancak sular daha yükselmeden Suriye'
den yardıma gelen müslüman ordusu 
Menzele gölü (Buhayretülmenzele) yakının

da kanalı geçerek Haçlılar'la Dimyat ara
sına yerleşti. Kanalın suları yükselince ei
Melikü'I-Kamil'in gemileri harekete ge
çip Haçlı donanmasının geri çekilme yo
lunu kesti. Pelagius, Haçlı ordusunun her 
taraftan kuşatıldığını ve çok az yiyecek 
kaldığını görünce 26 Ağustos'ta geri çe
kilme emri verdi. Müslümanlar su bent
lerini açarak Haçlılar'ın geçeceği araziyi 
sular altında bıraktılar. ei-Melikü'I-Ka
mil'in Türk süvarisi ve zenci piyadeleri 
Haçlılar'ın üzerine saldırdı. Kral Jean ve 
tarikat şövalyeleri bu hücumu durdur
dularsa da binlerce Haçlı öldü. 28 Ağus
tos'ta Pelagius barış teklifinde bulundu 
ve ei-Melikü'I-Kamil'in . şartlarını kabul 
etmek zorunda kaldı. Haçlılar Dimyat'ı 

terketmeyi ve irnparatorun da onaylaya-
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cağı sekiz yıllık bir mütarekeyi kabul et
tiler. İki tarafın esir leri mübadele edildi. 
8 Eylül 1221'de Haçlı ordusu Mısır'dan 

ayrılınca ei-Melikü'I-Kamil Dimyat'a gir
di. Beşinci Haçlı Seferi de böylece son 
buldu. Hayal kırıkl ığına uğrayan Haçlılar 

Pelagius'u, papayı ve imparatoru suçlu
yorlardı. Batı'nın bu saldırısı İslam dün
yasında yeni bir birlik düşüncesi doğur
du. öte yandan Beşinci Haçlı Seferi'nden 
Mısır'ın yerli hıristiyanları zarar gördü. 
Bunların vatandaşlık haklarında kısıntı

lar yapıldı. Ağır vergiler konuldu ve kili
seler kapatıldı . İtalyan tacirleri de İsken
deriye'deki itibarlarını kaybettiler. 

Altıncı Haçlı Seferi. Beşinci Haçlı Se
feri'nin başarısızlığı İmparator ll. Fried
rich'e büyük bir sorumluluk yüklemişti. 
Friedrich, 122S'te Jean de Brienne'nin 
kızı "Kudüs kraliçesi" unvanını taşıyan 
Jolande ile evlendikten sonra Haçlı dev
letinin kralı sıfatıyla artık sefere çıkmak 
zorunda olduğunu anladı. Bu sefere ka
tılan ordunun büyük kısmı 1227 yazının 
sonunda İtalya'dan denize açıldı, Fried
rich hastalık sebebiyle yine geride kaldı. 
Bu s ırada, kendisiyle anlaşmaya taraftar 
görünen Mısır Sultanı ei-Melikü'I-Kamil'in 
elçilerini kabul etti. Ancak Papa IX. Gre
gorius hastalık mazeret ini reddederek 
Friedrich'i aforoz etti. Friedrich 1228 Ha
ziranında aforoz edilmiş bir Haçlı olarak 
yola çıktı. Ayrıca taşıdığı kral sıfatını da 
1228 Nisanında karısının ölümüyle kay
betmiş olup Doğu'ya sadece oğlu küçük 
kral Konrad'ın vasisi olarak gidiyordu. 

Friedrich 21 Temmuz'da Kıbrıs'a var
dı. Kıbrıs'ın idaresi, ı. Hugues'ün oğlu genç 
kral 1. Henri'ye naib tayin edilmiş olan 
Beyrut hakimi Jean d'lbelin'in elinde bu
lunuyordu. İmparator Friedrich ise Do
ğu'daki bütün hakimiyetin kendisine ait 
olduğunu düşünüyordu. Jean d'lbelin ve 
baronlar, her ne kadar onun Kıbrıs üze
rindeki yüksek hakimiyetini tanımaya ha
zır idiyseler de imparatorun Akka'da sa
dece oğlu Konrad için naiblik iddia ede
bileceğini söylüyorlardı. 

Akka'ya giden Friedrich orada daha faz
la muhalefetle karşılaştı. Aforoz edildiği 
haberi şehre ulaştığından daha önce ken
disini destekleyen pek çok kişi şimdi onu 
reddediyordu. Friedrich sadece, Alman şö
valye tarikatı ile beraberinde getirdiği kü
çük Haçlı ordusunun desteğine sahipti. 
Ayrıca Doğu'daki bütün Haçlılar'ın kendi
sine katılması halinde bile müslüman
lara karşı güçlü bir ordu çıkaracak du
rumda değildi. Bu sebeple diplomasi yo-

!una başvurdu ve Sultan ei-Melikü'I-Ka
mil ile Kudüs'ün teslimi hususunda yeni
den görüşmelere başladı. 626'da (1229) 
imzalanan anlaşma ile Yafa'ya kadar uza
nan bir şeritle birlikte Kudüs, Beytü
lahm (Bethlehem), Nasıra (Nazareth) şehir
leri, Montfort ve Toron kaleleri de dahil 
Celile bölgesi ve Sayda etrafında müslü
manların elinde bulunan arazi Haçlılar'a 
veriliyordu. Kudüs'te Kubbetü's-sahre ve · 
Mescid-i Aksa ile Harem-i şerif müslü
manların elinde kalacak, müslümanlar 
şehre girip serbestçe ibadet edebilecek
ferdi. Friedrich Kudüs'ün surlarını yeni
den inşa ettirebilecekti; fakat bu taviz 
sadece onun şahsına veriliyordu. İki ta
rafın elinde bulunan esirler serbest bıra
kılacak ve anlaşma on yıl için geçerli ola
caktı. Haçlı seferleri tarihinde benzeri gö
rülmeyen bu anlaşma ile Haçlılar savaş

madan Kudüs bölgesini yeniden ele ge
çirmişlerdi. İslam dünyası dehşet içinde 
kaldı . Sultan ei-Melikü'I-Kamil'in en sa
dık adamları bile ona karşı çıkıyorlardı. 
Sultanın yeğeni ei-Melikü'n-Nasır Davüd 
Dımaşk'ta bu anlaşmayı protesto için ma
tem ilan etti. Diğer taraftan hıristiyanlar 
da anlaşmanın uygulanmasının pek müm
kün olmadığını düşünüyorlardı. Friedrich 
17 Mart'ta Kudüs'e girdi. Ancak hala afo
rozlu olduğu için pat r ik şehirde dini faali
yeti ve kilisede ayinleri yasaklamıştı. Bu 
sebeple Kutsal Mezar Kilisesi'ndeki töre
ne hiçbir din adamı katılmadı ve Friedrich 
krallık tacını kendi elleriyle başına koy
mak zorunda kaldı. Kısa bir süre sonra 
da Kudüs'ü terkedip önce Akka'ya, ora
dan da Avrupa'ya döndü. 

