HAÇL~~SEFERLER~~DÖNEMINDE D~N DE~I~TIRME
VAKALAR~~
AYDIN USTA*

Haçl~~Seferleri H~ristiyan ve Müslüman dünyas~n~~ kar~~~kar~~ya getiren
Ortaça~~n en önemli olaylar~~ aras~nda ilk s~ralardaki yerini her zaman korumu~tur. ~nançs~z Müslümanlar~n elinde tutsak bulunan kutsal ~ehir Kudüs'ün
kurtar~lmas~~ve Do~ulu H~ristiyanlara yard~m slogarnyla harekete geçen Bat~~
dünyas~n~n XI. yy.'~n sonlar~nda ba~lad~~~~bu yolculuk, Ortado~u'da Haçl~~
devletlerinin kurulmas~yla neticelenmi~tir. Müslümanlar~n içinde bulundu~u karma~a ortam~~ da bölgede Haçl~~varl~~~n~n olu~umunda önemli rol
oynam~~t~r. Bölgede kurulan siyasi te~ekküller yakla~~k 200 sene sürecek
bir mücadelenin de habercisidir. Haçl~larm üstünlü~ü ile geçen bu mücadelelerin ilk safhasm~n ard~ndan Zengilerin ortaya ç~k~~~~ile birlikte Müslümanlar üstünlü~ü ele almaya ba~lam~~lard~r. Öte yandan uzun süreli münasebetler s~ras~nda gerçekle~tirilen seferlerin ana hareket temas~~ olan din
unsurunun siyasi, ekonomik ve sosyal gereksinimlerin gölgesinde kald~~~~
görülmektedir.
Asl~nda Haçl~~ hareketinin ba~lang~ç safhas~nda kendisini hissettiren bu
durum onlar~n Ortado~u'ya yerle~mesinden sonra daha da belirginle~mi~tir. Böylesine farkl~~ dü~üncelerin ~ekillendirdi~i bir ortamda vuku bulan
din de~i~tirme vakalar~~ise olaya çok farkl~~ bir boyut katmaktad~r. Çünkü
ihtida vakalar~n~n gerçekle~me ~artlar~~ bir yerde Haçl~~Seferlerinin as~l
amaçlar~na da ~~~k tutmaktad~r. Çal~~mam~zda seferler süresince kaynaklar
taraf~ndan aktar~lan din de~i~tirme vakalar~, bunlar~n hangi ~artlarda meydana geldi~i ve iki taraf~n bak~~~aç~s~~ aktar~lmaya çal~~~lacakt~r.
Bir dinden di~erine geçmek suretiyle yapt~~~~tercihler insan~n dini ya~am~n~~de~i~tirdi~i gibi olumlu ya da olumsuz tepkiler dolay~s~yla sosyal ve
ekonomik hayat~~üzerinde de son derece etkilidir. Din de~i~tirmek ile alakal~~ ~slam f~kh~nda Müslüman olanlar ve dini terk edenleri ifade etmek
üzere iki ayr~~tabir bulunmaktad~r. Buna göre; Islam dininin tercih edilmeDoç. Dr., MSGSC, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ö~retim üyesi.
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sine ihtida (hidayete erme), ihtida edene mühtedi denilmekte iken, dinden
ç~kma irtidad, failine ise mürted denilmi~tir. Din de~i~tirmek H~ristiyanlikta
ise ayn~~anlam~~ içeren iki ayr~~ kelime ile ifade edilmi~tir. Latince renegatio
(din de~i~tirmek), renegade (din de~i~tiren) Grekçe Aphistamai (din de~i~tirmek), Apostates (din de~i~tiren) kelimelerinden hareketle ingilizcede
apostasy / apostate, renegade, Almanca'da Abtrünnig sein 1 Abtrünnigkeit Frans~zca'da etre un apostat apostasie olarak kar~~l~k bulmu~tur.
Din de~i~tirmek modern dönemde dahi psikolojik, sosyal ve ekonomik
anlamda birçok menfi durumu da beraberinde getirebilmekte, ki~iyi kendi
içinde giri~ti~i psikolojik muhasebe kadar, toplum bask~~ ve d~~lamas~yla
kar~~~kar~~ya b~rakmaktad~r t . Dolay~s~yla bu türden davran~~lar~n iki büyük
dinin taraftarlar~n~~askeri, siyasi anlamda s~kça kar~~~kar~~ya getiren Haçl~~
Seferleri s~ras~nda gerçekle~mesinin, din de~i~tirenler aç~s~ndan çok daha
zorlu bir durum ortaya koyaca~~~aç~ kt~r. Her ~eye ra~men bu vakalar azimsanamayacak kadar fazlad~r. Haçl~~Seferleri döneminde din de~i~tirme
iste~inin gerçekle~me nedenlerinin seferlerin as~l gaye ve amac~yla paralellikler arz etti~i görülmektedir. Bu sebepleri ölüm korkusu, zorlu ya~am
~artlar~, ekonomik, sosyal ve siyasi gereksinimler dolay~s~yla olu~an gelecek kayg~s~, dini ve duygusal nedenler olarak s~ralayabiliriz. Ayr~ca din de~i~tirdikten sonra yeniden eski inanc~na dönenlere de rastlanmaktad~r.
Ölüm Korkusu Sebebiyle Gerçekle~en Dinden Dönme Vakalar~~
Papa II. Urbanus'un (1088-1099) Kas~m 1095'te Clermont Konsili'ndeki ça~r~s~na ilk kar~~l~k verenler gezgin ke~i~~Pierre L'Hermitte'nin
idaresindeki halk kitleleri olmu~tu. Steven Runcimad ço~unlu~unu köylüler, ~övalye ailelerinin küçük erkek çocuklar~, e~kiyalar ve canilerin olu~turdu~u bu toplulu~u birbirine ba~layan yegâne unsurun dini ta,assuplar~~
oldu~unu belirtmektedir. Ancak ileride ya~anacak olaylar yap~lan tespitin
pek de yerinde olmad~~~n~~ göstermektedir. Nitekim Pierre'nin ordusunun
Fransa'dan ba~layarak Almanya, Macaristan ve Bizans'~n Balkanlar'daki
topraklar~ndan Istanbul'a uzanan yolculu~una önce Yahudilere ard~ndan
kendi dinda~lar~~ H~ristiyanlara kar~~~ i~ledikleri cinayetler damgas~n~~ vurmu~tur.

