
Özet: Orta Ça¤’da 1096-1291 y›llar› aras›nda gerçekleflen ve yaklafl›k iki yüz y›l
süren Haçl› Seferleri, Do¤u-Bat› mücadelesinin en önemli ve uzun evrelerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Dünya savafl tarihinin en kanl› ve vahflet dolu
sald›r›lar›n› içeren olaylar›n yaflanmas› nedeniyle de üç kutsal dinin mensuplar›
aras›nda günümüze uzayan travmalara neden olmufltur. Bat›, Orta Ça¤’da
iflledi¤i suçlar› sahiplenmemek için Orta Ça¤’› karanl›k bir dönem kabul etme
e¤ilimde iken; Do¤u, ayd›nl›k ve zenginlik ça¤› kabul etti¤i bu dönemde u¤rad›¤›
sald›r›lar› unutma ve affetme e¤iliminde de¤ildir. Bu travmatik sonuçlar
sebebiyle, Bat›’n›n Do¤u’ya karfl› düzenledi¤i gerek silahl› gerek silahs›z tüm
sald›r› ve eylemler, günümüze kadar özellikle Müslümanlar taraf›ndan hep Haçl›
Seferleri olarak adland›r›lm›flt›r.

Bu çal›flma, tarihi kay›tlar›n yan› s›ra, edebi metinleri de kullanarak, günümüze
kadar uzayan yarg›lar›n oluflumuna neden olan Haçl› Seferlerine farkl› bir
pencereden bakmay› amaçlamaktad›r.

Anahtar Kelimeler: Do¤u-Bat› Ayr›flmas›, Haçl› Seferleri, halklar ve travmalar,
tarihi ve edebi kay›tlar.

THE PORTRAYAL OF CRIMES COMMITTED 

AGAINST MANKIND DURING THE CRUSADES 

IN WESTERN AND EASTERN LITERATURE

Abstract: The Crusades that were conducted in the Middle Ages (1096-1291) and
which continued for approximately 200 years, is regarded as being the most
important and long lasting phase in the East-West conflict. Because some of the
most bloody and brutal attacks were experienced during this period, the Crusades
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have led to traumas felt till this day on the part of those belonging to the three
monotheistic religions. While the West has displayed the tendency to accept this
period as a dark age in order to disown the crimes committed in the Middle Ages,
the East has not displayed the tendency to forget and forgive the attacks it has
been subjected to throughout the same period it accepts as being one of
enlightenment  and prosperity. Due to these traumatic consequences, Muslims in
particular have regarded all armed and unarmed attacks and activities carried
out by the West against the East as a crusade. 

This paper aims to analyze the Crusades and prejudices caused thereby which
persist till this day by way of utilizing historical records and literary works.

Key Words: East-West conflict, the Crusades, nations and traumas, historical and
literary records.

I. Girifl

Evrenin en güçlü varl›¤› olan insano¤lu, kendisinin en temel hakk› olan

yaflam hakk›na yarat›l›fl›ndan günümüze kendi eliyle sald›r› içinde
olmufltur. Gerçekleflen pek çok savafl›n verdi¤i zararlardan en uzun süreli

olan›, yafland›¤› andan günümüze kadar uzayan travmatik sonuçlar›d›r. Geçmiflin
istilalar› ve kanl› savafllar› günümüzde hukukî olarak sorgulanabilir olmas›
mümkün görünmese de, haf›zalarda ve vicdanlarda tarihî ve edebî kay›tlar›n
b›rakt›¤› bilgiler sondan geriye dönük olarak milletlere dair bir imaj
oluflturulmas›nda en önemli yarg›lar› teflkil etmektedir. Modern zamanlarda
milletlerin birbirlerine karfl› fiilî ve fikirsel sald›r› zeminini, geçmiflten tafl›nan bu
yarg›lar ve imajlar oluflturmaktad›r.  

Bu yarg›lar›n oluflumunda en önemli etken, milletlerin geçmiflte yaflad›¤› savafl
atmosferinde oluflan sald›r› ve savunma, sözlü anlat›lar›n›n ve yaz›l› kay›tlar›n
oluflturdu¤u birikimlerdir. Temelde hamaset ve milli fluur oluflumunda kültürel
miras olarak aktar›lan bu birikimlerin ötekilefltirmenin kayna¤›n› da oluflturdu¤u
yads›namaz. 

Orta Ça¤’a özellikle de Do¤u-Bat› ayr›flmas›n›n ve karfl›l›kl› sald›r›lar›n en
önemlilerinin yafland›¤› günümüzden dokuz yüzy›l öncesine bakacak olursak
bunun en kanl› sahnelerini Haçl› Seferleri’nin oluflturdu¤unu görmekteyiz. Tarih
boyunca gerek Do¤u’dan gerekse Bat›’dan kaynaklanan hiçbir sald›r› hareketi
Haçl› Seferleri ile k›yaslanamaz. Üç semavî dinin mensuplar›n›n da zarar gördü¤ü
bu savafllarda yaflanan vahflet olaylar›n›n günümüze uzayan süreçte bile izleri
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silinememifltir. Bu vahflet sahnelerini yaflatanlar Barbar olarak tan›mlanan
Do¤u’dan de¤il Bat›’dan kopup gelmifllerdir. Nitekim Ahmet R›za: “Asya’n›n
hiçbir bafl›bofl gürûhu, zarars›z ve mâsum halka karfl›, bu ‘din ordusu mensuplar›’
kadar barbarca iflkence, zulüm ve tecavüzlerde bulunmam›flt›” ifadesiyle bu
sald›r›n›n vahametini ortaya koymaktad›r.1

1095 y›l›nda Fransa’n›n Clermont flehrinde Papa Urbanus’un ateflli vaaz›yla
bafllad›¤› kabul edilen Haçl› Seferleri hareketinin, dinî sebepler ile bafllad›¤›
kan›s› hakim olmufltur. Bunun ana nedeni, Bat› dünyas›n›n baflta Hz. ‹sa’n›n
kabrinin bulundu¤unu kabul ettikleri Kudüs flehri olmak üzere “kutsal topraklar›
kurtarmak” söyleminin H›ristiyan halklar› kand›rmak için kullan›lm›fl
olmas›d›r.2

Haçl› Seferleri’nin düzenleyicisi Katolik Bat› dünyas›, H›ristiyanl›¤› bu
savafllarda itici güç olarak kullanarak, dini kendi bar›flç›l söyleminden ve mutedil
davran›fl ö¤ütleyen yap›s›ndan uzaklaflt›rarak fliddet ve vahflet hadiselerini
destekleyen ve bunlara meflruiyet kazand›ran bir metin haline dönüfltürüvermifltir.
Oluflturulan bu tavr›n as›rlarca süregelecek bir dini fanatizmin arka plan›n›
oluflturdu¤u günümüzde bile gözlenebilmektedir. H›ristiyanl›¤›n bu flekilde
kullan›lmas› ile ilgili olarak fiinasi Gündüz flunlar› söylemektedir: 

H›ristiyanl›k tarihine bakt›¤›m›zda maalesef Orta Ça¤’dan günümüze
kadar süregelen bir fliddet tarihi görürüz. H›ristiyanl›¤›n kutsal de¤erlerini
oluflturan ‹sa Mesih, din, kurtulufl, kilise ve rahipler ad›na, gerek H›ristiyan
olmayan ötekilere karfl› gerekse H›ristiyanl›k içinde yer almakla birlikte
inanç ve gelenekleri itibariyle heretik (sapk›n) olarak görülen gruplara
karfl› sürdürülen fliddet hareketleri tarihin haf›zas›na kaz›nm›flt›r.3