Friedrich 23 Temmuz 1230'da papa ile 
barışıp aforozdan kurtulunca Doğu'da hu
kuki durumu güçlendi. 1231 sonbaha
rında kendisinin elçisi sıfatıyla Riccardo 
Filangieri kumandasında bir orduyu Do
ğu'ya gönderdi. Ancak adamları vasıta
sıyla Doğu'da uygulamakistediği idare Ku
düs ve Kıbrıs'ta kargaşa doğurdu. Zira 
Doğu'nun idaresi hususundaki düşünce
leri Kudüs baronlarının fikrine uymuyor
du. Baronlar. Akka'da teşkil edilen bir 
meclis desteğiyle Jean d'lbelin'i belediye 
başkanı ilan ederek im paratorun temsil
cisi Filangieri'ye karşı çıktılar. Cenovalılar 
da baronların yanında yer aldı. Alman as
keri tarikatı, Antakya hakimi Bohemund 
ve Pisalılar Filangieri'yi desteklediler. 
Templier ve Hospitalier tarikatları ile Ve
nedikliler ise tarafsız kaldılar. Böylece 
mücadele iç savaşa dönüştü . Sonunda 
Kıbrıs'ta baronlar üstün geldi ve 1233'te 
ı. Henri kral ilan edildi. Kıbrıs'ta barışın 



kurulmasından ve 1236'da Jean d'lbe
lin'in ölümünden sonra bile Kral Kon
rad'ın naibi sıfatıyla Sur'da bulunan ve 
Kudüs'ün hakimiyetini elinde tutan Fi
langieri'ye karşı Suriye sahilinde müca
dele sürdü. Nihayet 1243'te Akka'çlaki 
meclis. şahsen Doğu'ya gelmediği gerek
çesiyle Friedrich'in oğlu Konrad'a bağlılık 
yeminini reddederek onun en yakın ak
rabası olan Kıbrıs'ın ana kraliçesi Alice'i 
krallığın naibesi tayin etti. Fakat baron
ların kazandığı bu zafer krallığın bölün
mesine sebep oldu. Çünkü bu arada is
lam dünyasında yeni güçler belirmekte 
ve müslümanların gücü artmaktaydı. 

Mısır Sultanı el-Melikü'I-Kamil Muham
med'in 1238'de ölümünden sonra halef
Ieri arasında çıkan iktidar mücadelesini 
sultanın büyük oğlu ei-Melikü's-Salih Ey
yü b kazanarak duruma hakim olmuştu. 
Bu arada 1239'da on yıllık barış süresi 
bittiğinde, Doğu'ya gelmiş bulunan Na
varra Kralı Thibaut da Champagne'ın ve 
daha sonra ingiltere Kralı lll. Henri'nin 
kardeşi Kont Richard of Cornwall'ın Haçlı 
seferleri krallığa önemli bir fayda sağ
lamamıştı. Bu yıllarda Moğollar tarafın
dan Batı'ya doğru itilen, ei-Cezire ve Ku
zey Suriye bölgesinde bulunan Harizmli 
Türkler Mısır sultanının desteğini kazan
mış ve Haçlılar'a karşı Filistin'e hücum 
etmek üzere çağrılmışlardı. 1244 ilkba
harında Kudüs ile Dımaşk arasında ya
pılan ittifak. Mısır sultanının yardımıy
la Harizmliler'in 11 Temmuz 1244'te Ku
düs'ü ellerine geçirip yağmalarnalarını 
engelleyemedi. Böylece Kudüs kesin ola
rak Haçlılar'ın elinden çıktı. Aynı yılın son
baharında, Hum us ve Dımaşk EyyGbi ha
kimleriyle birleşen Akka krallık ordusu 
Gazze yakınında, Baybars kumandasın
daki Harizmliler ve Mısır ordusuna karşı 
yapılan savaşta büyük bir yenilgiye uğ
radı. Böylece krallık için daha önce dip
lomasi yoluyla kazanılmış olan bütün hak
lar kaybedildi. 

Sultan EyyGb 124S'te Dımaşk'a sahip 
olduktan sonra 124Tde Taberiye ve As
kalan'ı Haçlılar'dan geri aldı . Bu arada Kra
liçe Atice'in ölümüyle ( 1246) Akka krallık 
niyabeti oğlu Kıbrıs Kralı ı. Henri'ye geç
mişti. Henri de Balian d'lbelin'i kendisine 
vekil tayin etmiş. Philippe de Montfort'un 
SGr hakimiyetini tasdik etmişti. 124Tde 
Balian'ın ölümü üzerine kardeşi Jean d'Ar
suf onun yerini aldı ve kendi oğlu Jean da 
Beyrut hakimi oldu. Antakya Hükümdan 
V. Bohemund ise krallıkta yaşanan olay
ların dışında kalmaya gayret etti. Papa
nın emirleri doğrultusunda Kilikya .Er-

menileri ile ilişkilerini dostça sürdürüyor
du. Kilikya Ermeni Kralı Hethum. Sel
çuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Keyhusrev'in 
devamlı saldırılarına karşı kendini savun
ınakla meşgul olduğundan Antakya'nın 

dostluğuna muhtaçtı. Eyyübiler arasın
daki anlaşmazlıklar yüzünden bölgede 
yeni bir güç olarak ortaya çıkan Moğol
lar. bölünmüş hakimiyetlerine rağmen 
Haçlılar'ın Doğu'da bir süre daha tutun
malarını sağladı. 

Yedinci Haçlı Seferi. Kudüs'ün müslü
manların eline geçmesinden bir yıl sonra 
124S'te Papa IV. lnnocentius. Avrupa'da 
kilise içinde çıkan büyük sorunları ve İtal
ya'da imparator ll. Friedrich ile gittikçe 
gerginleşen durumun nasıl halledilece
ğini görüşmek üzere Lyon'da bir konsil 
topladı. Bu arada Doğu'dan acil yardım 
çağrıları gelmekteydi. Bu çağnlara cevap 
verecek durumda olmayan papa. Fransa 
Kralı IX. Saint Louis'nin yeni bir Haçlı se
ferinin liderliğini yapacağını açiklaması 
üzerine ona destek verdi. Yine her tarafa 
vaizler gönderildi ve vergiler kondu. Fri
edrich'in aksine dindar. muktedir ve iyi 
bir savaşçı olan Louis Haçlı seferinin Tan
r ı'nın isteği olduğuna inanıyordu. 