Tfs. için blcz., Mehmet Ali Kirman, "Din De~i~tirme: Dini özgürlük Modelleri Aç~s~ndan Sosyolojik
Bir Analiz", BIDDER, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 1, say~~1, Ankara, Ocak-Nisan 2010, s. 51-52.
2 Haçl~~Seferkri Tarihi, I, trk. trc. Fikret I~~ltan, Ankara 1986, s. 95.
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Bu nedenle Bizans imparatoru I. Aleksios Komnenos (1081-1118), gelenleri Yalova yak~nlar~ndaki Kibotos'da kurulmu~~olan karargâha nakletmekte acele etti. Ancak ya~ma ve cinayet al~~kanl~klar~n~~sürdürmekte kararl~~görünen Pierre'nin adamlar~~civardaki bölgeleri ya~malamay~~sürdürdüler. Yolculuklar~n~n ba~~ndan itibaren din fark~~gözetmeksizin insanlar~~
öldüren Halk~n Seferi Haçhlar~~ilginç bir ~ekilde ele ald~~~m~z konuyla ilgili
ilk örne~i te~kil etmektedir.
Kibotos'da ikamete ba~layan Haçl~lar kendi aralar~nda düzen sa~layamam~~lar ve Pierre'nin otoritesinin d~~~nda Frans~zlar ve Alman-~talyanlar
olmak üzere iki gruba bölünmü~lerdi. Her iki grup da birbirlerine kar~~~
besledikleri k~skançl~k hisleriyle civar bölgelere ya~malar yaparak günlerini
geçiriyorlard~. Reginald adl~~ bir liderin kumandas~ndaki Alman-Italyan
kuvvetleri ~znik'e düzenledikleri ya~man~n dönü~te Kserigordon adl~~kaleyi ele geçirerek burada üstlenmi~lerdi. Ancak kalenin su ihtiyac~~ bak~m~ndan d~~ar~ya ba~~ml~~olmas~~Haçl~lar~n hiç de dikkate almad~klar~~bir ayr~nt~yd~. Nitekim onlar~n geli~ini haber ald~ktan sonra Anadolu Selçuklu Sultan~~ I. K~l~ç Arslan'~n (1093-1107) emriyle harekete geçen Türk birlikleri
tarafindan ku~at~ld~klar~nda, ba~lang~çta do~ru bir ~ekilde de~erlendiremedikleri bu tehlike aç~k ~ekilde kendisini gösterdi. Haçl~lar çok geçmeden
su s~k~nt~s~~ çekmeye ba~lad~lar. Binek hayvanlar~n~~ kesip kanlar~m içmek,
topra~~~kaz~p buradaki nemden faydalanmak gibi çabalar~~da sonuç vermeyince bir haftan~n sonunda Reginald di~erlerine haber vermeden Türklerle
müzakerelere ba~lad~. Sonuçta emrindeki kuvvetlerle sözde bir sald~r~~
yapmak üzere kaleden ç~kmas~~ve Türk kuvvetlerine kat~lmas~~hususunda
mutabakata var~ld~. Reginald istenilen ~ekilde hareket ederek kaleden ayr~ld~. Geride kalanlar Türk birliklerinin sald~r~s~na direnemediler. ~çlerinden bir k~sm~~öldürüldü, kalanlar esir edildi. Reginald ve yan~ndakiler ise
Müslüman olmay~~kabul ettiler (Eylül 1096).
Kserigordon'daki geli~melerin de~erlendirmesini yapmadan önce
Müslümanlar için temel sava~~kaidesi haline gelen ~u uygulaman~n alt~n~~
çizmek gerekmektedir. Buna göre; sava~~ya da ku~atma olsun mücadeleye
ba~lamadan önce muhataplar~n~~ilk olarak ~slamiyet'e davet ederlerdi. E~er
3 Geste! Franco= et Aliorum Hierosolimitanonon, The Deeds of the Franks and the Other Pikrints to jentsalem, ed. Rosalind Hill, Oxford 2002, s. 3-4; Robertus Monochus (Robert the Monk), Historia ~herosolimitana, ing. trc. Carol
Sweetenham, Robert the Monk's Hishtry of the First Cntsade, Burlington 2005, s. 85-87; Guibertus Novigenti (Guibert
de Nogent), Historia Hierosotymitana, Gesta dei per Francos, ing. trc., Robert Levine, The Deedy of God Through the
Franks, Rochester 1997, s. 49-51; Petrus Tudebodus (Petrus Tudebodus), Historia de Hieroso?ymitano itinere, ing. trc.
J. H. Hill-L.L. Hill, Philadelphia 1974, s. 18-19.
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kar~~~taraf din de~i~tirmek istemez ise vergisini vermek kar~~l~~~nda zimmi
statüsünde Müslüman topraklar~nda ya~ayabilirdi4. Ayr~ca ku~atmalarda
her iki ~art~~ da kabul etmeyen müdafiler savunduklar~~ yeri teslim ~art~yla
ald~klar~~ aman sayesinde istedikleri yere gitmek hakk~na sahiptiler. Bunlar~ n kabul edilmemesi ve ku~at~lan yerin k~l~ç zoruyla al~nmas~~ halinde ise
galipler üç gün süreyle fethedilen yeri ya~malamayabilirdi. Ancak bu kural~ n bile ço~u zaman ma~luplar lehine esnetildi~ini ve fatihlerin al~nan yer
hakk~nda her türlü tasarrufa sahip olmalar~na kar~~n ma~luplar~~ din de~i~tirmeye zorlamalar~~ gibi bir durum olmam~~t~r. Atabey ~~madeddin Zengi'nin (1127-1146) çok sonralar~~ 1144 senesinde gerçekle~ecek olan Urfa'y~~
fethi s~ ras~ ndaki hareket tarz~~ bunun en güzel örne~idir. Zengi aman teklifinin reddini müteakip Urfa'y~~ zorla ele geçirdikten sonra böylesine güzel
bir ~ehrin ya~malarla tahribini engellemek üzere askerlerine ya~may~~ b~rakmalar~~ ve ele geçirilenlerin de sahiplerine iadesini emretmi~tir5. ~bn elEsir'de" onun emrinin nas~l bir ba~l~l~ k ve kesinlikle uyguland~~~na dair
güzel bir hikâye yer almaktad~r.