Katolik dünyas›n›n en üst temsilcisi olan Papa Urban’dan ald›klar› yetkiyle,
H›ristiyanl›k ad›na kitleleri coflturma görevini baflta Pierre L’Hermite olmak üzere
pek çok keflifl yüklenmifl, Avrupa’y› dolaflarak savafl›n k›flk›rt›c›l›¤›n› din ad›na
yapma görevini üstlenmifllerdi. As›l hedefleri olan iktisadi ve siyasi saikler, dini
maske ile örtülmeye çal›flarak, H›ristiyanl›¤a yeni ve hayali bir misyon
yüklenilmiflti. Runciman, kehanetler ve vizyonlar içinde bir hayal görme evresi
olarak tan›mlad›¤› Haçl› Seferleri dönemini ve hareketi, flu flekilde
tan›mlamaktad›r: 
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1 Ahmet R›za, Bat›n›n Do¤u Politikas›n›n Ahlâken ‹flas›, çev. Z. Ebuzziya  (‹stanbul: Üçdal Neflriyat, 1982), 
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2 Ali Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi (Ankara: TTK Yay›nlar›, 1983), 94-95; Ifl›n Demirkent,
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3 fiinasi Gündüz, Dinsel fiiddet (Samsun: Etüt Yay›nlar›, 2002), s. 39.
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Muammal›, esrarl› ilham ve kehanetler iktisadi sebeplere eklenmiflti. Bu,
bir kehanetler ve vizyonlar devresi idi. Pierre L’Hermite genellikle,
görünmeyeni gören, bilinmeyeni fark eden bir kimse say›l›yordu. Orta Ça¤
insan›, ‹sa’n›n geri dönüflünün hemen çok yak›n oldu¤u kanaatindeydi.
Daha henüz vakit varken tövbe etmek laz›md›. Hay›r ifllemek için yollara
dökülmek gerekiyordu. Kilise, günahlar›n hac yolu ile affolunabilece¤ini
ö¤retiyor, kehanetler ise ‹sa’n›n yeryüzüne dönmesinden önce Kutsal
Ülke’nin do¤ru inanç taraf›ndan geri al›nmas› gerekti¤ini ilan ediyorlard›.
Bundan baflka cahil kimseler için Kudüs ve Yeni Kudüs aras›ndaki fark hiç
de malum de¤ildi. Pierre L’Hermite’nin dinleyicilerinden pek ço¤u, onun
kendilerini içinde bulunduklar› sefaletten kurtar›p, mukaddes kitab›n,
içinde süt ve bal akt›¤›n› bildirdi¤i ülkeye götürmeyi vaat etti¤ine
inan›yorlard›. Buraya yolculuk sert flartlar içinde ve güç geçecekti.
Deccal’in ordular› ile bafl edilmesi laz›md›. Fakat hedef, altun ve p›r›l p›r›l
Kudüs idi.4

Haçl› Seferleri planlay›c›lar›, H›ristiyanl›¤› çarp›k vizyonlar ile süslenmifl ve Deus
le Volt (Tanr›n›n ‹ste¤i) slogan› ile de, kitleleri sürüklemek amac›yla siyasî
hareketi maskeleyen ve lokomotif görevi yüklenen bir araç olarak kullanm›flt›r.
Bu sald›r›lar›n gizlenen ana nedenleri aras›nda; Türklerin ilerleyiflini durdurmak,
Do¤u’nun zenginli¤ini gasp etmek gibi siyasi ve iktisadi etkenlerin yer ald›¤›
çeflitli araflt›rmalarla ortaya konulmufltur.5 Bu çal›flmalar›n ›fl›¤›nda Orta Ça¤
H›ristiyan düflüncesinde oluflturulan ‹slam imaj› ve bu imaj›n etkisinde kalm›fl
olanlar›n tepkisi, siyasi hedefleri gerçeklefltirme konusunda ustaca
yönlendirilmifltir. 

Yaklafl›k iki yüzy›ll›k bir süreçte, 1096-1291 y›llar› aras›nda Do¤u’ya sekiz Haçl›
Seferi düzenlenmifltir. Bu zaman diliminde, ilk Haçl› Seferleri’nde (1096-1099)
Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus’ta (fiam) birer Haçl› Kontlu¤u kurulmufltur.
‹madeddin Zengi’nin 1144 y›l›nda Urfa’y› Haçl›lardan geri alarak Urfa Haçl›
Kontlu¤u’na son vermesi sebebiyle ikinci Haçl› Seferleri (1147-1148)
düzenlenmifltir. 1187 y›l›nda Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethi ve Kudüs’de
bulunan Haçl› Krall›¤›’n› da ortadan kald›rmas›, üçüncü Haçl› Seferi’ne (1189-
1192) yol açm›flt›r. Dördüncü Haçl› Seferi (1203-1204) sonunda da hedeften sapan
Frenkler, Bizans’a sald›rarak ‹stanbul’da 1204 y›l›nda bir Latin devleti
kurmufllard›r.6 1217’de Papa ‹nnocent’in organizasyonuyla gerçekleflen beflinci
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4 Steven Runciman, Haçl› Seferleri Tarihi, çev. Fikret Ifl›ltan, (Ankara: TTK Yay›nlar›, 1989), I, s. 90.

5 Ifl›n Demirkent, “Haçl› Seferlerinin Düflüncesinin Do¤uflu ve Hedefleri”, Haçl› Seferleri Tarihi (‹stanbul:
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6 Peter Malcolm Holt, Haçl›lar Ça¤›, çev. Özden Ar›kan (‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 1999), ss. 16-24;
Ifl›n Demirkent, “Haçl› Seferlerinin Mâhiyeti ve Bafllamas›”, Haçl› Seferleri ve XI. As›rdan Günümüze Haçl›
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Do¤u ve Bat› Kaynaklar›nda Haçl› Seferleri’nde Yaflanan ‹nsanl›k ‹hlalleri

(1218-1229) ve alt›nc› seferlere (1228-1229) Eyyübiler baflar› ile karfl› koymufltur.
1248-1252 y›llar›nda gerçekleflen yedinci ve 1270 y›l›ndaki sekizinci sefere karfl›
baflta Sultan Baybars olmak üzere Memlukler mücadele vermifltir. fiam
sahillerindeki son Haçl›lar› da 1291 y›l›nda Memluk sultan› el-Eflref Halil Akka’da
yenilgiye u¤ratarak son vermifltir. 

II. Avrupa’da ‹fllenen ‹nsanl›k Suçlar›

Papa II. Urban’›n dini kisvesinin arkas›nda gizlenen Müslümanlardan “Öc Alma”
ça¤r›s› H›ristiyan dünyas›n›n tamam›n› bir anda sararak tarihin en kapsaml›
ordular›n›n Avrupa’dan Do¤u’ya hareketine ve sevkine neden olmufltu. Bu afl›r›
dini taassup yüklenmifl gruplar›n ilk sald›r› alan›n› Yahudiler oluflturdu. Gerçi
hareketin temel fikri onlar de¤ildi ama H›ristiyan bilincinin bir reaksiyonu olarak
‹sa’n›n katilleri olarak görülmeleri iddias›yla ilk hedef tahtas›na onlar
oturtuluverdi. Önce Fransa’da bafllayan ve hemen tüm Avrupa’ya yay›lan Yahudi
düflmanl›¤›, Haçl›lar›n Do¤u’ya do¤ru yola ç›kmalar›ndan önce Musevi
cemaatinin öldürülmesi, iflkencelere u¤rat›lmas› ve mallar›n›n tahrip ve gasp
edilmesiyle geliflti. Bu devrin ‹brani kay›tlar› Haçl›lar kadar, hatta onlardan çok
piskoposlar›, din adamlar›n› ve yerli halk› suçlam›fllard›r.7

Avrupa’daki say›lar› 20 bin ile 30 bin aras›nda tahmin edilen Yahudi nüfusunun
yaklafl›k 10 bini haçl› kuvvetleri taraf›ndan katledilerek Haçl› Seferleri’nin ilk
kurbanlar›n› oluflturmufllard›r. May›s 1096’da Mainz Yahudilerine karfl› yap›lan
sald›r›, hayatta kalan Yahudi görgü tan›¤› taraf›ndan yaz›lm›fl bir mektupta
katliam olarak aktar›lmaktad›r:  

fiehirdeki Yahudiler kardefllerinin katledildi¤ini bildi¤inden güvenlikte
olma umuduyla Ruthard Piskoposuna s›¤›nd›. Korumas›na çok de¤er
veriyor, inan›yorlard›. Piskopos Yahudileri kendi evinin çok genifl bir
holüne yerlefltirdi. Bu flekilde çok güvenli ve dayan›kl› bir yerde sa¤ salim
kalacaklard›. Ama... Tak›m görüfl al›flveriflinde bulundu ve gün do¤duktan
sonra kap›lar›n kilitlerini k›rarak holdeki Yahudilere oklar ve m›zraklarla
sald›rd›. Binlerce kiflinin sald›r›s›na karfl› koymaya çal›flan 700 kadar
Yahudi’yi öldürdüler. Kad›nlar› da öldürdüler ve k›l›çlar›yla, yafllar› ve
cinsiyetleri ne olursa olsun körpe çocuklar› da delip geçtiler.8

Almanya ve Macaristan’da yaflayan Yahudi cemaatine karfl› giriflilen bu
katliamlar Yahudilerde “fiikayet Edebiyat›” ad› verilen bir edebiyat türünün
do¤mas›na neden olmufltur. Yahudiler, Haçl›lar taraf›ndan öldürülen Yahudilerin

9

7 Ifl›n Demirkent, Haçl› Seferleri (‹stanbul: Dünya Yay›nc›l›k, 1997), ss. 6-8.

8 August Krey, The First Crusade: The Accounts of Eye-Witnesses and Participants (Princeton: Princeton
University Press, 1921), ss. 24-54.
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isimlerini dualar›nda terennüm etmeye bafllam›fllard›r. Bu durum özellikle 19.
yüzy›l›n ortalar›na kadar devam etmifltir. O zamana kadar katledilenlerin isimleri
“elegies” ad› alt›nda toplanm›flt›r.9