Louis'nin sefer hazırlığı üç yıl sürdü. in
giltere ile barış yapıldı ve imparator Fri
edrich'in rızası alındı. Haçlı ordusunu ge
milerle Doğu'ya götürmek üzere Cenova 
ve Marsilya ile anlaşma yapıldı. Fransa'
nın idaresi ana kraliçe Blanche' ın eline 
bırakıldı. Daha sonra Kral Louis yanında 
karısı. kardeşleri. pek çok Fransız asili ve 
şövalyesiyle küçük bir ingiliz birliği bu
lunduğu halde 1248 Ağustosunda yola 
çıktı. Haçlı ordusu 17 Eylül'de Kıbrıs'a ulaş
tı . Akka Krallığı'nın baronları. Templier 
ve Hospitalier şövalyeleri de adaya geldi
ler. Görüşmeler ~onunda seferin yine Mı
sır'a yapılması kararlaştırıldı. Ancak mev
sim uygun değildi; ayrıca EyyGbi hüküm
dan ile müzakerelerde bulunma imkanı 
da vardı. Fakat Louis pazarlık fikrine t a
raftar olmuyor ve müslümantarla savaş
mak için buraya geldiğini söylüyordu. Ni
hayet Haçlı ordusu 1249 Mayısında Kıb
rıs'tan denize açıldı. Bu orduya karşı ko
yamayan müslümanlar Dimyat'ı da bo
şaltıp Mansüre'ye geri çekildiler. Böylece 
Dimyat tekrar hıristiyanların eline geçti. 
Bir süre sonra kardeşi Alphonse de Poi
tou'nun Fransa'dan takviye birlikleriyle 
gelişi Kral Louis'nin durumunu güçlen
dirdi. Bu a'rada Sultan el-Melikü's-Salih 
Eyyüb'un ölümü Kahire'de karışıklıklara 
sebep oldu. l:laçlılar Kahire üzerine yürü
meye karar verdiler. 1250 Şubatında Bah-
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rüssagir yakınında kanalı geçen kralın 

kardeşi Robert d'Artois kumandasındaki 
Haçlılar'ın öncü birlikleri, Mansüre'den 3 
km. mesafedeki Mısır karargahına ani bir 
baskın yaptı . Hazırlıksız yakalanan müs
lümanların çoğu kılıçtan geçirildi, pek az 
kişi kaçıp Mansüre surlarına sığınabildi. 
Ancak Robert d'Artois asıl orduyu bekle
meden Mansüre'yi de ele geçirip Mısır 
ordusunu tamamen imha etmek istiyor
du. Bu sebeple kaçan Mısırlı askerleri ta
kibe koyuldu. öte yandan baskın sırasın
da şehid düşen başkumandan Fahred
din'in yerine Baybars kumandayı eline 
almış. birlikleri yeniden düzene sokmuş
tu. Baybars Mansüre'ye giren Haçlılar' ı 

şehirde tuzağa düşürdü; 290 şövalyeden 
ancak beşi canını kurtarabildL Mısır bir
likleri bu defa kanalı geçmiş olan Haçlı 

ordusuna arka arkaya saldırdıysa da üs
tünlük sağ layarnayıp Mansüre'ye çekildi. 
Kral Louis'nin kazandığı bu başarı Haçlı
lar'ın son başarısı olmuştur. 

Louis, Mansüre yakınında yeni bir giri
şimde bulunmadan iki ay bekledi. Bu ara
da, 23 Kasım 1249'da ölen ei-Melikü's
Salih Necmeddin Eyyüb'un Suriye'de bu
lunan büyük oğlu el-Melikü'I-Muazzam 
Turan Şah 1 Şubat 12SO'de Mansüre or
dugahına gelerek sultan olmuş ve ardın
dan Haçlı ordusuna Dimyat'tan yiyecek 
taşıyan gemileri ele geçirmişti. Çok.geç
meden Haçlılar açlık ve hastalıktan peri
şan duruma düştüler. Sonunda Louis or- · 
dusunu Dimyat'a geri çekme kararı aldı. 

Ayrıca Dimyat karşılığında Kudüs'ün ve
rilmesi teklifiyle elçilerini Turan Şah'a 

gönderdi. Fakat teklif reddedildi. Bun
dan sonra geriye yürüyüş başladı (5 Ni
san). Mansüre'deki Memlükler de Haçlı

lar'ı takibe koyuldular ve Kral Louis dahil 
hemen bütün kumandanları esir alarak 
ordunun kayıtsız şartsız teslimini sağla
dılar. Louis Dimyat'ı teslim ederek kendi
ni. 1 milyon Bizans altını ödemek şartıyla 
da ordusunu kurtarabilecekti. Dimyat 6 
Mayıs 12SO'de teslim oldu ve kral ser
best bırakıldı. Fidyesinin ilk taksidini öde
yip Akka'ya gitmek üzere Mısır'dan ay
rılan Kral Louis dört yıl Akka'da kaldıktan 
sonra Fransa'ya döndü. Onun Haçlı se
feri Doğu Krallığı'na hemen hiç fayda sağ

lamamıştı. 

Aynı yıl Alman Hükümdan Konrad'ın 
ölümü üzerine "Kudüs kralı" unvanı oğlu 
Konradin'e geçti. ancak krallıkyine vekil
lerle idare edildi. Bu arada krallık ticari 
rekabet yüzünden birbirine giren Vene
dik, Cenova ve Pisalılar'ın mücadelesiyle 
adeta bir iç savaşa sürüklendi. Bu yıllar-
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da Hülagu'nun idaresindeki Moğollar Me
zopotamya'ya girmiş ve 1258'de Bağdat'ı 
zaptederek Abbas) Halifeliği'ne son ver
mişti. Moğollar'ın güneye ilerleyişi, 1250'
de Eyyubller'e son verip Mısır'a hakim 
olan Memlük Sultanı Kutuz tarafından 
Aynicalut'ta kazanılan zaferle durdurul
du ( 1260). Aynı yı l Baybars Kutuz'u öl
dürüp Mısır Memlük sultanı oldu. 1. Bay
bars, Doğu Krallığı'nı kıyıda sadece bir
kaç şehre sığınacak kadar küçülttü. 1265'
te Kaysariye, H ayfa ve Arsufu aldı. 1266'
da Safed ve Celile bölgesi zaptedilirken 
ikinci bir Memlükordusu. Moğollar'ın ta
raftarı olan Ermeni Kralı Hethum ve da
madı Antakya-Trablus hakimi VI. Bohe
mund'a karşı yürüdü. 24 Ağustos 1266'
da Ermeniler'i yenilgiye uğratan Mem
lükler Adana, Tarsus. Misis ve Sis şehir
lerini yakıp yıktıktan sonra pek çok esir 
ve ganimetle geri döndüler. 1268'de Ya
fa ve Beaufort Kalesi'nin ele geçirilmesi
nin ardından Baybars Antakya önüne 
geldi, şehir bir süre kuşatıldıktan sonra 
18 Mayıs'ta zaptedildi. Halkın çoğu öldü
rüldü, geri kalanlar esir alındı. Antakya'
nın kaybı hıristiyanlar için büyük darbe 
oldu. Bunun sonucunda Doğu'daki Haçlı 
hakimiyeti hızla çökmeye başladı. 