Yine ~slam f~ kh~na göre ki~i esir olmadan önce Müslümanl~~~~kabul
ederse mal~~ ve can~~ korunurdu. Dolay~s~yla da hürriyetini de garanti alt~na
alm~~~olurdu. Ancak ki~i esaretten sonra Müslümanl~~~~kabul ederse köle
edinme ya da fidye ile serbest b~rakma ~~klar~ ndan biri tercih edilirdi. Öldürülmeleri ya da dü~mana iade edilmeleri ise söz konusu de~ildi'. Sonuçta Reginald ve yan~ndakilerin kalenin dü~mesinden önce Türk ordusunun
saflar~na geçmek ve Müslüman olmak konusunda mutab~k kald~klar~ na
göre onlar~n esir kabul edilmesi dü~ünülemez.
Kserigordon'daki olay~~ anlatan Latin kronikleri muhtemelen Reginald'~ n ihaneti ve ~slâmiyeti kabul etmesinin getirdi~i hayal k~r~kl~~~n~~— ki
burada Haçl~lar~~ harekete geçiren unsurun dini propaganda oldu~u unutulmamal~d~ r — gizlemek üzere kalan esirlerin dinlerinden dönmedikleri
için öldürüldüklerine dair ~ncil'den de al~nt~lar yap~lan' böyle bir hikâyeyi
ortaya atm~~~olmal~d~r. Reginald ve maiyetinin Müslümanl~~~~tercihinde ise
Vehbe Zuhayli, Islam Hukukunda Sava~, trk. trc., Ismail Bayer, Istanbul 1996, s. 120-127; Majid Khoduri,
Islam'da Sava~~ve Bar~~, trk. trc. Necdet Özbek, Istanbul 1998, s. 116-120; Ahmet Yaman, Islam Devletler Hukukunda
Sava~, Istanbul 1998, s. 112-116.
Ço~kun Alptekin, The Reign ot Zangt, 521-541/1127-1146, Erzurum 1978, s. 65; Ayd~n Usta, Ç~karlar~n
Gölgesinde Haçl~~Seferki, Müslüman Haçl~~Siyasi Ittifalclan, Istanbul 2008, s.I51.
6 /bn el-Esir, el-Kamil fil-Tarih, XI, n~r. Cj. Tornberg, Beyrut 1979, s. 114-115; trk. trc., Islam Tarihi, elKamilfi'l-Tanh Ter~iimen, XI, trk. trc. Abdülkerim ozayd~n, Istanbul 1986, s. 107.
' Ahmet Özel, Islam Devletler Hukukunda Sava~~Esir/eri, Ankara 1996, s.63; Yaman, ~~g.e., s. 169.
8 Robertus Monochus, a.g.e., s. 86.
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hayatlar~n~n ba~~~lanmas~~ve özgürlükleri kar~~l~~~nda ihtida ettikleri dü~üncesinin yan~nda psikolojik ve sosyal sebepleri de göz ard~~ etmemek gereklidir. Çünkü özellikle Halk~n Seferi ordusunu meydana getiren unsurlar~n sosyal ya~am standartlar~n~n çok dü~ük oldu~u bilinmekteydi. Do~u'da
ise ekonomik anlamda bunun tersine bir durum hâkimdi. Dolay~s~yla daha
iyi ~artlarda ya~amak iste~inin de bu ihtida olay~nda rolü oldu~u bir gerçektir.
Di~er taraftan baz~~ ara~t~rmac~lar yanl~~~olarak Müslümanl~~~~kabul
edenlerin esir olarak Horasan, Haleb ve Antakya'ya gönderildiklerini yazm~~lard~r9. Fakat kaynaklarda iki gruba ayr~lan esirlerin bir k~sm~n~n öldürüldü~ünün kalanlar~n ise ad~~ geçen yerlere gönderildikleri d~~~nda herhangi bir kay~t yer almaz. Reginald ve yan~ndakilere dair en küçük bir at~f
yoktur. Ayr~ca yukar~da de~indi~imiz uygulama bunlar~ n ihtida ettikten
sonra esarete sürüklenmi~~olabilecekleri dü~üncesi temelsiz bir hale gelmektedir.
Kserigordon'daki ihtida olay~~ uzun sürecek olan Haçl~~ seferleri döneminde ya~anacak benzer vakalar için bir ba~lang~çt~. Buradaki ihtida olay~nda ölüm korkusu ve ki~ilerin içinde bulunduklar~~ hayat standartlar~ndan
daha yüksek bir pozisyonu hedeflemeleri yada hiç de~ilse mevcut olan~~
sürdürmek istemeleri en önemli motivasyon unsuru idi.
Albertus Aquensis'in eserinde, I. Haçl~~ ordusunun 1097'deki Iznik ku~atmas~~s~ras~nda gerçekle~en benzer bir olay anlat~lmaktad~r. Buna göre;
Sultan I. K~l~ç Arslan, Haçl~~ ordusunun ~znik'i ku~att~~~~haberini al~ nca
onlar~n durumunu ö~renmek gayesiyle iki casus görevlendirmi~ti. Ancak
bunlar ~ehir civar~nda iken Haçl~~ devriyeleri taraf~ndan fark edilmi~ler ve
ç~ kan çat~~ma s~ras~nda içlerinden biri öldürülmü~~di~eri ise yakalanm~~t~.
Haçl~~liderlerinin önüne getirilen casus i~kence alt~nda Sultan'~n ordusu ile
ilgili her ~eyi anlatmaya ba~lam~~t~. Ard~ ndan büyük bir pi~manl~k ve gözya~lar~~içinde H~ristiyan olmak iste~ini bildirmi~ti. Nihayetinde Haçl~~ liderleri, içten ve ac~kl~~yakar~~lar~na dayanamayarak casusun iste~ini kabul etmi~lerdi. Di~er taraftan casus her ~eye ra~men anlatt~klar~n~n do~ru oldu~unun ispat~na kadar hapse at~lmas~n~~da istemi~ti. I. K~l~ç Arslan'~ n ordusunun casusun bahsetti~i bölgeden gelerek 16 May~s'ta ~ehir önlerindeki
Haçl~~ ordusuna sald~rmas~~ ve ba~ar~s~zl~~a u~ramas~~ ile onun söylediklerinin do~rulu~u ispatlanm~~t~. Bunun üzerine hapisten ç~kart~larak ödüllenRunciman, I, 101; Jonathan Riley-Smith, ilie Cntsades, A History, Londra 2005, s. 27.
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dirilmi~ti1°. Albertus'un taraf~ndan aktar~lan bu olay da casusun hayatta
kalmak dürtüsü ile böyle bir seçim yapt~~~~aç~k ~ekilde görülmektedir. HaçMar ise biraz da ilk seferin heyecan~n~n getirdi~i dini yo~unluk, kendilerinin ve H~ristiyanl~~~n üstünlü~üne olan inançlar~~dolay~s~yla casusun iste~ini kabul etmi~~olmal~d~r. Zira sonraki benzer olaylarda onlar~n daha farkl~~
davrand~klar~na ~ahit olmaktay~z.