III. Anadolu’da ‹fllenen ‹nsanl›k Suçlar›

‹lk duraklar› olan ‹stanbul’dan, Bizans ‹mparatoru Alexios’un haz›rlatt›¤›
gemilerle Anadolu sahillerine ç›kar›lan Haçl›lar, Anadolu üzerinden geçiflleri
esnas›nda sadece Türklere karfl› de¤il, di¤er yerli halklara karfl› da büyük zulüm
ve katliamlara giriflmifllerdir. Yollar› üzerinde karfl›laflt›klar› masum köylülerin
ellerinde ne varsa talan etmifller, halk› baz› yörelerde istisnas›z k›l›çtan
geçirmifllerdir. Yanlar›nda götüremeyecekleri hayvanlar› bile telef ederek
bereketli ve verimli topraklar› harap edip mahsulleri atefle vermifllerdir. Haçl›lar›n
‹znik civar›nda Türklere karfl› uygulad›klar› katliamlar› Bizans ‹mparatoru
Alexios’un k›z› Anna flöyle aktarmaktad›r: “say›lar› 10 bin kadar olan Normanlar
ordunun geri kalan›ndan ayr›ld›lar ve herkese karfl› zalimli¤in son mertebesini
göstererek, ‹znik dolaylar›n› talan etmeye koyuldular. Örne¤in ana kuca¤›ndaki
süt bebeklerini ya sakat ettiler ya da flifllere tak›p ateflte k›zartt›lar. Yafl› ileri
insanlar› ise, her çeflit iflkenceden geçirdiler.”10

Pierre L’ermit’in bafl›nda bulundu¤u, daha sonralar› tarihçiler taraf›ndan Halk›n
Haçl› Seferleri olarak adland›r›lan düzensiz ordular›n sald›r›lar›, Anadolu
Selçuklu Sultan› K›l›çarslan’›n ordusu taraf›ndan karfl› bir taarruzla bertaraf
edildi. Ard›ndan düzenli haçl› ordular› yine ‹stanbul üzerinden Anadolu’ya ulaflt›.
K›sa bir süre içinde Anadolu Selçuklu baflkenti ‹znik önlerinde topland›lar. Surlar
önünde büyük zayiat vermelerine ra¤men say›ca üstünlükleri, güçlü silahlarla
donat›lm›fl askerleri, flövalyelerin sa¤lam atlar› üzerinde tamamen z›rhl› ve
ellerinde uzun m›zraklar› ile sald›r›lar›, haçl›lar›n moralini yükseltirken, Türklerin
(›srarl› savunmalar›na ra¤men) moralleri günden güne zay›flamaktayd›. Kuflatma
esnas›nda Haçl›lar›n ele geçirdikleri flehitlerin bafllar›n› kesip surlar›n
üzerlerinden atmalar›, baz›lar›n› da kaz›klara çakarak Türklerin gözü önünde
surlar›n d›fl›nda gezdirmeleri büyük bir moral çöküntüsüne sebep olmufl,
nihayetinde alt› hafta süren bir kuflatman›n ard›ndan, 18 Haziran 1097 y›l›nda
‹znik teslim olmak zorunda kalm›flt›r. K›l›çarslan, say›lamayacak kadar kalabal›k
kitleler halinde tekrar topraklar›na üflüflen Haçl›lar›, hareket halinde takip ederek
yeni bir mücadeleye giriflti. 1 Temmuz 1097’de Eskiflehir civar›nda gerçekleflen
Dorylaion Savafl›’nda karfl›laflt›¤› Haçl›lar›, ikinci bir Haçl› ordusunun ç›k›p
gelmesi sonucu, durdurmay› baflaramad›. 

10

9 Kas›m Abdûh Kas›m, “Edebu’fl-fiekvâ ‹nde Yehûd Avrupa”, el-Arâbî Mecelle Sekâfiyye Musavvere, say› 501
(Kuveyt: 2000), s.  68.

10 Anna Komnena, Alexiad, çev. Bilge Umar (‹stanbul: ‹nkilap Yay›nevi, 1996), s. 306.



Do¤u ve Bat› Kaynaklar›nda Haçl› Seferleri’nde Yaflanan ‹nsanl›k ‹hlalleri

Bu sefere kat›lan ve Eskiflehir savafl›n›n görgü tan›¤› olan bir Haçl› yazar›
K›l›çarslan’›n geri çekilirken flu sözleri söyledi¤ini yazm›flt›r: “kana susam›fl
hayvanlar gibi sald›ran, tutsak almadan herkesi öldüren bu insanlara karfl› ne
yap›labilirdi... kimse onlara karfl› duramaz ve zalimliklerine dayanamaz.”11

Haçl› vahflet ve katliamlar›n›n yafland›¤› bir di¤er Anadolu topra¤› Antakya oldu.
20 Ekim 1097’de Türk Vali Ya¤›s›yan idaresindeki 400 kule ile donanm›fl 12
kilometre uzunlu¤unda sa¤lam surlarla çevrili Antakya’ya ulaflan Haçl›lar, flehri
aylarca muhasara alt›na ald›lar. Frenkler, uzayan muhasaran›n getirdi¤i öfke ve
çaresizlikle çevre yerleflim yerlerini talan ve tahrip ettiler. Kendi tahribatlar›
sonucu k›tl›k ve açl›k günden güne kendini artt›. Bu sefere kat›lm›fl olan Foucher
de Chartres ad›ndaki papaz›n ifadesine göre, haçl›lar çevrede ya¤ma etmedik bir
fley b›rakmad›klar›ndan, ot a¤aç kabu¤u ve kökü, at, eflek, deve, köpek, hatta
fareleri ve atlar›n koflumlar›n› ve kay›fllar›n› bile yiyorlard›. En had safhaya varan
açl›k, zaten ahlak› zay›f olan bu güruhun bütün insanl›k duygular›n› yok etti. Tek
olanak olarak büyük bir hevesle, insan etiyle kar›nlar›n› doyurmaya bafllad›lar.12

Haçl›lar› yak›ndan tan›yan dönemin tan›klar›ndan Arap flair ve edip Usame B.
Munkiz, onlar› ilerleyen zamanlarda flu flekilde tan›mlayacakt›r; “Frenkler, cesaret
d›fl›nda insanlar›n faziletlerinden hiç birine sahip de¤illerdir.”13

K›tl›k ve açl›k günden güne fecaat halini almaya bafllam›flt›. Bu olay konusunda,
sefere kat›lm›fl olan Richard de Pelerin (Hac› Riflar)’›n yazd›¤› Chanson
d’Antioche (Antakya Destan›) ad›ndaki eserde görülen fliirlerin baz›lar›, özellikle
50. fliirde insan eti yenilmesi olay› destanlaflt›r›lm›flt›r. Söz konusu fliirin orijinal
Frans›zca metni ve Türkçe tercümesi flu flekildedir: 

Dans Pieres li Hermites séoit devant son tré,

Li rois Tafurs i vint, et moult de son barné,

Plus en i ot de mil qui sont de faim enflé.

Sire, consilliés-moi, por sainte carité,

Por voir morons de faim et de caitiveté.

Et respondi dans Pieres: “C’est par vo lasqueté”

Alés, prenés ces Turs qui sont là mort jeté,

Bon seront à mangier s’il sont cuit et salé

Et dis li rois Tafurs: “vous dites vérité. 

Del tré Peron s’entorne, ses ribaus a mondé,

11

11 Ifl›n Demirkent, Haçl› Seferleri (‹stanbul: Dünya Yay›nc›l›k, 1997), s. 36.

12 F. Funck Brentano, Les Croisades (Paris: Editions Flammarion, 1934), s. 57’den aktaran Raflit Erer, Türklere
Karfl› Haçl› Seferleri (‹stanbul: Bilgi Yay›nevi, 1993), s. 47. 

13 Usâme b. Munkiz, ‹bretler Kitab›, çev. Yusuf Ziya Cömert (‹stanbul: Ses Yay›nlar›, 1992), s. 103. 
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Plus furent de dis mil quant furent aüné,

Les Turs ont escorchiés, et la coraille osté,

Et en l’iave et en rost ont la char quisiné,

Asés en ont mengié, mais de pain n’ont gousté.

De ce furent Paien moult forment effréé;

Pour le flair de la char sont a umur acoté,

De vint mile Paiens sont ribaut esgardé.

Ni a un tout seul Turc n’ait de ses iex ploré.14

......................................................................................................................

Asaletli Piyer l’Ermit ota¤›n›n önünde oturuyordu.

Kral Tafur birçok adamlar› ile ç›kageldi.

Bunlar bin kifliden fazla ve açl›ktan fliflmifltiler.

Asaletmeab!Rahmeti rahman ad›na bana yol göster,

Zira açl›ktan ve zay›fl›ktan ölüyoruz, dedi.

Piyer cevap verdi: “cebin oldu¤unuzdand›r” dedi.

Haydi, flurada ölmüfl yatan Türkleri toplay›n›z,

Tuzlar ve piflirirseniz, pekala yenir onlar.

Kral Tafur, do¤ru söylüyorsunuz, dedi.