Sekizinci Haçlı Seferi. Fransa Kralı IX. 
Louis 1267 yılında yeni bir Haçlı seferinin 
hazırlıklarına başlamış ve üç yıl sonra yo
la çıkacak duruma gelmişti. Ancak Ho
henstaufen hanedanına karşı papa tara
fından destektenerek Sicilya ve Güney 
İtalya hakimiyetini eline geçirmiş bulu
nan Fransa kralının kardeşi Charles d'An
jou, onun bu teşebbüsünü kendi çıkarı 
doğrultusunda kullanarak seferin Doğu'
ya değil Tunus üzerine yapılmasını sağla
dı. Kral Louis,18 Temmuz 1270'te büyük 
bir orduyla Afrika'da Kartaca önünde ka
raya çıktı. Hıristiyanlara karşı hoşgörülü 

davranan Hafsl Hükümdan 1. Ebu Abdul
lah Muhammed ei-Müntasır'ın Hıristiyan
lığı kolayca kabul edeceği hususunda kar
deşi Charles'ın sözlerine inanan Louis, bu 
suretle daha sonraki Haçlı seferleri için 
stratejik bakımdan büyük önem taşıyan 
Tunus'a hakimiyetin sağ layacağı yararla
rı hesaplamıştı. Ebu Abdullah ise Haçlı

lar'ın gelişinden önce başşehrini iyice tah
kim edip savunmaya hazırlanmıştı, fakat 
savaşmasına lüzum kalmadı. Haçlı ordu
gahında birden bire salgın hastalıklar baş
ladı. Binlerce asker ve şövalye, bu arada 
Kral Louis. oğlu Jean Tristari ve pek çok 
asilzade bir ay içinde öldü. Charles d'An
jou Sicilya filosuyla gelerek geriye ka
lanları toplayıp İtalya'ya götürdü. 
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Doğu'da Haçlı Hakimiyetinin Sonu. Se
kizinci Haçlı Seteri'nin Tunus'ta yok olup 
gitmesi, Avrupa'dan sürekli yardım bek
leyen Doğu'daki Haçlılar'ın bütün ümitle
rini söndürdü. Antakya'nın fethinden son
ra Fransa kralının seferine karşı Mısır'ı 
savunmak zorunda kalabileceğini düşü
nen ı. Baybars, 1271'de yeniden Suriye'
ye yürüyerek Haçlılar'ın elinden Safıta, 
Krak des Chevaliers, Montfort kalelerini 
aldı. Böylece Franklar'ın hakimiyeti sade
ce kıyıda ellerinde tuttukları birkaç şe
hirle sınırlı kaldı. Bu arada krallık içindeki 
çekişmeler de sürüp gidiyordu. İmpara
tor ll. Friedrich zamanından beri krallık, 
hep orada bulunmayan hükümdarlar t a
rafından idare edilmişti. Fakat 1268'de 
son Hohenstaufen hanedam üyesi Konra
din'in ölümünden sonra krallık tacı Kıb
rıs Kralı lll. Hugues'e verildi. Ancak ne 
yeni kralın gayretleri, ne de 1271'de or
dusuyla Akka'ya gelen İngiltere kralının 
oğlu Edward'ın çabaları krallıkta birliği 

sağlayabildi. 1272'de Edward yurduna 
geri döndü. Kral lll. Hugues de 1276'da 
kavgaların bir türlü son bulmadığı krallık 
topraklarından ayrılıp Kıbrıs'a gitti. Bu 
arada Doğu Akdeniz'i hakimiyeti altına 
almak amacıyla bir süreden beri uğra

şan Sicilya Kralı Charles d'Anjou. nihayet 
papanın desteğiyle Doğu krallık tahtı üze
rinde en yakın hak sahibi olan Marie d'An
tioche'dan bu hakkı satın aldı ( 1277). Char
les Kudüs kralı sıfatıyla Akka'ya bir tem
silci yolladı . Ancak Charles'ın ilgisi krallık

tan ziyade Bizans Devleti'ne yönelikti. Bü
tün gayesi, 1261'de yeniden kurulan Bi
zans Devleti'ni ortadan kaldırıp tekrar La
tin hakimiyetini tesis etmekti. Fakat Char
les gayesine ulaşamadan 1285'te öldü. 
Onun ölümünden sonra Doğu Krallığı'n
daki baronlar Kıbrıs Kralı ll. Henri'yi hü
kümdarları olarak tanıdılar. 

Bu arada Haçlılar 127Tde ı. Baybars'ın 
ölümüyle geçici bir rahatlık duydular. Mo
ğollar ve Ermeni Kralı lll. Leo da krallığın 
yeniden güçlenınesini desteklemektey
diler. Fakat 1279~da Memlük tahtına çı
kan Kalavun, tekrar Suriye'ye giren Mo
ğollar'ı 30 Ekim 1281'de Humus önlerin
de yapılan savaşta yenilgiye uğratınca Mo
ğollar Fırat'ın gerisine çekildi ve böylece 
Haçlılar'la Moğollar'ın birleşmesi önlen
di. Bundan sonra Kalavun önce Merkab 
Kalesi'ni zapt etti ( 1285). Memlükler kar
şısında krallığın güçsüzlüğü İlhanlı Hü
kümdarı Argun'u da endişeye düşürmek

teydi. Argun, Haçlılar'la bir ittifak yapa
rak krall ığı yaşatmak için yeni bir Haçlı 
seferi hususunda Avrupa ile temasa geç-

ti. Elçisi Rabban Sauma'yı papaya, Fran
sa ve İngiltere krallarına gönderdi. An
cak bu girişimleri sonuçsuz kaldı. öte yan
dan Kalavun, Antakya Prinkepsliği'nden 
kalan son şehir Lazkiye'yi aldı ( 1287). Ar
dından büyük bir orduyla Trablus'u kuşa
tan Kalavun 26 Nisan 1289'da şehri zap
tetti ve deniz kuwetleri hala güçlü olan 
Haçlılar'ın burasını yeniden ele geçirme 
teşebbüslerini önlemek üzere şehrin sur
larını tamamen yıktırdı. 

Trablus'un kaybı Akkalılar'ı büyük bir 
endişeye düşürdü . Kral Henri, Sultan Ka
lavun'dan krallık ve Kıbrıs için esasen 
mevcut olan anlaşmanın uzatılınasını is
tedi ve teklifi kabul edildi. Henri ayrıca 
acilen yardım gönderilmesi gerektiğini 
Avrupa'ya bildirdi. Bu çağrıya İtalya'dan 
olumlu cevap geldi. Venedikliler yirmi, Ara
gon kralı da beş gemiyle bu sefere katıl
dılar. 1290 Ağustosunda Akka'ya varan 
İtalyan Haçlıları şehirde ticaretle uğra
şan müslümanlara saldırmaya başladı

lar, daha sonra da şehirdeki bütün müs
lümanlan öldürdüler. Katliam haberini du
yan Sultan Kalavun 4 Kasım 1290'da or
dusuyla Kahire'den yola çıktı. Ancak altı 
gün sonra hastatandı ve ölümünden ön
ce oğlu ei-Melikü'I-Eşref Halil'den seferi 
devam ettireceğine dair söz aldı. Ancak 
mevsim geçtiğinden sefer ilkbahara er
telendi. 