Nitekim Haçl~~seferlerinin ilerleyen safhalar~nda cereyan eden bir olay
konuyla ilgili çok güzel bir örnek içermektedir. Fatimi vezirlerinden Abbas
1154 senesinde Halife el-Zafir'i (1149-1154) öldürmü~~ve yerine küçük
ya~taki o~lu el-Faizi geçirmi~ti. Ancak çok geçmeden saray kad~nlar~n~n
yard~m ça~r~s~~üzerine harekete geçen Talai' b. Ruzzik taraf~ndan makam~n~~ terk ederek kaçmaya zorlanm~~t~. O~lu Nasr ve ailesinin di~er fertleri ile
Suriye'ye kaçmaya çal~~~rken Haçl~lar~n eline esir dü~mü~tü. Kendisi öldürülürken o~lu Nasr, Templier ~övalyeleri tarafindan hapse at~lm~~t~. Uzun
süren hapis hayat~~s~ras~nda Nasr, Latince ö~renmeye ba~lad~~~~gibi H~ristiyan olmaya karar vermi~ti. Fakat H~ristiyanl~~~~kabul etmesine ra~men
Templierler tarafindan 60.000 alt~na öldürülen halifenin intikam~n~~almak
isteyen M~s~rl~lara iade edilmekten kurtulamad~. Bir devenin s~rt~nda demir
kafes içinde M~s~r'a gönderilen Nasr, burada halk taraf~ndan linç edilmek
suretiyle öldürüldü". Görüldü~ü üzere yeni bir din tercihi bu gibi durumlarda ki~inin kurtulu~u için yeterli gelmeyebiliyordu.
Asl~nda yukar~da aktar~lan iki olay aras~nda Haçl~lar~n göstermi~~oldu~u davran~~~fark~~mücadelenin taraflar~n~n birbirlerini tan~mas~, Haçl~lar~n
zaman içinde tamam~yla siyasi, sosyal anlamda Ortado~u'daki siyaset sahnesinin bir bireyi haline gelmesiyle aç~klanabilir. Mücadelenin ilk safhas~nda çe~itli tezahürlerine ~ahit olunan dini co~ku, ba~nazl~k ve yekdi~erine
kar~~~yabanc~l~~~n ard~ndan taraflar giderek birbirlerini daha iyi tan~maya
ba~lam~~lard~. Bu sayede siyasi, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar~ n birbirinden
çok da farkl~~ olmad~~~~anla~~lm~~t~. Ortaya ç~kan yeni durum sava~~ve mücadelenin d~~~nda taraflar aras~nda yap~lan siyasi ittifaklar~, ekonomik, siyasi ç~kar ili~kilerini ve bilhassa Haçl~lar saf~nda sosyal anlamda keskin bir
de~i~imi de beraberinde getirmi~ti.
°° Albertus Aquensis, Liber Christianae Expeditionis pro Ereptione Emundatione et Restitutione Sanctae Hierosotymitanae Ecclesiae, ing. trc. Susan B. Edgington, Histo~ia lerosolimitana, History of the joumty to jentsakm, Oxford 2007, s.
105-109.
" Willermus Tyrensis, Historia rerum in paris/sus transmarinis gestanan, ing. trc. A.C. Krey - E.A. Babcock, A
History of Deeds Done Beyond the Sea, II, New York 1943, s. 252-253. Abbas/in ve o~lunun faaliyetleri ve Haçblara
esir dü~mesine kadar ki faaliyetleri ile ilgili bkz. ibn el-Esir, XI, 184-185,191-192; trk. trc., XI, 160-161,165-167.
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Dinden Dönenlere Kar~~~Bak~~~Aç~s~~
1119 y~l~~civar~nda kurulan Templierlerin" sonraki dönemlerde sava~~
meydanlar~ndaki mevcudiyetlerinin d~~~nda özellikle para transferi ve bankac~l~k konular~nda ön plana ç~kt~klar~~bilinmektedir. Askeri hususiyetlerinin yan~nda do~rudan Roma'daki papaya ba~l~~idiler. Dolay~s~yla dini bir
hüviyet de arz eden bu tarikat~n H~ristiyanl~~~~tercih eden birini Müslümanlar~n eline teslim etmeleri onlar~n parasal konulara olan tamah~ndan
kaynakland~~~~aç~kt~r. Ayr~ca gerek Müslüman ve gerekse H~ristiyan kanunlar~nda din de~i~tirenlere saflar~na geçti~i tarafta dahi her zaman iyi gözle
bak~lmad~~~~da bilinmektedir. Haçl~lar bunlar~~zaten yabanc~~olduklar~~bir
co~rafyada f~rsat~n~~elde ettikleri takdirde kendilerine ihanet edebilecek
unsurlar olarak görmekteydiler". Nitekim din de~i~tirenlerin, Haçl~~Yüksek Mahkemesi taraf~ndan ~ahitli~i kabul görmedi~i gibi bunlar zina suçu
i~leyenler, yalanc~~ ~ahitler, gayri me~ru çocuklar ve hainler ile bir tutuluyordu".
Bu tutumun en aç~k örne~ini 1108'de Serûc'ta ya~anan olayda görebiliyoruz. 1104 senesinde Harran Sava~~'nda (Belih Çay~) Artuko~lu Sökmen'in"(1091-1104) eline esir dü~en Urfa Kontu II. Baudouin (1100-1118
"Urfa Kontu" — 1118-1131 "Kudüs Kral~") ve kuzeni Joscelin için uzun sürecek bir esaret hayat~~ba~lam~~t~. Daha sonra Joscelin (1118-1131 "Urfa Kon-

12 Templier Tarikan ile alakah bkz., Alan Forey, "Emergence of the Military Orders in the Twelfth Century", Mi1itay Orders and Crusades, Norfolk 1994, s. 175-177; Helen Nicholson, The Knight Templar, A New History,
Sparkford, 2002, s. 17-88; Ebru Altan, "Templier ve Hospitalier ~övalye Tarikatlann~n Kurulu~u", Belleten,
LXVI/245, Ankara 2002, s. 90-93.