Ota¤dan ayr›ld›, avenesini ça¤›rd›,

Topland›klar›nda on bin kifliden çoktular.

Türkler yüzüldü, barsaklar› ç›kar›ld›,

Etlerinden hafllama ve kebap yap›ld›.

Doyas›ya yediler, amma ekmeksiz olarak.

Bunu gören putperestler (Türkler) pek korktular,

Et kokusundan hep duvarlara dayand›lar.

Yirmi bin putperest, bu avaneyi seyretti;

A¤lamad›k Türk kalmad›.15

Antakya Destan›’n›n ilerleyen sat›rlar›nda insan eti yeme vahfletinin bir zevke
dönüfltürüldü¤ü aç›kça gözler önüne serilmektedir:

Avene birbirine flöyle diyordu: “‹flte karnaval›n son günü olan Mardi Gra
geldi. fiu Türk eti zeytinya¤›nda piflmifl domuz s›rt›ndan ve jambondan
daha iyi oluyor.” Çay›rlarda art›k Türk ölüsü bulunmay›nca:

12

14 Richard Le Pélerin, La Chanson D’Antioche (Paris: Graindor de Douai-Poulin, 1848), II, ss. 3-4. 

15 Raflit Erer, Türklere Karfl› Haçl› Seferleri…, s. 46.
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Mezarl›klara vard›lar, ölüleri ç›kard›lar,

Hepsini üst üste y›¤arak bir tepe haline getirdiler,

Çürümüfl olan barsaklar› Nehr-ül-As’a att›lar;

Etlerin derilerini yüzüp rüzgarda kuruttular.16

Haçl›lar, Firûz adl› bir kule görevlisinin ihaneti sonucu düflen Antakya’da,
yaklafl›k 10 bin Türk’ü, teslim flartlar›na riayet etmeyerek, öldürmüfl ve bütün
camileri de yakm›fllard›r. Hadiseye gözleriyle flahit olan papaz Lemoine flunlar›
nakletmektedir: “Bizimkiler sokaklar› dolafl›yor, rastlad›klar› çocuklarla
ihtiyarlar› paramparça ediyorlard›. Ancak o gün herkes bo¤azlanamad›. Ertesi gün
bizimkiler geri kalanlar› kestiler.”17

1098 y›l›nda Frenkler uzun bir muhasaradan sonra o dönemdeki adland›rma ile
Bilâdü’-fiâm’a do¤ru ilerlemifller, bölgenin önemli yerleflim kentlerinden
Ma’arra’y› ele geçirerek burada da çok büyük katliamlar yapm›fllard›r.18 ‹nsanlar›
genç, yafll›, kad›n, çocuk demeden büyük bir k›y›ma tabi tutmufllar, sokaklarda
rastlad›klar› herkesi istisnas›z öldürmüfllerdir.19 Haçl›lar›n Ma’arra da
öldürdükleri Müslümanlar›n cesetlerini ikiye biçip alt›n aramaya koyulduklar›, bir
k›sm›n›n da cesetleri parça parça kesip piflirerek yedikleri, dönemin canl›
kat›l›mc›lar› ve gerekse modern Bat›l› araflt›rmac›lar taraf›ndan kaydedilmifltir.20

‹slam tarihçisi ‹bnu’l-Esîr, bu vahfleti flöyle anlat›r: “Haçl›lar Ma‘arratu’n
Numân’a girince üç gün boyunca ahaliyi k›l›çtan geçirdiler. Yüz binden fazla
insan öldürdüler, çok say›da kad›n ve çocu¤u da esir ald›lar.”21

Guibert de Nogent, Historia Hierosolyminita adl› eserinde, Haçl› ordular› içinde
bulunan baz› sefîh gruplar›n Tafur ad› verilen birinin etraf›nda toplanarak
sergiledikleri barbarl›k ve yamyaml›¤a varan davran›fllar› ile ilgili olarak flunu
aktarmaktad›r:

Haçl› ordusundaki fakir insanlardan baz›lar› befl paras›z, yal›nayak ve
silahs›z bir flekilde sefere kat›lm›fllard›. Tamamen pislik içinde, çaresiz bir
hayatlar› oldu¤u için ve di¤er insanlar gibi rahat yaflama kavuflma
hevesiyle herkesten önce ilerlemifllerdi. Norman kökenli Haçl›lardan belli

13

16 Richard Le Pélerin, La Chanson D’Antioche.., s. 5; Raflit Erer, Türklere Karfl› Haçl› Seferleri.., s. 46.

17 Ahmet R›za, Bat›n›n Do¤u Politikas›n›n…, s. 97.

18 ‹bn Kalânisî, Zeylu Târîhi Dimaflk, nflr. H.F. Amedroz (Leyden: 1908), s. 136. 

19 Steven Runciman, Haçl› Seferleri Tarihi…, s. 369.

20 F.Funck Brentano, Les Croisades (Paris: Flammarion, 1934), s. 76’dan aktaran Raflit Erer, Türklere Karfl›
Haçl› Seferleri…, s. 53. 

21 ‹bnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, Tahkîk: Ebu’l-Fidâ Abdullah el-Kâdî (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‹lmiyye, 1995),
IX , s. 16. 
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bir k›sm›, hayat flartlar› bak›m›ndan bu tarzda rezil insanlardan
oluflmaktayd›. Bunlar kral ve lider tan›m›yorlar, kendi bafllar›na oraya
buraya serseri hareket ediyorlard›. Hatta ellerine verilen silahlar› ve
z›rhlar› da atm›fllard›. Bunlar Tafur diye an›lan birinin etraf›nda
toplanarak, oraya buraya y›llarca sald›r›p durdular. Biz Ma’arra’dayken
etrafta Müslümanlar›n ölü bedenlerinden kopmufl et parçalar› doluyken,
askerlerimiz aras›nda açl›k bafl gösterince, Haçl› askerleri ölülerin etlerini
yeme ifline bafllad›lar.22

Lübnan as›ll› yazar Emin Maluf, Frans›zca olarak tarihi arka planla kaleme ald›¤›
Araplar›n Gözüyle Haçl› Seferleri adl› roman›nda “Ma’arra Yamyamlar›”
bafll›¤›yla oluflturdu¤u üçüncü bölümde bu vahflete de¤inmektedir. Yazar›n, tüm
insanl›¤› özellikle de baflta Türkler ve Araplar olmak üzere Müslümanlar›
geçmiflin travmas›n› yeniden yaflamaya sevk eden cümleleri flöyledir:

Türkler, Bat›l›lar›n yamyaml›¤›n› asla unutmayacaklard›r. Onlar›n destan
edebiyat›n›n tümü boyunca, Frenkler hep insan yiyen kifliler olarak tasvir
edileceklerdir. Bu Frenk imgesi haks›z m›d›r? Bat›l› istilac›lar, kurbanlar›
olan kentin halk›n› yaln›zca hayatta kalabilmek için mi yemifllerdir?
Önderleri, ertesi y›l papaya gönderdi¤i resmi bir mektupta bunu iddia
edecektir: Ma’arra’da orduya korkunç bir k›tl›k sald›rd› ve onu
Müslümanlar›n cesetleriyle beslenme zorunlulu¤uyla karfl› karfl›ya b›rakt›.
Fakat bu çabucak söylenmifl bir söze benzemektedir. Çünkü Ma’arra
bölgesi halk›, bu u¤ursuz k›fl boyunca, açl›¤›n aç›klamaya yetmedi¤i
davran›fllara tan›k olmufltur. Nitekim bu insanlar, Tafurlar denilen
fanatikleflmifl Frenk çetelerinin k›rsal alana yay›larak, Müslüman eti
çi¤nemek istediklerini ba¤›rarak söylediklerini ve akflamlar› ateflin
etraf›nda avlar›n› yemek üzere topland›klar›n› görmüfllerdir. Zorunlulu¤un
do¤urdu¤u bir yamyaml›k m›? Fanatizmden gelen bir yamyaml›k m›?
Bütün bunlar gerçek d›fl› fleylere benzemektedir, ama tan›kl›klar, hem
tasvir ettikleri olaylar, hem de bu anlat›lar›n üzerine çöken sap›k havadan
ötürü bunalt›c›d›rlar.23

Ma’arra’da yaflanan vahfleti ve insanl›k dram›n› anlatan Arap flair, Vecîh b.
Abdillâh et-Tenûhî yazm›fl oldu¤u bir mersiye fliirinde sakinlerinden kimsenin sa¤
kalmad›¤› yörede kalan izler ve hat›ralar için sessizce a¤lay›fllar› flu flekilde dile
getirmifltir:

14

22 Güray K›rp›k, “Haçl›lar (1096-1120)” (Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal›, Ankara: 2004), s. 228.

23 Amin Maalouf, Araplar›n Gözüyle Haçl› Seferleri, çev. M. A. K›l›çbay (‹stanbul: Telos Yay›nlar›, 1997), s. 64.
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Ey Arkadafl›m! Gördü¤ün gibi buras› öyle bir beldedir ki,

Allah, oran›n kaderine harapl›¤› yazm›flt›r.