el-Melikü'I-Eşref hazırlıklarını tamam
ladıktan sonra 6 Mart l291'de Kahire'
den hareket etti. Hakimiyeti altındaki böl
gelerden getirttiği kuşatma aletleri ve 
mancınıklarla takviye ettiği ordusuna Dı
maşk ve Hama birlikleri de katıldı. Akka 
önüne ulaşan müslüman ordusu 6 Ni
san'da şehri kuşattı. Aralar)ndaki anlaş
mazlıkları bir yana bırakan Akkalı baran
lar, Templier, Hospitalier ve Alman tari
kat şövalyeleri. Venedikliler ve Pisalılar, 

Kral Henri ile birlikte Kıbrıslı şövalyeler, 
ayrıca eli silah tutan şehir halkı savun
·maya katıldılar. Bir buçuk ay süren çatış
malardan sonra 18 Mayıs 1291'de Akka 
fethedildi. Şehirde bulunanların çoğu öl
dürüldü; geri kalanlar esir alındı. Daha 
sonra ei-Melikü'l-Eşref'in gönderdiği bir 
ordu 14 Temmuz'da Sur şehrini ve 31 
Temmuz'da Beyrut'u ele geçirdi. Bu sı
rada sultan hiçbir direnişte karşılaşma
dan Hayfa'yı aldı. Son olarak da Templier 
şövalyelerine ait iki büyük kale Antartus 
(Tortosa) 3 Ağustos'ta, Aslit 14 Ağustos'
ta zaptedildi. Sultanın askerleri birkaç ay 
boyunca kıyı bölgelerinde dolaşıp muh
temel bir Haçlı saldırısına yararlı olabi
lecek her şeyi imha ettiler. Kaleler yıkıldı, 



meyvelikler kesildi, su tesisleri kullanıl
maz hale getirildi. 

Son Haçlı Seferleri. el-Melikü'l-Eşrefin 
1291'de Haçlılar'ın Filistin'deki hakimiye
tine son verip Akka'yı fethetmesi Avrupa'
da büyük üzüntü meydana getirdi; fakat 
118Tde Kudüs'ün kaybı gibi büyükyankı 
uyandırmadı. zira sonuç görünüyordu. Pa
pa IV. Nicolaus. 1291'den önce Doğu'ya 
yardım sağlamak için çok gayret sarfet
mişti. Fakat ne kendisi ne de haletleri ye
terince yardım temin edebildiler. Yine de 
Avrupa'da Haçlı seferi propagandaları sü
rüp gitti. Yıllarca değişik projeler üretil
di. Mesela Fransız misyoneri Ramon Lull 
Liber de Fine adlı eserinde, askeri güç 
kadar etkili vaazların da yer alacağı bir 
programın uygulanması gerektiğini ileri 
sürdü. Fransız hukukçusu Pierre Du bois, 
Fransa Kralı IV. Philippe'in liderliğinde 

yapılacak bir sefer için ayrıntılı bir proje 
hazırladı. Templier tarikatının üstadı 

Jacob de Molay. 130Tde papaya sundu
ğu raporda önce Akdeniz'de deniz üs
tünlüğünün sağlanmasını. ardından Batı 

krallarının büyük kuwetlerle Kıbrıs'ta top
lanıp yeniden Suriye'de karaya çıkmala

rını tavsiye ediyordu. 1321 'de tarihçi Ma
rina Sanudo Secreta Fidelium Crucis 
adlı eserinde, Mısır'a ekonomik ambargo 
uygulanmak suretiyle Doğu'nun zayıfla
tılabileceğini iddia ediyordu. Ancak bu pro
jelerin hiçbiri uygulanamadı. Avrupa'da 
heyecan uyandıran bu propagandalar
dan. yeni bir Haçlı seferi düzenleyeceğini 
söyleyerek kiliseden durmadan para çe
ken Fransa Kralı Philippe yararlandı. İn
giltere Kralı Edward ise ülkesinde yeni 
bir Haçlı seferiyle ilgilenemeyecek kadar 
İskoçya sorunlarıyla meşguldü. Ayrıca 
Fransa ve İngiltere arasındaki rekabet 
133Tde bu iki ülkeyi Yüzyıl savaşiarına 
sürükleyecekti. Kutsal ülkede savaşmak 
amacıyla kurulmuş şövalye tarikatları da 
Doğu'yu bir yana bırakmışlardt Alman şö
Valye tarikatı, Akka'nın kaybından sonra 
faaliyetlerine Baltık bölgesinde devam 
etmekteydi. Hospitalier şövalyeleri önce 
Kıbrıs'ta karargah kurmuşlar, 1308'de Ro
dos adasını ele geçirip merkezlerini bu
raya taşımışlardı. Templier tarikatına ge
lince, bu tarikatın mensupları 1308'de Kral 
IV. Philippe'in zulmüne uğrayıp önce Fran
sa'da, daha sonra diğer Avrupa ülkele
rinde tutuklandılar ve öldürüldüler, mal
ları ve mülkleri ellerinden alındı. 1312'de 
Papa V. Clementius bir emirname ile bu 
tarikata son verdi. Bu gelişmeler sonucun
da ismen Kudüs kralı unvanını taşıyan 
Kıbrıs kralları. kutsal ülkeyi yeniden ele 

geçirme faaliyetlerini Doğu'da yürütebi
lecek yegane kişiler olarak kaldılar. Yeni 
bir Haçlı seferinin düzenlenmesini yıllar
ca bekleyen ve bu iş için Doğu'da önemli 
bir üsteşkil eden Kıbrıs uzun süre müs
lümanlardan ciddi bir tehditle karşılaş
madı. 

1359'da Kıbrıs kralı olan 1. Pierre yü re~ 
ği Haçlı ateşiyle yanan bir kişiydi. İlk sa
vaşlarını, Ermeniler'den Korykos Kalesi'
ni satın almak suretiyle ayak bastığı Ana
dolu'da Türkler'e karşı yaptı. 136Z'de, ye
ni bir Haçlı seferini gerçekleştirmek ama
cıyla Batı ülkelerini dolaşmaya başladı. 
Rodos, Venedik, Cenova'dan sonra Fran
sa'da papa ve Kral IL Jean ile görüştü. 
Kral Haçlı seferi konusunda iş birliği vaad 
etti ve birçok asilzadesiyle birlikte Haçlı 
yemini etti. Papa da kutsal savaş çağrı
sında bulundu. Daha sonra Pierre İngil
tere ve Almanya'ya giderek her taraftan 
Haçlı seferi için vaadler aldı. 1365'te bo
ğu'ya dönerken Venedik'te güçlü bir Haçlı 
ordusu toplanmış bulunuyordu. Ordu ön
ce Rodos'a geldi ve orada gizli tutulan 
hedefin İskenderiye olduğu açıklandı. 156 
gemiden oluşan donanma 9 Ekim'de İs
kenderiye önlerine geldi. Şehir halkı ve 
garnizon gafil avlanmıştı. Ertesi gün Haç
lılar'ın karaya çıkmasına engel olmaya 
çalışan garnizon kahramanca savaştıysa 
da başarı sağlayamayıp surların gerisine 
çekildi. Haçlılar surlara saldırdılar ve çok 
az sayıda askerin savunduğu doğu surla
rını aşıp İskenderiye'ye girdiler. 