13 Haçhlann zihnindeki böylesine dü~ünceler ve güvensizlilder bölgeye geldilderinden beri en büyük destekçileri durumundaki yerli H~ristiyanlara kar~~~da her zaman var olmu~tu. Dolay~s~yla da bunlara kar~~~da yeri
geldi~inde sert müdahaleler ve k~s~tlamalardan kaç~nmam~~lard~r. Haçhlann tutumu muhataplann~n da kendilerine kar~~~ayn~~duygular~~beslemesine zemin haz~rlam~~t~r. Taraflar aras~ndaki mevcut bak~~~aç~s~n~~yans~tan en
güzel örnek Urfal~~Mateos'un (Wal~~Mateos Vekayinamesi (952-1136) ve Papaz Grigor tryli (1136-1162), trk. trc.
H.D. Andresyan, Ankara 2000, s.202) lighlann ortaya ç~kt~k/an günden beri bütün alametlerin tahrib4 ölüm, katliam,
açl~k ve türlü felaketlerin ç~kaca~~n~~gösterdi~i sözlerinde yer almaktad~r.
'4 John de Ibelin, Le Livre dev Assies, ed. Peter W. Edbury, Brill 2003, s. 167; Joshua Prawer, The History of
jews in the Latin Kingdom of jentsalern, Cambrigde 1988, s. 100.
Sökmen, karde~i Ilgazi ve ye~eni Belek Haçhlarla mücadelenin ilk dönemine damgas~n~~ vurmu~~olan
~ahsiyetlerdir. Sökmen'in Haçhlarla mücadeleleri hakk~nda bkz. Ali Sevim, "Artuko~lu Sökmen'in Siyasi Faaliyetleri", Belleten, XXXVI/103, Ankara 1962, s.501-520; Ayd~ n Usta, "Artuklular ve Haçhlar, Haçhlarm
Bölgeye Geli~lerinden Belek'in Ölümüne Kadar (1098-1124)", /Ü Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Prof. Dr. Ismet
Miro~lu Hat~ra Say~s~, say~: 37, Istanbul 2002, s.358-363; ayn~~ mlf., "Latin (Haçl~) Krorülderi ve Yerli Hristiyan
Kaynaldannda Artuldular", L Uluslararas~~Artuklu Sempozyumu Bildirileri, I, 57-71, ed. Ibrahim özco~ar, 25-26-27
Ekim 2007, Mardin 2008, s. 60-63.
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tu"), Sökmen'in ölümünün ard~ ndan karde~i ~lgazi (1108-1122)16 taraf~ndan fidye ve dostluk anla~mas~~ kar~~l~~~nda serbest b~ rak~lm~~t~. Harran
Sava~~'n~n hemen akabinde o s~radaki Musul Emini Çökürmü~~taraf~ndan
Sökmen'in elinden al~ nan II. Baudouin de 1108 senesinde yeni Musul Valisi Çavl~~Sakavu'dan ayn~~~artlarla özgürlü~ünü elde etmeyi ba~arm~~t~. Bir
süre sonra Çavl~'n~n adamlar~~belirlenen fidyenin ilk taksitini almak üzere
II. Baudouin'in yan~na gelmi~lerdi. Bunlar, kontun yan~ ndaki ikametleri
s~ras~nda Urfa'ya ba~l~~Serfic ~ehrindeki fakir Müslümanlar~ n camilerini
onarmalar~na da yard~mc~~olmu~lard~. Serüc valisi, Müslümanl~ ktan H~ristiyanl~~a geçmi~~olan biri idi. Çavl~' n~n adamlar~~ ~slâmiyet aleyhine sözler
sarf etti~ini ö~renince onu dövmü~ler ve bu iki taraf aras~nda bir gerginli~e
sebebiyet vermi~ti. Ancak durumu haber alan II. Baudouin'in böyle bir
adamdan ne bize ne de Müslümanlara fayda gelir diyerek Serilc valisini öldü rtmesiyle gerginlik sona ermi~ti17.
Ayn~~ ~ekilde Müslümanlar taraf~nda da H~ristiyanl~~~~tercih edenlere
iyi gözle bak~lmazd~. ~slâm f~kh~nda mürted olarak isimlendirilen böyle ki~ilerin tövbe etmedi~i takdirde öldürülmesi gerekti~ine dair bir hüküm bulunmaktad~ r'. Bu ise mürtedin dinini terk etmesinin d~~~ nda sosyal ve siyasi düzen içinde bir tehdit olarak alg~lanmas~ndan kaynaklanmaktad~r.
Benzer durum Haçl~lar için de geçerlidir. Sapk~nl~ k olarak da nitelendirilen dinden dönme fiili ayn~~zamanda siyasi gücün Tanr~dan ald~~~~yetkiyi
de inkâr manas~ na gelmekteydi. Bunlar sadece Tanr~n~ n de~il sosyal düzenin de dü~man~~ idiler. Dolay~s~yla da kamu dü~man~~ olarak mühtediler
yasalar kar~~s~nda me~ru hedef durumundayd~ lar ve yeniden H~ristiyanl~~a
dönmedikleri takdirde öldürülmeleri gerekirdi'. Sicilya'da II. William'~n
(1166-1189) saray~n~n ileri gelen memurlar~ ndan biri olan Arap as~ll~~Mehdiyeli Filip, Müslüman iken H~ristiyan olmu~~biri idi. Sonras~nda yeniden
eski dinine dönünce 1153 y~l~nda idam edilmi~ ti. Yine bu dönem içerisinde

~lgazi'nin Haçhlarla mücadelesi hakk~nda bkz., Ali Sevim, "Artuko~lu ~lgazi", XXXVI/104, Ankara
1962, s. 665-691; Ayd~n Usta, "Artuklular ve Haçhlar", s. 363-371; ayn~~mlf., "Latin (Haçl~) Kronikleri ve Yerli
Hristiyan Kaynaldarmda Artuklular", s. 63-66.
17 ~bn el-Esir, X, 4-62; trk. trc., X, 370.
18 Vehbe el-Zuhayli, ~slam Ftkin Ansiklopedisi, VII, trk. trc. Hamdi Arslan-Be~ir Eryarsoy, ~stanbul 1991, s.
465-567; Numan A. es-Samarrai,
Aa Hiikümler, trk. trc., Osman Z. Soyyi~it-Ahmet Tekin, ~stanbul
1970, s. 211-242; Khoduri, a.g.e., s. 176-177; Özel, ag.e., s. 92-93.
ts John de 'belin, ag.e., s. 745; David Abulafia, Fredinich H, A Medieval Emperor, New York 1988, s. 212.
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ya~anan yo~un H~ristiyanla~t~rma bask~s~na kar~~l~k adadaki birçok Müslüman, ~slam topraklar~na göç etmi~ti'.