Deveni k›sa bir an için durdur!

Ve o beldenin yafll›s› ve genci için a¤la!

Oraya bir gün girecek olursan ibret al!

Buras› bir zamanlar sevdiklerimizin vatan›yd›.24

Antakya ve Ma’arra’da karfl›lafl›lan vahflet, Müslüman cephenin korkunç bir
düflmanla karfl› karfl›ya oldu¤unun ilk izlenimleridir. Parçalanm›fl ve ihtilaf
halindeki emirliklerden oluflan Müslüman Do¤u, çaresizlik ve karfl› karfl›ya
kald›klar› kalabal›k ordulara karfl› bir birlik oluflturamaman›n verdi¤i ümitsizlikle
büyük bir çöküfl yaflam›fl, her bölge kendi bafl›n›n çaresine bakman›n derdine
düflmüfltür. Ancak ilerleyen zamanlarda bölgede bulunan Türk devletleri ve
yöneticileri bu çaresizlik ve ümitsizli¤i büyük bir direniflle umuda ve zafere
dönüfltürmeyi baflarm›fllard›r.25

IV. Kudüs Vahfleti

Haçl›lar, Anadolu üzerinden gerçekleflen uzun ve y›prat›c› bir ilerleyiflle
Suriye’ye oradan da Müslümanlara karfl› gerçeklefltirdikleri pek çok ya¤ma ve
katliamdan sonra 1099 y›l›nda Kudüs’e vard›lar. Yaklafl›k befl hafta süren uzun bir
kuflatman›n ard›ndan flehir Frenklerin eline geçmifltir. Galipler, dünya tarihinde
efline az rastlan›r bir vahflet gerçeklefltirdiler. fiehirdeki tüm Müslümanlar› ve
Yahudileri k›l›çtan geçirdiler. Bu kutsal mekan sadece bir toprak parças› olarak
kaybedilmemifl ayn› zamanda insanl›k tarihi en büyük vahfletlerden ve
zulümlerden birini de yaflam›flt›r. Tarih boyunca Kudüs’ü teslim almada gerek Hz.
Ömer gerekse de¤iflik emirliklerin idaresi alt›na giren flehre ve halk›na sayg›l›
davran›lm›fl, flehir kans›z al›nmaya çal›fl›lm›flt›r.

Frenkler bu gelene¤i bozarak aral›ks›z büyük bir katliama bafllam›fl, yafl ve din
fark› gözetilmeden Kudüs’de kendini zühd hayat›na adayan zahid, alim ve
imamlar da dahil olmak üzere insanlar büyük bir k›y›mdan geçirilmifllerdir.26

H›ristiyan tarihçi William es-Surî, “Müslümanlar›n kanlar›ndan görende

15

24 ‹bn Ta¤riberdî, en-Nucûmu’z-Zâhire fî Mulûki M›sr ve’l-Kahire, (Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-M›sriyye: 1935), V,
s. 200; Muhammed b. Ali b. Ahmed el-H›rfî, fiiru’l-Cihâd fi’l-Hurûbi’s-Salîbiyye fî Bilâdi’fl-fiâm, (Kahire:
Dâru’l-‹’tisâm, 1979), s. 93.

25 ‹brahim Ethem Polat, Haçl›lara K›l›ç ve Kalem Çekenler (Ankara: Vadi Yay›nlar›, 2006), s. 250.

26 ‹bn Kalânisî, Zeylu Târîhi Dimaflk…, s. 137; Ömer b. Muzaffer ‹bn Verdî, Tetimmetu’l-Muhtasar fî Ahbâri’l-
Befler, (Kahire: Matba’atu’l-Vehbiyye, Hicri 1285), II, 11; ‹bn Ta¤rîberdî, en-Nucûmu’z-Zâhire…, s. 149; Arif
el-Arif, el-Mufassal fî Târîhi’l-Kudüs, (Kudüs: Dâru’l-Eytâmi’l-‹slâmiyyeti’s-Sinâ‘iyye: 1961), s. 156; Joseph
Nesîm Yûsuf, el-‘Arab ve’r-Rûm ve’l-Lâtîn fi’l-Harbi’s-Salîbiyyeti’l-Ulâ, (Beyrut: Dâru’n-Nahdati’l-
Arabiyye, 1981), s. 265.
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tiksinti oluflturacak bir kan göleti meydana geldi”27 ifadeleriyle katliam›n
boyutlar›na dikkat çeker. Runciman da ayn› ifadelerle “dökülen kanlar›n dizlere
ulaflt›¤›n›”28 belirtmektedir. ‹slam tarihçileri ve araflt›rmac›lar büyük bir katliam
yafland›¤› konusunda ittifak etmektedirler.29 Kudüs’te gerçeklefltirilen vahflet ve
katliam ‹slam dünyas›nda büyük bir infiale de neden olmufltur. Hentch, “bu
vahfletin s›ras› geldi¤inde Müslümanlar›n da kafirlere karfl› açacaklar› cihatta
epeyce etkili olacakt›r”30 sözleriyle Haçl›lara karfl› ciddi tepkilerin ve birli¤in
oluflmas›nda Kudüs katliam›n›n etkisine dikkatleri çekmektedir.

fiair ‹bn Hayyât ed-Dimaflkî Frenkler’in zalimliklerini bir fliirinde hicvederek
onlar› flu flekilde tan›mlar:

- fiirkin çocuklar› fesad› inkar etmezler, zulmün yan›nda da nazik
görünmezler.

- Ölümden bir tek kifliyi bile al›koymazlar (sa¤ b›rakmazlar) öldürmekten
cinayetten geri kalmazlar.31

Frenk cephe için yaflananlar›n bir katliam olarak de¤il de bir baflar› ve zevke
dönüfltü¤ü Orta Ça¤’da bile mevcut olan savafl hukuku ve karfl›l›kl› hak
gözetimlerinin bilinçli olarak hiçe say›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Nitekim, Raymund
of Aguiles, bu vahfleti “övünerek” flöyle anlat›yordu:

Görülmeye de¤er harika sahneler gerçekleflti. Adamlar›m›z›n baz›lar› - ki
bunlar en merhametlileriydi - düflmanlar›n kafalar›n› kesiyorlard›.
Di¤erleri onlar› oklarla vurup düflürdüler, baz›lar› ise onlar› canl› canl›
atefle atarak daha uzun sürede öldürüp iflkence yapt›lar. fiehrin sokaklar›,
kesilmifl kafalar, eller ve ayaklarla doluydu. Öyle ki yolda bunlara tak›l›p
düflmeden yürümek zor hale gelmiflti. Ama bütün bunlar, Süleyman
Tap›na¤›’nda yap›lanlar›n yan›nda hafif kal›yordu. Orada ne mi oldu? E¤er
size gerçekleri söylersem, buna inanmakta zorlanabilirsiniz. En az›ndan
flunu söyleyeyim ki, Süleyman Tap›na¤›’nda akan kanlar›n yüksekli¤i,
adamlar›m›z›n dizlerinin boyunu afl›yordu.32
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27 Philip Hitti, Târîhu Suriye ve Lübnan ve Filistin, (tercüme) Corc Haddâd, Abdulkerîm Râfik, (Beyrut: Dâru’s-
Sekâfe, 1959), II, s. 229; Abdülcelîl Hasan Abdülmehdî, Beytu’l-Makdis fî Edebi’l-Hurûbi’s-Salîbiyye,
(Amman: Dâru’l-Beflîr, 1988), s. 18.

28 Steven Runc›man, Haçl› Seferleri Tarihi…, I, ss. 404-405; Abdülcelîl Hasan Abdülmehdî, Beytu’l-Makdis… s. 18. 

29 ‹bn Kalânisî, Zeylu Târîhi Dimaflk…, s. 137; ‹bnu’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh…, s.19; Kemaluddîn ‹bnu’l-
‘Adîm, Zubdetu’l-Haleb min Târîhi Haleb, Tahkîk: Sâmi ed-Dehhân, (Dimaflk: 1954), II, ss. 141-145; Aflûr,
el-Hareketu’s-Salîbiyye,… I, ss. 238-246; Abdülmehdî, Beytu’l-Makdis … s. 18.

30 Thierry Hentch, Hayali Do¤u Bat›n›n Akdenizli Do¤u’ya Politik Bak›fl›, çev. Aysel Bora, (‹stanbul: Metis
Yay›nlar›, 1996), s. 56.

31 ‹bn Hayyât, Dîvân, Tahkîk: Halil Merdum, (Dimaflk: Matba‘atu’l-Hâflimiyye, 1958), ss. 184,185;
Abdülmehdî, Beytu’l-Makdis … s. 132.

32 August C. Krey, The First Crusade…, s. 261.
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Dönemin önde gelen Arap flairlerinden el-Ebîverdî, Kudüs’te yaflanan vahfleti ve
geride bir tek Müslüman’›n b›rak›lmamas›n› flu dizeleriyle dile getirmifltir: 

- Akan gözyafllar›m›z kanlara kar›flt›.