11 Ekim günü bütün şehir Haçlılar'ın 
eline geçmiş bulunuyordu. Haçlılar za
ferlerini görülmemiş bir vahşet ve zu
lümle kutladılar. 250 yıllık kutsal savaş 
Haçlılar'a insanlığın ne olduğunu öğre
tememişti. Haçlılar şehrin zenginliği kar
şısında çılgına döndüler. Müslümanların 
yanı sıra yerli hıristiyanlar ve yahudiler 
de onların vahşetinin kurbanı oldular. Ca
miler. türbeter yağmalandı; halk kılıçtan 
geçirildi. Müslüman, hıristiyan ve yahudi 
5000'in üstünde insan esir alındı. Bütün 
eşyalar limandaki gemilere taşındı. Haç
lılar, ele geçirdikleri muazzam ganimetle 
yurtlarına geri dönmekten başka bir şey 
düşünmüyorlardı. öte yandan Kahire'den 
yola çıkan Memlük ordusu şehre yaklaş

maktaydı. Haçlılar 16 Ekim'de gemileri-
. ne binip önce Kıbrıs'a gittiler, oradan da 

ülkelerine döndüler. İskenderiye'nin yağ
malandığı haberi başta papa olmak üze
re Avrupa:da pek çok kişiyi sevindirmişti. 
Ancak kısa sürede bütün Avrupa bu se
ferin sonuçlarından etkilendi. Akdeniz ti
careti durdu ve Doğu'dan mal gelmez ol-
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du. Bu arada Kral Pierre yeniden bir se
fer düzenlemek istediyse de artık Avru
pa'dan yardım beklemek boşuna idi. 

Hedefi kutsal ülkeyi geri almak olan 
Haçlı seferlerinin sonuncusunu teşkil eden 
İskenderiye katliamı, yarım yüzyıldan beri 
Memlükler ile Kıbrıs ve Avrupa arasında 
barış içinde süregelen hayatı olumsuz et
kiledi. O zamana kadar müslüman ülke
sinde yaşayan hıristiyan tebaaya iyi mu
amele edilmişti. Hacılar hiçbir engelle 
karşılaşmadan kutsal yerleri ziyaret et
mişlerdi. Doğu ve Batı arasındaki ticaret 
çok gelişmişti. Bu olay üzerine yerli hıris

tiyanlar için güç bir dönem başladı. Kut
sal Mezar Kilisesi üç yıl süreyle kapatıldı. 
Ticari ilişkiler kesildi. Kıbrıs Krallığı orta
dan kaldmiması gereken bir düşman ola
rak görüldü. Memlükler 1426'da Kıbrıs'ı 
tahrip ederek İskenderiye'nin intikamını 
aldılar. 

Bu sırada Akdeniz'in doğusunda Çuku
rova'da varlıklarını sürdüren Ermeniler 
de devlet olarak ortadan kalktı. Bütün XIII. 
yüzyıl boyunca Haçlılar'ın ve Moğollar'ın 
en yakın dostu olan Ermeniler, Haçlı Kral
lığı'nın son bulmasından ve Moğol haki
miyetinin çöküşünden sonra 133Tde top
raklarının büyük bir kısmını Türkler' e kap
tırdılar. 1375'te ise birbiriyle antaşan Türk
ler ile Memlükler tarafından bütün Er
meni ülkesi itaat altına alındı. 

XIV. yüzyılın sonlarına doğru Batı dün
yasının dikkati Kudüs'ten ziyade Balkan
lar'a çevrildi. Anadolu Selçuklu Devleti'
nin yıkilması üzerine Anadolu'da kurulan 
Türk beyliklerinden Osmanlılar kısa za
manda büyük gelişme gösterdi. 1354'
ten sonra Balkan yarımadasında ilerle
yen Osmanlı Türkleri 1390'da Vidin'i fet
hederek Tuna kıyısına vardılar. Macar kra
lının yardım çağrısı üzerine Avrupalılar 
Türkler'e karşı yeni bir Haçlı seferi dü
zenledilerse de 1396'da Niğbolu'da Yıldı
rım Bayezid kumandasındaki Türk ordu
su karşısında kesin bir yenilgiye uğradı-
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lar. Daha sonra Avrupa yeniden bir Haçlı 
ordusu toplayıp bu defa ll. Murad'ın ku
mandasındaki Türkler'in üzerine yürü
düler. fakat 1444'te Varna'da yapılan sa
vaşta tekrar hezimete uğradılar. Bu Ba
tı'nın düzenlediği son Haçlı seferi olmuş
tu. 14S3'te ll. Mehmed'in İstanbul'u fet
hiyle Osmanlılar'ın Avrupa'daki üstünlü
ğü ispatlanmış ve Doğu Akdeniz hakimi
yeti Türkler'in eline geçmişti. 

Haçlı Seferlerinin Sonuçları. Bu sefer
ler dolayısıyla Doğu'da kurulan Latin ha
kimiyetinin iki yüzyıla yakın süren varlığı 
hem bölgede hem de Avrupa'da birçok 
yönden etkili oldu. Doğu hıristiyanlarına 
yardım sloganıyla başlayan Haçlı hareke
ti Doğulu hıristiyanlara faydadan çok za
rar vermiştir. Anadolu, Suriye ve Filistin'
de yaşayan hıristiyanlar. başlangıçta Haç
lılar'ın kendilerini Türk ve Bizans hakimi
yetinden kurtarıp bağımsızlıklarına ka
vuşturacaklarını sanmışlardı. Fakat kısa 
zamanda amaçlarının Doğu'da kendi çı
karlarına uygun bir düzen kurmak oldu
ğunu gördüler. Haçlılar, tesis ettikleri dev
letlerin tebaasını oluşturan yerli hıristi
yanlara halifelerden ve Türk idaresinden 
daha sert davrandılar. Onların dini gele
neklerine müdahale ettiler. Yerli hıristi
yanları mevkilerinden uzaklaştırdılar; hat
ta en acımasız şekilde öldürmekten çe
kinmediler. Ancak Haçlılar'ın asıl kötülü
ğü Bizans'a oldu. Hareketin başından iti
baren İstanbul'u zaptetme düşüncesini 
ve Bizans'a duydukları nefreti her fırsat
ta ortaya koyan Haçlılar, vazgeçernedik
leri bu tutkularını Dördüncü Haçlı Seferi 
sırasında gerçekleştirme imkanını bul
dular . . Bizans İmparatorluğu ortadan kal
dırıldığı gibi İstanbul görülmemiş bir vah
şetle yağmalandı. Bizans'a yardım sözü
nü dillerinden düşürmeyen Avrupalılar. 
imparatorluğu bir daha eski gücüne kavu
şamayacak şekilde mahvetmişlerdi. Bun
dan sonra Bizans artık komşularına kar
şı kendini savunmaya çalışan sıradan bir 
devlet olarak varlığını sürdürdü. 