Haçl~~Seferleri döneminin büyük kahramanlanndan biri olan Selahaddin Eyyubi'nin (1174-1193) 1179 senesinde Beytü'l-Ahzan Kalesi'nin
fethinden sonra ele geçirilen esirlerle ilgili tasarrufu konuyla ilgili güzel bir
örnektir. Sultan, bunlar~n içinden çarh ile ok atanlar~n ve mürtedlerin derhal idam~n~~emretmi~ti". Beytül-Al~zan olay~nda öldürülmelerine hükmedilen mürtedler muhtemelen Haçl~~ordusunda görev yapan Türkopollerdi.
Haçl~lar bölgede nüfus bak~m~ndan zafiyetleri dolay~s~yla Ermeniler a~~rl~kta olmak üzere yerli H~ristiyanlar~~ve ihtida etmi~~Turkopolleri (ço~unlukla
hafif süvari olarak) ordulannda istihdam etmi~lerdi. Turkopoller, Haçl~lar~n öncesinde Bizans ordusunda da kullan~lan bir unsurdu'. Ayn~~ ~ekilde
do~udaki küçük Ermeni prenslikleri de bunlar~~askeri amaçlarla kullanm~~lard~r. Nitekim Urfa kontu II. Baudouin ile Antakya Naibi Tankred aras~ndaki mücadelelerde Urfa kontunu destekleyen Ermeni Hâkimi Kogh
Vasil mürtedlerden (turkopollerden) olu~an 1000 süvari ve 2000 piyadeyi
Baudouin'in emrine vermi~ti".
Din de~i~tirenler de zaman zaman bu olumsuz bak~~~aç~s~n~~tetikleyecek
~ekilde yeni dinda~lanna kar~~~ihanet içinde olabilmi~tir. Kudüs Kral~~I. Baudouin'in (1110-1118), 1110 senesindeki Sayda ku~atmas~~s~ras~nda böyle bir
olay ya~an~rm~t~r. Haçl~~kuvvetlerinin s~lu~t~rd~~~~Sayda ~ehrinin ileri gelenleri
içinde bulunduklar~~durumdan kurtulmak üzere Kralin oda hizmetçisi olan
bir mürted ile temas kurmu~lard~. Ona, Kral~~öldürdü~ü takdirde çok büyük
mebla~larda para, ~ehirde geni~~arazi ve imkâr~lar sa~layacaldan sözünü
vermi~lerdi. Mürted kendisine gelen teklifi kabul etmi~~ve suikasti gerçekle~tirmek için uygun zaman~~kollamaya ba~lam~~t~. Ancak durumu ö~renen
Sayda H~ristiyanla~n derhal Haçhlan haberdar etmi~lerdi. Sonuçta Kral, yakalan~p suçunu itiraf eden mürtedin as~~lmas~na hükmetmi~ti".
III. Haçl~~Seferinin önde gelen simalanndan Sur Hâkimi Konrad de
Montferrad'~n Nisan 1192'de iki Ha~i~i daisi tarafindan öldürülmesi olay~~
" G.A. Loud, "Norman Sicily in the Twelfth Century", New Camb~idge Medieval Hietoy c.1024-c. I 198,
IV/2, ed. David Luscombe-Jonathan Riley-Smith, Cambricige 2008, s. 469.
21 el-Bundan, Senag-Bark
ed. Ramazan ~e~en, Istanbul 2004, s. 213; Ibn Vasil, Müfe~~ic el-Kinub fi
ahbari beni Eyyub, 11, thk. Cemaleddin ~eyyal, Kahire 1972-1977, s. 82.
22 Tfs. için bkz., Yusuf Ayönü, Bizans Ordusunda peretli Türk Askerler", Sa Türkiyat Ara~tumalan Dergisi,
Konya 2009, Bahar, s. 53-69.
23 Ibn el-Esir, X, 461-462; trk. tre., X, 369-370.
24 Willermus Tyrensis, I, 487-488.
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da bu konudaki bir di~er örne~imizi te~kil etmektedir. Dönemin tarihçileri
taraf~ndan Konrad'~n öldürülmesi olay~n~n ba~l~ca ~üphelileri olarak Selahaddin Eyyubi ile ~ ngiltere Kral~~Arslan Yürekli Richard (1189-1199) gösterilmi~tir. Fakat burada as~l önemli nokta cinayetin faillerinin olay~n yakla~~k alt~~ ay öncesinde H~ristiyanl~~~~kabul etmi~~gibi görünerek Balian de
~belin ile Renauld de Sidon'un yan~na yerle~meleridir. Böylece Konrad'a
yak~n bu iki soylu sayesinde ona rahatça sokulup kendisini öldürmeyi ba~arm~~lard~r". Ha~i~ilerin mühtedi kimli~i ile böyle bir fiili gerçekle~tirmeleri Haçl~lar aras~nda din de~i~tirenlere kar~~~olumsuz ön yarg~lar meydana
getirece~i a~ikârd~r.
Ölüm korkusu dolay~s~yla din de~i~tirme vakalanyla ilgili tespit edebildi~imiz son olay ise Bizans imparatoru ~oannes Komnenos'un (11181138), 1138 y~l~ndaki Kuzey Suriye Seferi s~ras~nda gerçekle~mi~tir. Bizans-Haçl~~ordusu taraf~ndan ele geçilen Buzaa ~ehrinde içlerinde kad~n ve
çocuklar~n da bulundu~u pek çok insan öldürülmü~~ya da yaralanm~~t~.
~ehrin kad~s~yla birlikte ileri gelenlerinden 400 ki~i ise hayatlar~n~~ kurtarman~n yan~nda sahip olduklar~n~~koruyabilmek gayesiyle H~ristiyan olmu~lard~'.
Sosyal ve Ekonomik Sebeplerle Gerçekle~en Dinden Dönme Vakalar~~
Taraflar aras~nda süregelen sava~lar dolay~s~yla baz~~ din de~i~tirme vakalar~n~ n bilhassa ku~atmalar s~ras~nda kar~~la~~lan güçlükler nedeniyle
gerçekle~ti~i görülmektedir. Bununla ilgili kaynaklarda ilk aktar~lan kay~t
yine Antakya ku~atmas~~ münasebetiyle geçmektedir. Haçl~lar~n, Haziran
1098'de Antakya'y~~bir ihanet sayesinde ele geçirmesinin" hemen ard~ndan
25
~bn el-Esir, XII, 78-79; trk. trc., XII, 71-72; ~madeddin el-Katib el-~sfahani, el-Fed~~el-Kussi fi'l-feth elKudsi, thk., M. Mahmud Subh, Kahire t.y., s. 589. Bu olayla ilgili ~lmi el-Esir'de Selahaddin'in suikasti azmettirdi~i belirtilirken, ~madeddin ise ~ngiltere Kral~'m i~aret etmektedir.