- Bizden geriye merhamet edecek bir tek insan bile kalmad›.33

V. 1204 Y›l›nda Yaflanan ‹stanbul Talan›

1204 y›l›nda düzenlenen ve hedefinden sapan dördüncü Haçl› Seferi esnas›nda
Frenkler, kendi dindafllar›n›n hâkimiyetindeki ‹stanbul’u ya¤ma, tecavüz ve
k›y›ma tabi tutmufllard›r. Ya¤malama konusunun Bat› kaynakl› çeflitli belgelerde
birer insanl›k suçu davran›fl› olarak ele al›nd›¤›n› görüyoruz. 

‹stanbul’un 1204 y›l›nda Frenkler taraf›ndan ele geçirilip ya¤malanmas›n›n görgü
tan›¤› Bizansl› yazar, Niketas Khoniates’in 21 bölümden oluflan Historias›’nda
flöyle aktarmaktad›r:

Bu katil adamlar›n cüret ettikleri fleylerin hangisini daha önce, hangisini
daha sonra anlatay›m? Ah, utanç verici flekilde o kutsal ikonalar›n yerlere
at›lmas›! Azizlerin kutsal emanetlerinin, ‹sa ad›na ac› çeken bu kiflilerin
kirli yerlere at›lmas› ve ‹sa’n›n kutsal bedenindeki kan›n›n ak›t›l›p yerlere
f›rlat›lmas›n› görmek ne kadar ac› idi.34

Haçl›lar Tarihi kitab›n›n yazar› Runciman, bu olayla ilgili olarak “‹nsanl›¤a IV.
Haçl› Seferi’nden daha büyük suç ifllenmemifltir” demektedir. Nikoetas Koniates
yaflanan insanl›k dram›n› flu çarp›c› gözlemleri ile kaydetmifltir:

Dindar kad›nlara, evlilik ça¤›ndaki genç k›zlara veya bakireli¤i seçerek
manast›rlara girip kendilerini Tanr›’ya adam›fl olan k›zlara merhamet
etmediler... bütün bafllar ac› içindeydi. Dar sokaklarda ac› ac› hayk›rmalar
ve a¤lamalar vard›, genifl caddelerde a¤›tlar duyuluyordu, kiliselerden
inlemeler, erkeklerin hayk›r›fllar›, kad›nlar›n ç›¤l›klar› yükseliyordu.35

Niketas Khoniates, Frenklerin kendi dindafllar›na reva gördükleri bu insanl›k d›fl›
muameleleri Müslümanlar›n kendilerine hiçbir zaman göstermedi¤ini flu sözleri
ile dile getirir:
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33 el-Ebîverdî, Dîvân, (Dimaflk: Matba’atu Zeyd b. Sâbit, 1975), II, s. 156.

34 Ifl›n Demirkent, Niketas Khoniates’in Histor›a’s›, (‹stanbul: Dünya Kitaplar›, 2004), s. 147. 

35 Ifl›n Demirkent, Niketas Khoniates’in Histor›a’s›…, s. 149. 
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36 Steven Runciman, Haçl› Seferleri Tarihi…, s. 91; Ifl›n Demirkent, Türkiye Selçuklu Hükümdar› Sultan I. K›l›ç
Arslan (Ankara: TTK Yay›nlar›, 1996), ss. 20-21.
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‹smailo¤ullar› böyle davranmam›flt›! Çünkü onlar Kudüs’ü zapt edince
Latinlere merhamet ve iyilikle davranm›flt›. Onlar Latin kad›nlar›n peflinde
kiflnemediler ve ‹sa’n›n mezar›n› kirletmediler; adi bir mezarl›¤a
çevirmediler; hayat veren mezar› hades’e giden bir yol yapmad›lar.

Haçl› Seferleri dönemine tan›k olan ve fliirlerinde bu savafllar› konu olarak iflleyen
Arap flairler, çeflitli vesilelerle yazm›fl olduklar› fliirlerinde Frenklerin kötü
s›fatlar›ndan ve meziyetlerinden bahsetmifllerdir. fiiirlerinde bunu yaparken
gayeleri, Haçl›lar›n vahfletlerini dile getirerek Müslümanlar› hamasete ve onlara
karfl› savaflmaya teflvik etmeye çal›flmakt›. Frenklere karfl› verilen her baflar›l›
mücadeleden sonra özellikle galip komutanlar› ve orduyu övmek veya tebrik
etmek için yaz›lan bu fliirler bir sonraki karfl›laflmada Müslüman cepheye cesaret
ve güçlü savaflma azmi vermek amac›n› da gütmekteydi. 

VI. Haçl›lar›n Savafl ‹hlalleri, Bar›fl ve Ateflkes Anlaflmas› ‹hanetleri

Haçl› Seferleri esnas›nda Frenkler, pek çok savafl kural›n› ihlal etmifl, masum
halka sald›r›larda bulunmufllar, halk›n mallar›n› zorla gasp ettikleri gibi,
hayvanlar› telef etmifl, verimli tarlalar› da atefle vermifllerdir. Teslim olunan kale
ve beldelerde söz vermelerine ra¤men insanlar› katletmifller, savafl esirlerine feci
davran›fllarda bulunmufllard›r. Karfl›l›kl› imzalanan anlaflmalara da sebepsiz
olarak ihanet etmifllerdir. Haçl› ordular›, düzen ve disiplinden yoksun, ya¤mac›
bir güruh görüntüsündeydi. Daha Avrupa’dan ilk hareketlerinde Macaristan ve
Almanya’da Yahudilere uygulad›klar› zulüm ve katliamlar, ‹stanbul’da Bizans
surlar›n›n etraf›nda Rum ahaliye karfl› davran›fllar› onlar hakk›nda ilk kanaatlerin
oluflmas›na sebep olmufltu.

Yaklafl›k iki yüzy›l süren Haçl› Seferleri tamamen savafllarla geçmemifl, çeflitli
nedenlerden ötürü dönem dönem ateflkes sa¤lanm›flt›r. Silahlar›n azalmas›,
ekonomik durumlar›n kötüleflmesi sonucu ortaya ç›kan zorluklar bir yerde ateflkes
ortam›n› da zorunlu k›lm›flt›r. Haçl› Seferleri esnas›nda yap›lan bar›fl
antlaflmalar›na Frenkler pek çok kez riayet etmemifller, verilen sözleri ve
taahhütleri yerine getirmedikleri gibi ateflkes ortam›n› ans›z›n gerçeklefltirdikleri
sald›r›larla bozmufllard›r. Onlar›n bu tav›rlar› gerek Bizansl›lar gerekse sald›r›
olanlar›n› oluflturan ‹slam dünyas›nda s›kça elefltiri ve k›nama konusu olmufltur.
Henüz Anadolu’ya varmadan önce Bizans ‹mparatoru Aleksios’u ve tüm Rumlar›
ürküten bu kalabal›¤a bak›fllar›n› Runc›man flu cümlelerle özetlemifltir: “Tecrübe
ile Frenklerin hiç bir anlaflmaya riayet etmeyen, para düflkünü ve kendilerine
itimat caiz olmayan bir millet olduklar›n› bilmekte idi. Bunlar taarruzda fevkalade
idiler; fakat mevcut flartlar içinde bu hiç de büyük bir fazilet addolunamazd›.”36
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Müslüman idareciler ile Frenkler aras›nda ateflkesin sa¤lanmas› amac›yla kaleme
al›nan kay›tlarda her iki taraf›n da en kutsal sayd›¤› de¤erler üzerine yemin etti¤i,
anlaflmay› bozmalar› halinde de cezay› dini bir de¤er üzerine oturttuklar›
görülmektedir. 

1283 y›l›nda, Memluk Sultan› Mansur Kalavun ile Frenklerin Akka Emiri
aras›nda gerçekleflen ateflkes metninde; Mansur Kalavun, ‹slam’da kutsal say›lan
de¤erler üzerine tekrar tekrar yemin ederek anlaflmaya onay›n› flu flekilde tasdik
etmifltir:

Vallahi, Vallahi, Vallahi, ve Billahi, ve Billahi, ve Billahi, ve Tallahi, ve
Tallahi, ve Tallahi, yüce olan, galip gelen, zarar ve fayda veren, gizli ve
âflikar›, kapal› ve aç›¤› bilen Rahman ve Rahim olan Allah’a yemin olsun,
Kuran’›n ve onu indirenin ve kendisine indirilen Abdullah’›n o¤lu
Muhammed (s.a.v.)’in ve içindeki sure, sure, ayet, ayet söylenen tüm
sözlerle birlikte Kuran’›n üzerine yemin ederim. Ramazan Ay›’n›n hakk›
için yemin ederim ki, ben hicri alt› yüz seksen iki senesi Rebi‘u’l-evvel
ay›n›n beflinci günü olan perflembe günü bafllay›p on y›l, on ay, on gün, on
saat, sürecek olan ve benimle Akka krall›¤› ve önde gelenleri aras›nda
düzenlenmifl olan Akka, Sayda ve bu beldelerin yerleflim birimlerini
kapsayan bu kutlu anlaflmaya bafllang›c›ndan bitimine kadar sad›k
kalaca¤›ma yemin ediyorum.