Haçlı seferleri başlangıçta Anadolu 
Türkleri üzerinde olumsuz etki yaptı ve 
baskın niteliğinde gelişen saldırıları ile 
Anadolu Selçuklu Devleti'ne gerçekten bir 
darbe vurdu. Türkler Orta Anadolu'ya çe
kilmek zorunda kaldılar. Haçlılar 1 09Tde 
Selçuklu topraklarından geçerek Suriye'
ye indiler. Ancak 1. Kılıcarslan, dört yıl son
ra gelen Haçlı ordularını arka arkaya im
ha ederekAnadolu topraklarını Haçlılar'a 
tamamıyla kapattı . Haçlı tehdidi Üçüncü 
Haçlı Seferi'ne kadar sürdüyse de bu du-
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rum Türkler'in Anadolu'da kökleşmesini 
engelleyemedi. 

Avrupa'daki tesirleri çeşitli alanlarda 
görülen Haçlı seferleri, XII ve XIII. yüzyıl

larda Avrupa toplumunun değişen yapısı
nı kısmen etkiledi. Toplumda huzursuzluk 
meydana gelen saldırgan kişilerin, sefa
let içindeki köylülerin Birinci Haçlı Seferi 
ile sayıları yüz binleri bulan büyük kitle
ler halinde Doğu'ya gidişi . Avrupa'da özel
likle Fransa'da kralın ve feodal beylerin 
düzeni sağlamasında ve otoritelerini güç
lendirmesinde faydalı oldu. Sefere çıkanlar 
mallarını ya sattılar veya bağışladılar. 

Geri dönenler olmakla birlikte çoğu Do
ğu'da kaldı veya savaşlarda öldü. Böylece 
birçok eski ailenin yerine yenileri ortaya 
çıktı. Haçlı seferlerinin başlangıçtaki ba
şarısı hareketin öncülüğünü yapan pa
palığa prestü kazandırdı. Fakat arkadan 
gelen başarısızlıklar kilisenin gücünü azalt
tı. Ayrıca dini kuruluşlardan alınan ver
giler tepkilere yol açtı. Haçlı hareketinin 
sağladığı imkanla Daminican ve Fran
ciscan keşişlerinin XIII. yüzyılda Doğu'da 
yerleşmesi. bunların Haçlı bölgelerinde 
misyonerlik faaliyetinde bulunmalarına 
fırsat verdi. Papalar, Doğu hükümdar
Iarına gönderdikleri mektuplarla misyo
ner keşişlere özel imkanlar tanınmasını 
sağladılar. Bunlar çok defa Moğollar'ın 
Hıristiyanlık propagandasına müsamaha 
göstermesinden faydalanarak İtalyan ta
cirleriyle birlikte İran'a, Asya içlerine, hat
ta Çin'e kadar gittiler. Buralarda misyon
lar kurdular. Böylece Roma kilisesinin ha
kimiyet alanını genişlettiler. Bu faaliyet, 
milletlerarası temele oturtulan kilise hu
kukunun gelişmesinde önemli rol oyna
dı . Fakat İslam kanunları din propagan
dasını yasakladığı .için keşişler müslü
manlar arasında faaliyette bulunamadİ
lar. Haçlılar'ın savaşlar ve ticari ilişkiler 
dışında · müslümanlarla teması hemen 
hiç olmadı. Latin Doğu, Sicilya ve İspan
ya'nın aksine İslam dünyasının bilim ve 
felsefesini anlamadı ve bu konuların Ba
tı'ya aktarılmasında herhangi bir rolü ol
madı. Aynı şekilde İslam dünyası da isti
lacı Haçlılar'a yabancı kaldı, bunlarla ilgi
li konulara merak duymadı. Zaman za
man görülen dostluk ilişkileri ise ticaret
le sınırlı kaldı . Haçlı seferleri dönemin
den önce de Venedik, Cenova, Pisa ve 
Amalfi deniz cumhuriyetierinin müslü
manlarla ticari ilişkileri vardı. Fakat Haçlı 
devletleri sayesinde Avrupa'nın Doğu ti
careti olağan üstü gelişme gösterdi. Av
rupalı tacirler bu sayede ilk defa Doğu 
şehirlerinde yerleşip Haçlılar'ın kendile-

rine sağladığı imtiyazlardan faydalana
rak bu alanda üstünlüğü ele geçirdiler. 
Gelişen ticaretle birlikte nakliye konu
sundaki ihtiyaçlar gemi inşaat tekniğine 
yenilikler getirdi. Ticaretin gelişmesiyle 
zenginlik arttı. Para bollaştı ve bankacılık 

. faaliyetleri başladı. 

Haçlılar şeker kamışını ilk defa Filistin'
de görüp tanıdılar. Kısa zamanda şeker 
kamışı yetiştirmesini ve öz suyunu çıkar
masını öğrendiler. XII. yüzyıldan itibaren 
Suriye'den gelen şeker ve çeşitli meyve
ler Batı sofralarını süsledi. Avrupa'da ön
ceden de az çok bilinen Doğu'nun şifalı 
bitkileri Haçlılar vasıtasıyla Batı'da iyice 
tanındı ve bollaştı. XIV. yüzyılda yaşayan 
bir tacirin kitabında 300'ün üstünde ba
harat çeşidinin Avrupa'ya taşınmakta ol
duğu kaydedilir. "Baharat yolu" adıyla 

meşhur olan bu ticaret yolu, baharatın 
yanı sıra Doğu'nun egzotik kokularını ve 
boya maddelerini de Avrupa'ya ulaştır

maktaydı. İpekli ve pamuklu kumaşlar, 
ipek halılar, zarif çanak çömlek. porselen 
ve cam eşya Avrupa'da giyimeve evlerin 
tefrişine yenilikler getirdi. 

Öte yandan Doğu'da yerleşen Haçlılar 
zamanla mahalli adetlere alıştılar; yerli 
kıyafetler giymeye, mahall1 yemekler ye
meye başladılar. Bunlar yerli doktorlara 
tedavi oluyor ve çoğu yerli hıristiyan ka
dınlarla evleniyordu. İslam dünyasıyla 
bilhassa ticari alandaki temas sonunda 
bunların bir kısmı Arapça öğrendi. Bu dil
den birçok kelime ve terim Avrupa dille
rine girip yerleşti. Fakat Haçlılar yine de 
Batılı atalarının geleneklerini devam et
tirdiler. Yazışmalarda Latince kullanılıyor
du. XIII. yüzyılda hazırlanan kanun mec
muası Assises de Jerusalem ise Fran
sızca kaleme alınmıştı. Haçlı seferleri dö
neminde bu konuyu işleyen pek çok tarih 
kitabı yazıldı. Avrupa'da tarihi edebiyat 
gelişti. Arap edebiyatı vasıtasıyla Doğu'
nun çeşitli hikayeleri. masalları Avrupa'
ya yayıldı. Haçlılar Avrupa'ya askeri alan
da da yenilikler getirdiler. O zamana ka
dar Batı'da mevcut savunma mevkii dört 
köşe bir kuleden ibaretti. Büyük kalele
rio yapılması. savunma ve kuşatma tak
tikleri, ziftin kullanılması Avrupa'ya ge
len yeniliklerdi. Ayrıca Haçlılar kiJiselerin 
inşasında Doğulu ustalardan öğrendikle
ri sivri kemer kullanmasını Batı'ya taşı
dılar. Bunun ilk örnekleri, 111 S'te Boulog
ne'da yapılan Wast ve St. Ulmer kilisele
rinde görülür. Aynı dönemde yapılan Cluny 
Manastırı'nda da sivri kemerler kullanıl
mıştır. Sonuç olarak Haçlılar, Ortaçağ Av
rupası'na Doğu'nun kültürünü taşımak-