26 ~bn el-Esir, XI, 52; trk. trc., XI, 59.
27 Müslüman kaynaldannda Ruzbe adl~~ bir z~rh ustas~~ (ibn el-Esir, X, ; trk. trc., X, 229; ibn el-Adim,
Zübdetül-Haleb fi tarihi Haleb, II, n~r. Sami Dehhan, D~ma~k 1954, s. 133-134) Latin ve Bizans kaynaklannda
Pim~s ya Pyyrus da olarak geçen ve Antakya'n~n Haçhlar taraf~ndan zaptuu sa~layan bu ki~inin Ermeni bir
mühtedi oldu~u belirtilmektedir. Bkz., Anna Komnena, Alexiac4 Malazgirtin Sonras~, trk. trc. Bilge Umar, ~stanbul
1996, s. 334; Radulphus Cadomensis (Ralph of Caen), Gesta Tankredi Siciliae Regis in Expeditione Hieroso4Initana,
ing. trc. B.S. Bachrach-D.S. Bachrach, Gesta Tankredi of Ralph of Caen, Hampshire 2005, s. 88; Raymondus
Aguliers, Histona Francorum Qui Ceperunt jmusalern, ing. trc. J. H. Hill - L. L. Hill, Philedelphia 1968, s. 46-47. Ayn~~
~ekilde ~bn Kalanisi (Tarih-i D~ma~k, thk.Sühey1 Zekkar, D~ma~k 1983, s. 221) de bu zat~n ad~n~~Biruz (Firuz)
olarak vermektedir. Bütün bu kaynaldardan farkl~~olarak Ordericus Vitalis, (Historiae ecclesiasticae, III, ing. trc. ve
notlar, Thomas M.A. Forester, Londra 1853, s.120) Bohemund'un, Firuz'u H~ristiyan olmaya ikna etti~ini
belirtmektedir.
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Musul Emini Kürbo~a beraberindeki kuvvetlerle ~ehri ku~atm~~t~. Bu dönemde Haçl~lar erzak temini konusunda ciddi s~k~nt~lar ya~amaktayd~lar.
Zira ~ehir ellerine geçmeden önce de ayn~~problemle kar~~~kar~~ya kalm~~lard~. Ku~atma devam ederken Haçl~lar, Herluin adl~~ bir ki~i ile Pierre
L'Hermitte'i, Kürbo~a'n~n ordugah~na göndermi~lerdi. Müslüman kaynaklar~n~n da i~aret etti~i üzere Kürbo~a, niyetleri ve askeri güçleri konusunda
yeterli bilgi sahibi olmad~~~~muhataplar~n~~ küçümsemekteydi. Latin kaynaklar~ndan Robertus Monachus, Musul emirinin rakiplerine kar~~~duydu~u küçümsemenin nedenini ku~atma s~ras~nda ~ehirden kaçarak Kürbo~a'ya s~~~nm~~~bir mühtedinin varl~~~na ba~lamaktad~r. Güney Fransa'n~n
Provence eyaletinden olan bu zat, Haçlilarm açl~k nedeniyle içinde bulunduklar~~güç durum hakk~nda Kürbo~a'y~~ bilgilendirmi~ti. Ancak müellife
göre Kürbo~a, Haçl~lar silahlanm~~~~ekilde kar~~s~na ç~kt~klar~nda, mühtedinin kendisini aldatt~~~m dü~ünerek boynunu vurdurmu~tu".
Müslüman ordusu tarafindan Antakya'da ku~afilan Haçl~lar~n çektikleri s~k~nt~lar tahammül s~n~rlar~n~~ a~m~~t~. Öyle ki Bohemund'un eni~tesi
Grand-Mesnil Kontu Guillaume ve Etienne de Blois gibi ünlü Haçl~~liderlerinin ku~atmas~nda s~ras~nda açl~k ve ölüm tehdidi dolay~s~yla ~ehirden
ayr~lm~~lar& Daha Haçl~lar ~ehri ele geçirmeden önce yine erzak aç~s~ndan
ortaya ç~kan s~k~nt~lar dolay~s~yla Halk~n Seferi'nin lideri Pie~Te
l'Hermitte'nin de ayn~~ sebeplerden Haçl~~Ordusundan kaçt~~~~unutulmamal~d~r. Astlar~na göre çok daha fazla imkanlara sahip ordu ileri gelenlerinin bu türden davran~~lar~n~n alt seviyede, sosyal ve ekonomik zorluklar
kar~~s~nda daha k~r~lgan askerler aras~nda çok daha fazla cereyan etmi~~
olmas~~yanl~~~bir tespit olmayacakt~r. Nitekim yine Antakya ku~atmas~ndaki
olaylar~~aktaran Willermus Tyrensis' yak~n tehlikenin neden oldu~u panik,
zorluk ve açl~~a kar~~~zayifl~klctr~ndan ötürü Haçl~~ordusunun içinden baz~~askerlerin Müslümanlara s~~~nd~~~n~, ahlaks~zca Hz. ~sa'n~n ö~retilerini ve inanc~n~~inkâr ederek müdafilerin durumu hakk~nda kar~~~tarafa bilgi verdiklerini
yazmaktad~r. Dolay~s~yla da Güney Fransa'n~n Provençal eyaletinden oldu~u belirtilen mühtedi ile Kürbo~a aras~nda geçen hikâye pek de ola~and~~~~
görünmemektedir. Ayr~ca bu olayda Haçl~~ordusunun içinde Kuzey Frans~zlar~~ile Raymond St. Gilles'in emrindeki Güney Frans~zlar~~ aras~nda ya~anan çeki~melerin de izini görmek mümkündür. Kuzey Frans~zlar~na
mensup olan müellifin ~ncil'den de al~nt~lar yaparak ihtida olay~n~~aktar28 Historia
29 1,

267.

Iherosolimitana, s. 168.
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mas~~buna i~aret etmektedir. Benzer vakalar sonraki dönemlerde de cereyan edecektir.