Anlaflman›n içinde belirtilen tüm flartlar›n› yerine getirip uyaca¤›ma, süresi
bitene kadar hükümlerini icrâ edece¤ime, içinde herhangi bir fleyi
yorumlamayaca¤›ma, Akka ve Sayda beldelerinin hakimleri devam etti¤i
süre zarf›nda anlaflmay› bozma konusunda bir fetva isteme talebim
olmayaca¤›na söz veririm.

fiayet bu yemini bozarsam; Mekke’de bulunan kutsal Kabe’ye otuz kerre
hac yapaca¤›ma, dinen yasaklanm›fl günler haricinde ömrümün sonuna
kadar oruç tutaca¤›ma söz veririm. Söylediklerimize Allah vekildir.37

Müslüman cephe ad›na Sultan Mansur Kalavun bu flekilde Allah’›n ad›na ve
‹slam’›n kutsal sayd›¤› dinî de¤erler üzerine yemin ederek anlaflmay› kabule ve
bitim süresine kadar sad›k kalaca¤›na yemin etmektedir. Karfl› cepheden Frenkler
ad›na Akka Emiri ile Melik Mansur Kalavun ile aralar›nda yap›lan ateflkes
anlaflmas›na riayet edeceklerine H›ristiyanl›¤›n kutsal de¤erleri üzerine yemin
ederek söz vermektedir:
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37 ‹bn Furât, Târîhu ‹bni’l- Furât, Tahkîk: Esed Rüstem vd. (Beyrut: Matba‘atu’l-Emrîkiyye, 1942), VII, ss. 270-
272; Muhammed Mâhir Hammâde, Vesâ’iku’l-Hurûbi’s-Salîbiyye, (Beyrut: Menflûrâtu Müessesti’r-Risâle,
1982), ss. 315-316; Ahmed Bedevî, el-Hayâtu’l-Edebiyye fî Asri’l-Hurûbi’s-Salîbiyye bi M›sr ve’fl-fiâm
(Kahire: Dâru Nahdati M›sr, 1979), s. 312. 
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Vallahi, Vallahi, Vallahi, ve Billahi, ve Billahi ve Billahi, ve Tallahi, ve
Tallahi, ve Tallahi, Mesih’in üzerine yemin olsun, Mesih’in üzerine
yemin olsun, Mesih’in üzerine yemin olsun, haç›n üzerine yemin olsun,
haç›n üzerine yemin olsun, hac›n üzerine yemin olsun, kendisiyle baba,
o¤ul ve kutsal ruhun ifade edildi¤i tek bir özde var olan üç özün üzerine
yemin olsun, muazzam bir flekilde insan yap›s›nda bulunan ikramda
bulunan kutsal varl›¤›n üzerine yemin olsun, temiz olan ‹ncil’in ve
içindekiler üzerine yemin olsun, Matta, Markus, Luka ve Yuhanna’n›n
nakletti¤i dört ‹ncil’in üzerine yemin olsun, o dördünün dualar› ve
kutsall›¤› üzerine yemin olsun, on iki tilmizin üzerine yemin olsun,
Tanr›’n›n ruhu ve sözü olan Meryem o¤lu ‹sa’ya ‹ncil’i indiren Allah’›n
hakk› için, Nur annesi Azize Meryem üzerine yemin olsun, büyük oruca,
dinime ve mâbuduma, H›ristiyanl›¤›n tüm kutsall›¤›na yemin olsun! Ben
flu anda tüm samimiyet ve içtenli¤imle;  Akka ve Sayda emirleri ile Sultan
Mansûr ile o¤lu el-Meliku’s-Salih aras›nda gerçekleflen ve Haziran ay›nda
Perflembe günü bafllay›p on y›l, on ay, on gün, on saat sürecek olan bu
kutlu anlaflman›n tüm içeri¤ine madde madde sonuna kadar uyaca¤›ma
söz veririm. E¤er yeminime sad›k kalmazsam, dinimden, tanr›mdan ve
inanc›mdan berî, kiliseye de muhalif olay›m. Kudüs’e otuz hac
gerçeklefltirece¤ime ve Frenklerin ellerinde esir olan bin Müslüman’› da
serbest b›rakaca¤›ma yemin ederim. Tanr› ve ‹sa söylediklerimize
vekildir.38

Haçl› Seferleri döneminde yaflanan ve olaylar› bizzat gözlemlemifl olan Arap
flairlerinin Frenkleri hicvederken de¤indikleri en önemli konular aras›nda,
Frenklerin verdikleri sözleri tutmamalar›, anlaflmalara riayet etmemeleridir. Bu
fliirlerde, Müslümanlar›n dinlerinin temel ilkesi olan güvenirlilik ve ahde vefa
ilkesinin Müslümanlar taraf›ndan her kesim için do¤ru olarak uyguland›¤› dile
getirilip övünülürken, Frenklerin riayet etmedi¤i bu davran›fl hiciv ve elefltirilerin
ana sebebini oluflturmaktad›r. 

Frenkler, 1158 y›l›nda Türk Sultan› Nureddin Mahmud Zengi ile aralar›nda
ateflkes anlaflmas› bulunmas›na ra¤men sözlerine ihanet etmifllerdir. Karfl›l›kl›
olarak sa¤lanan anlaflmay› bozmalar› üzerine Nureddin Mahmud Zengi Frenklere
karfl› sald›r›ya geçmifl ve sonuçta Frenklerden çok say›da insan›n öldürüldü¤ü bir
savafl gerçekleflmifltir.39 fiairlerden biri bu konuya de¤inir ve onlar›n ahde
vefas›zl›klar›n› dile getirerek Frenklerin bu büyük hezimeti hak ettiklerini ifade
ederek flu flekilde hicveder:
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38 Muhammed Mâhir Hammâde, Vesâ’iku’l-Hurûbi’s-Salîbiyye…, ss. 313-14; Ahmed Bedevî, el-Hayâtu’l-
Edebiyye.., s. 312.

39 ‹bn Kalânisî, Zeylu Târîhi Dimaflk…, s. 341.
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- Verilmifl en güzel sözlerle teyit etmelerine ra¤men bar›fl› cahilce
bozdular.

- Bu haks›zl›klar›n›n karfl›l›¤›nda bozgun ve sald›r›ya maruz kald›lar.40

‹bnu’l-Kayserani H. 544 y›l›nda Nureddin Mahmud Zengî’nin Sincar Rahbe ve
F›rat’a hakim olmas› sebebiyle yazd›¤› övgü dolu tebrik fliirinde Frenklerin
hilekarl›k ve hainliklerini dile getirmektedir. 

Hilekar Comes’in ba¤›r›fl›n› görüyorum. Azd› ve zulmetti. Ama art›k
saklanaca¤› bir ini kalmad›.

Hukuk gözetmeden yap›lana ihanet etti. Hainin kurdu¤unu iyilik helak
eder.41

fiairlerin fliirlerinde sadakatsizlik de Frenklerin temel özelliklerinden biridir. ‹bn
Münîr, Frenk komutan› Joscelin’in bu özelli¤ini dile getirerek bunu tekrar tekrar
yapmas›n› hicvetmektedir.

Haçl› Seferleri döneminin en önemli tan›klar›ndan olan ve Frenklerle ikili iliflkiler
içinde olan Munkiz, bir fliirinde Frenklerin sadakatsizliklerini dile getirerek
verdikleri sözlere ve ettikleri yeminlere ba¤l› kalmad›klar›n› dile getirerek Kudüs
Haçl› Kontlu¤unun Kral› Baudoin’i42 flu flekilde hicveder: 

- Dini ihanet olan o haine, ölesice meluna bir sor bakal›m ihanet ona neler
yapt›?

- ‹nsanlar›n huzurunda ‹ncil’e yemin ettikten sonra ordusuna ihanet
etmesinde bir özür var m›?

- Yeminini bozmaya ve sözünden caymaya sevk eden fley neydi? Afla¤›l›k
bir ruh ve hilekarl›kt›.43
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40 ‹bn Kalânisî, Zeylu Târîhi Dimaflk…, s. 342.

41 fiihâbuddîn b. Abdirrahhman b. ‹smail Ebû fiâme, Kitâbu’r-Ravzateyn fî Ahbâri’d-Devleteyn en-Nûriyye ve’s-
Salâhiyye, Tahkîk: Muhammed Ahmed, Muhammed Hilmi, (Kahire: Matba’atu Dâri’l-Kutubi’l-M›sriyye,
1998), I/I, s. 176.