ta etkili olmuşlar, bu dönemde ticaret yol
larının açtığı imkanla Doğu'nun en uzak 
köşelerine kadar giden seyyahlar Doğu'

nun güzelliğini. zenginliğini. sanat ve il
mini Batı 'ya tanıtmışlardır. 
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HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI 
Osmanlı ordusu ile 

Arşidük Maximilien kumandasındaki 
Avusturya ordusu arasında 

1596'da Haçova'da yapılan savaş. 
_j 

Osmanlı himayesindeki Eflak. Bağdan 
ve Erdel'de 1 S93'te meydana gelen karı
şıklıklar ve sınır boylarındaki hadiseler. Ve
zlriazam Koca Sinan Paşa'nın isteği doğ
rultusunda Osmanlı-Avusturya mücade
lesini (Onbeş Yı l Savaşı, Uzun Harp) yeniden 
başlatmıştı. Savaşın ilk yıllarında Osman
lılar Avusturya kuwetleri karşısında kay
da değer bir başarı sağlayamadıkları gibi 
stratejik öneme sahip Estergon'u da kay
betmişlerdi (2 Eylül I 595). Öte yandan 
Eflak'ta karışıklıklar iyice artmış, bu böl
gedeki Osmanlı kontrolü tamamıyla sar
sılmıştı. Bu arada lll. Murad'ın ölümüy
le onun yerine geçen oğlu lll. Mehmed, 
devlet ileri gelenleri ve özellikle yeniçe
riler, Vezlriazam Sinan Paşa ve hacası Sa
deddin Efendi'nin tesiriyle sefere gitme 
kararı aldı. O sırada Sinan Paşa'nın ani 
ölümü üzerine yerine getirilen Damad İb
rahim Paşa'nın muhalefetine rağmen ye
niçerilerin baskısı ile lll. Mehmed ordu
nun başında sefere çıkmaya mecbur kal
dı. Böylece Kanuni Sultan Süleyman'dan 
sonra bir Osmanlı padişahı eski gaza ge
leneğini yeniden caniand ırarak bizzat or
dunun başına geçmiş oluyordu. 

lll. Mehmed 23 Şewal 1 004'te (20 Ha
ziran 1596) ordunun başında istanbul'dan 
hareket etti. Slankamen'e vanldığında se
ferin yönü ve harp stratejisi hakkında bir 
toplantı yapıldı ve doğrudan Eğri üze
rine yürünınesi kararlaştırıldı . Kuşatma 
altına alınan Eğri Kalesi'nin müdafileri 
12 Ekim'de teslim oldular. Eğri'nin alın
masından sonra Osmanlı ordusu ileri hare
katını sürdürmek zorunda kaldı. Çünkü 
Eğri kuşatması sırasında. Avusturya Ar
şidükü Maximilien ve asi Erde! V ayvadası 
Sigismund Bathory idaresindeki mütte
fik kuwetler Eğri'yi muhasara için hare
kete geçmişler. fakat Bathory'nin gecik
mesi bu niyetlerini önlemişti. Eğri'nin düş
tüğü haberi üzerine de Osmanlı ordusu
na saldırmak için uygun bir zaman kolla
maya başladılar. Bu arada onların du
rumunu öğrenmek ve keşifte bulunmak 
için dördüncü vezir Hadım Cafer Paşa 
idaresindeki öncü kuwetler müttefik
lerin bulunduğu Haçova (Mezökeresztes) 
mevkiine kadar ilerlediler. Cafer Paşa bu
rada oldukça kalabalık müttefik kuwetle
riyle çarpışmaya giriştiyse de zayiat ve-

rerek geri çekildi (22 Ekim). Bu başarı
sızlık ve müttefiklerin umulandan daha 
kalabalık olması padişah ve devlet erka
nının maneviyatını sarstı, hatta kış mev
siminin yaklaştığı öne sürülerek geri çe
kilme husus u bile düşünüldü; fakat özel
likle Hoca Sadeddin Efendi'nin teşvikiyle 
bizzat padişahın kumandasında Haço
va'ya doğru harekete geçme kararı alın
dı. 24 Ekim'de Eğri'den Haçova'ya hare
ket edildi ve 25 Ekim 1 596 tarihinde iki 
taraf karşı karşıya geldi. 

Arşidük Maximilien ile Bathory kuman
dasındaki 50-100.000 kişilik Avusturya 
imparatorluk ordusu Alman, İspanyol. pa
pal ık, Floransa, Macar, Çek ve Leh asker
lerinden meydana geliyordu. Osmanlı 

kuwetleri de hemen hemen aynı sayıda 
idi. iık çarpışmalar 2S Ekim'de ikindi vak
ti küçük gruplar arasında başladı; asıl sa
vaş ise ertesi gün 26 Ekim'de cereyan etti. 
Osmanlı ordusu klasik savaş düzeni al
mıştı; merkezde padişah ve vezirler bu
lunuyordu, sağ ve sol kolda Anadolu ve 
Rumeli askt:ıri dizildL Plşdarlık görevi Ci
galazade Sinan Paşa'ya ve Kırım kuwet
lerine verilmiş. toplar zincirlerle birbirine 
bağlanarak kuwetli bir müdafaa hattı 
oluşturulmuştu. Haçova bataklığının ar
ka tarafında yer alan Habsburg askerle
rini harekete geçirmek için Sinan Paşa 
idaresindeki kuwetler ileri harekata gi
riştiyse de imparatorluk ordusu ikindi 
vaktine kadar top ve tüfek atışı ile bun
ların yaklaşmasına engel oldu ve nihayet 
ikindi vakti harekete geçerek Osmanlı 
ordusu üzerine alaylar halinde saldırma
ya başladı. Saldırılar sırasında Sokulluzade 
Hasan Paşa kumandasındaki Rumeli kuv
vetlerinin bulunduğu sağ kol dağıldı. Ar
dından merkeze hücum ederek müda
faa hattını yaran Habsburg kulNetleri 
buradaki ağırlıkları, hazine ve eşya san
dıklarını yağmalamaya başladılar. Bu du
rum karşısında Vezlriazam İbrahim Paşa 
geri çekilme. hatta padişahı kıyafet de-
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