42 Urfa Kontlu¤u’nun kurucusu Baudoin de Boulogne’dur. Urfa Haçl› Kontlu¤u’nun kurucusu olmakla beraber
üç y›la yaklaflan Urfa’daki faaliyeti d›fl›nda, Kudüs Haçl› Devleti’nin resmî ilk kral› olarak 1118 y›l›na kadar
yaflam›flt›r. ‹dârî, siyasî ve askerî icraat›yla Do¤u Frank Devleti’nin gerçek anlamda kurucusu olmufltur.
Runc›man, Haçl› Seferleri Tarihi…, s. 252; Ifl›n Demirkent, Urfa Haçl› Kontlu¤u Tarihi (1098-1118) (Ankara:
TTK Yay›nlar›, 1990) I, s. 1. 

43 Usâme b. Munk›z, Dîvân, Tahkîk: Ahmed Bedevî-Hamîd Abdülmecîd, (Kahire: Matbaatu’l-Emîriyye, 1953),
s. 203.
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VII. Orta Ça¤’da ‹slam Dünyas›n›n Savafl Kurallar›

Haçl› Seferleri esnas›nda Orta Ça¤’da özellikle ‹slam dünyas›nda savafllar bir
kurala ba¤l› olarak gerçekleflirdi. Bu kurallar› belirleyen en önemli kaynaklar
Müslümanlar›n kutsal kitab› ve hadislerdeki ö¤ütlerdi. Müslüman idareciler ve
askerler bu kurallara s›k› s›k›ya ba¤l› hareket etmekteydi. Aksi davran›fllar
‹slam’a uygun görülmez ve çok sert elefltirilirdi. Kuran’a göre, düflman güçlere
karfl› verilecek savafl›n gerekçesinin makul ve hakl› olmas› gerekir. 

Cihad olarak hükme ba¤lanm›fl savafllarda Müslümanlar›n can ve mal
güvenli¤ini sa¤lamak, hak ve hürriyetlerini korumak, ‹slam ülkelerine ve
mensuplar› olan Müslümanlara ve di¤er yönetim alt›ndaki müntesiplere yönelik
sald›r›lar› önlemek amac›yla baflvurulaca¤›n› hükme ba¤lam›flt›r. Bu
hükümlerin bir k›sm› Kuran-› Kerîm’de ayetlerle sabit olup her Müslüman’›n
bu kurallara riayeti farz hükmünde idi. Örne¤in Bakara süresinde: “Size karfl›
savafl açanlara, siz de Allah yolunda savafl aç›n. Sak›n afl›r› gitmeyin, Çünkü
Allah afl›r›lar› sevmez” ifade olunmaktad›r.44

Hz. Muhammed, savafla gönderdi¤i komutanlara her zaman flu talimat› vererek
tüm Müslümanlara savafl hukukuna riayeti ö¤ütlemifltir: “Savaflt›¤›n›z insanlarla
aran›zda bir anlaflma var ise ona riayet edin, haddi aflmay›n, meflru savafl
esnas›nda öldürdü¤ünüz insanlar›n cesetlerine sayg›s›zl›k edip burnunu kula¤›n›
kesmeyin, çocuklar›, yafll›lar›, kad›nlar›, ibadethanelerdeki insanlar›
öldürmeyin.”45 Hatta bir savafl esnas›nda öldürülmüfl bir kad›n görünce; “bu kad›n
savaflan birisi de¤il ki niçin öldürüldü?” demifl ve Müslüman’›n karfl›s›na silah› ile
ç›kmayan kad›nlar›n savaflta bile öldürülmesini yasaklam›flt›r. ‹lk ‹slam halifesi
Ebû Bekir’inde Suriye’ye yönetici olarak gönderdi¤i Üsâme’ye vermifl oldu¤u
talimat› oldukça dikkat çekicidir; 

Ey Üsâme! Hainlik etmeyiniz, sözünüzde durmamazl›k etmeyiniz.
Haks›zl›k etmeyin, mal ya¤malamay›n, meflru öldürmenin d›fl›na
ç›kmay›n, ölü cesedin azalar›na dokunmay›n; çocuk, yafllanm›fl, ihtiyar,
kad›n öldürmeyin, hurmal›klar› kesip yakmay›n. Meyveli bir a¤ac› da
kesmeyin. Yemek maksad› olmaks›z›n davar, s›¤›r, deve öldürmeyin. Yol
boyunca manast›rlara çekilmifl insanlara rastlayabilirsiniz, onlara
dokunmay›n, ibadetlerine kar›flmay›n.46
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44 Kur’an-› Kerîm, Bakara 2/190.

45 Yunus Macit, “Savafl Kurallar› Aç›s›ndan Hz. Peygamber’in Sünnetinde Do¤al ve Fizikî Yap›n›n Masuniyeti”,
Din Bilimleri Akademik Araflt›rma Dergisi, cilt 5, say› 4 (Aral›k, 2005): s. 98. 

46 ‹bnü’l-Esîr, ‹slam Tarihi el-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, çev. M. Beflir Eryarsoy  (‹stanbul: Bahar Yay›nlar›,
1989), II, s. 308.
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‹slam devlet idaresinde savafl esnas›nda uygulanmas› gereken kurallarda
belirlenmifl ve yasak getirilen fiiller ortaya konulmufltur. Bu kurallar flu flekilde
belirlenmifltir:

a) ‹flkence ve zulüm ve bütün çeflitleriyle yasakt›r. Öldürülecek olan
kimseye dahi iflkence edilemez.

b) Savaflç› olmayanlar›n öldürülmesi yasakt›r. Savaflç›, fizik bak›m›ndan
savaflabilecek kimselerdir. Bunlar›n d›fl›nda kalanlar kasten ve
do¤rudan öldürülemez. Kad›nlar, çocuklar, savaflç› sahiplerine hizmet
için gelmifl köleler, körler, dünyadan el etek çekmifl din adamlar›, ak›l
hastalar›, yafll›lar, hastalar, kötürümler ve di¤erleri öldürülmez. Çiftçi,
tacir, esnaf, ifladam› gibi fiilen harbe ifltirak etmemifl, savafl ile ilgili
olmayan kimseler de öldürülmez.

c) ‹nsan ve hayvanlar›n uzuvlar›n›n kesilmesi yasakt›r. Ölülerin bafl›n›
veya uzuvlar›n› da kesip teflhir etmek yasakt›r.

d) Verilmifl söze ve yap›lm›fl anlaflmaya ayk›r› hareket edilemez. 

e) Savafl zarureti bulunmad›kça tar›m alanlar› ve mahsullere zarar
verilemez, orman ve a¤açlar yak›lamaz.

f) Namus ve flereflere tecavüz, zina ve gayr-i meflru münasebetlerde
bulunulamaz. Düflman kad›nlar›n›n ›rz›na geçen sivil ve askerler zina
suçu ifllemifl olur ve bunun cezas›n› çekerler. 

g) Katliam kesinlikle yasaklanm›flt›r. Düflmandan al›nan rehineler
öldürülemez. Hatta misilleme yoluyla dahi öldürülemez. Harp
esirlerini rehine almak, kalkan yapmak, onlar›n arkas›nda düflmana
do¤ru ilerlenemez.47

VIII. Sonuç

Bu makale, Bat›’n›n karanl›k, ‹slam dünyas›n›n ise en ayd›nl›k ça¤lar›ndan birini
oluflturan Orta Ça¤ zaman diliminde yaflanan savafl atmosferini ve ifllenen insanl›k
suçlar›n› ortaya koymufltur. Orta Ça¤’da Haçl› Seferleri esnas›nda ifllenen suçlar›n
hesab› bugün resmi olarak sorulabilir de¤ildir. Ancak bugüne kadar ortaya
konulan tarihî ve edebî kay›tlar bu suçlar› sorgulam›fl ve etkisini vicdanlarda
b›rakm›flt›r. Hatta geçmiflin sald›rgan taraf› olan H›ristiyan dünyas›n›n en üst
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düzeyinden özür dilenmesine neden olmufltur. Günümüz Katolik dünyas› bu
vahfleti kabul ederek, Orta Ça¤ karanl›¤›na ve barbarl›¤›na daha fazla sahip
ç›kamayaca¤›n› anlam›flt›r. Nitekim Papa II. John Paul, Müslümanlar, Yahudiler
ve Do¤u H›ristiyanlar›ndan, Katolik kilisesinin geçmiflte iflledi¤i suçlardan dolay›,
kad›nlar ve çocuklar da dahil olmak üzere herkesten özür dilemifl, engizisyon
mahkemelerinde ve Haçl› Seferleri(nde din ad›na ifllenen iflkence ve cinayetlerden
ötürü ba¤›fllanmak amac›yla, “Biz ba¤›fllad›k ve sizden de ba¤›fllanmak istiyoruz”
demifltir.48

Söz konusu bu tavr›n gelifltirilmesi, geçmiflin kusurlar›n›n kabul edilmesi ve
gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas›, insanl›¤›n gelece¤i için umut vaat edici nitelikler
tafl›maktad›r.
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