Açl~k ve zorlu ya~am ko~ullar~~dolay~s~yla gerçekle~en bir ba~ka ihtida
olay~~ise Selçuklu Sultan~~ Muhammed Tapar'~n (1105-1118) emriyle Haçl~lara kar~~~cihad yapmak amac~yla harekete geçen Emir Mevdud'un seferleri
s~ras~nda ya~anm~~t~r. 1110 senesinde emrindeki orduyla Urfa'y~~ ku~atan
Mevdud üzerine gelen Haçl~~ordusunu aç~k araziye çekmek için ~ehir önlerinden Harran'a do~ru ricat etmeye ba~lam~~t~. Fakat Haçl~lar, onu bir süre
takip ettikten sonra as~l maksad~n~~anlayarak takipten vazgeçmi~lerdi. Mevdud, Haçl~lar~n dönü~ünü, yan~na kaçarak Müslümanl~~~~tercih eden iki
Frank askeri sayesinde ö~rendikten sonra derhal Haçl~lar~~ takibe ba~lam~~~
ise de onlar~~yakalayamam~~t~". Ona, Haçl~lar~n ricat haberini getiren mühtedilerin tercihlerini hangi ~artlar alt~nda yapt~klar~na dair herhangi bir
bilgi yoktur. Ancak daha iyi ya~am ~artlar~~ ve istikbal kayg~s~yla böyle bir
~ey yapmalar~~muhtemeldir. Urfa ve Antakya aras~nda uzun zamandan beri
süre gelen rekabet ve Urfa arazisinin sürekli yap~lan ya~malar bir tarafa
meydana gelen do~al afetler sonucunda giderek kötüle~en ya~am ~artlar~~
burada ön plana ç~kan etkenler olarak görünmektedir.
Yine I. Haçl~~Seferi s~ras~nda Antakya'daki gibi uzun süreli bir mücadelenin ya~and~~~, 1189'da ba~lay~p 1192'de sona eren Haçl~lar~n Akka ku~atmas~~s~ras~nda da açl~k dolay~s~yla gerçekle~en ihtidalara ~ahit olmaktay~z'.
Sosyal ve ekonomik anlamda sahip oldu~u zenginli~i muhafaza edebilmek arzusu, siyasi kariyer beklentisi de Haçl~~Seferleri dönemindeki din
de~i~tirme vakalar~~içinde failler ad~na önemli bir motivasyon kayna~~~olmu~tur. Bunlar aras~nda Haçl~lar~n, Antakya'da kendilerini ku~atan Kürbo~a'y~~ ma~lup etmelerinin akabinde gerçekle~en olay oldukça ilginçtir.
Emir Kürbo~a ~ehir önlerine gelip ku~atmay~~ ba~latt~~~~s~rada Emir
Ya~~s~yan'~n o~lunun idaresindeki iç kale, Haçl~lara kar~~~mukavemeti sürdürmekteydi. Kürbo~a öncelikle Ya~~s~yan'~n o~lunun elindeki iç kaleyi
teslim alm~~~ve Ahmed b. Mervan adl~~ bir komutan~n~~ buran~n idaresiyle
görevlendirmi~ti. Ancak Kürbo~a'n~n ma~lup olup ~ehir önlerinden ayr~lmas~ndan sonra iç kalenin muhaf~z~~Ahmed b. Mervan daha fazla direnme° Urfal~~Mateos, a.g.e., s. 240.
Ambroise, 77te Crusade of Richard Lion-Heart, ing. trc. Merton Jerome, nodand~rma; John L. La Monte,
New York 1941, s. 184-185; ibn ~eddad, el-JVeva~hr el-Sultanyye el-Mehasini'l-rusuflyye, thk. Cemaleddin ~eyyal,
Kahire 1994, 134435, 140, 144.
3
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nin bir fayda sa~lamayaca~~n~~görerek Haçl~larla görü~melere ba~lam~~t~.
Runciman", onun çok önceden Kürbo~a'mn olas~~bir ma~lubiyetine kar~~~
Bohemund ile gizli bir anla~ma yapt~~~n~~belirtmektedir. Sonuçta Ahmed iç
kaleyi Haçhlara teslim etmesinin yan~~ s~ra maiyetindeki adamlar~ndan bir
bölümüyle birlikte H~ristiyan olmay~~tercih etmi~~ve geride kalan iç kale
müdafileri ise Bohemund taraf~ ndan kendilerine verilen güvence ve refakat birli~i ile birlikte Müslüman topraklar~na dönmü~lerdi.
Müslüman müellifler bu ihtida olay~~hakk~nda bilgi vermezken Latin
kaynaldarmda Ahmed b. Mervan'~n sava~~s~ras~nda Haçl~~ordusuna yard~m etmek
üzere sava~~meydan~na inen H~ristiyan azizleri ve melekleri gördükten sonra beraberindekilerin baz~k~rtyla din de~i~tirmeyi tercih etti~i ~eklinde do~aüstü bir hikaye
yer almaktad~r". Latin kroniklerinin özellikle Haçhlar~ n Antakyay~~ ele
geçirmelerinden Kürbo~a'n~n yenilgisine kadar ki zaman diliminde meydana gelen olaylara dini bir görünü~~kazand~rma konusundaki gayretleri
dikkate al~nd~~~nda bu son derece do~al ve genele uygun bir durum olarak
görünmektedir.
Öte yandan gökten inen aziz ve meleklerin Haçl~~ordusuna yard~m
etmeleri temas~~sadece Latin kaynaklar~na has bir durum de~ildir. Nitekim
sonraki dönemlerde Artuko~lu ~lgazi ile Antakya Haçl~~Kontu Roger de
Salerne aras~ nda 1119 senesinde cereyan eden ve Müslüman ordusunun
kesin zaferiyle sonuçlanan Tell-Afrin Sava~~~ile ilgili olarak ~bn elAdim'de"; gökten inen ye~illi meleklerin Müslüman ordusuna yard~ m etti~ine dair bir hikaye yer almaktad~r.
Böylesine dini ve do~aüstü objelerle yüklü anlat~ mlarda, bize kaynakl~k eden müelliflerin ayn~~ zamanda birer din adam~~olmalar~n~n etkisi aç~k
~ekilde hissedilmektedir. Dini objeler bir kenara b~rak~ld~~~nda Ahmed b.
Mervan ile maiyetindeki adamlar~ndan baz~lar~n~n H~ristiyan dinine girmesinde sosyal ve psikolojik etkenlerin ön plana ç~kt~~~~görülmektedir. MuhHaçl~~Seferleri Tarihi, I, 191.
Robertus Monachus, s. 174-175; Gesta Franconan, s. 69-71; Guibertus Novigenti, s. 111-112; Petrus Tudebodus, s. 88-89. Haçh müellifieri aras~nda Antakya ku~atmas~~s~ras~nda gerçekle~en ve kendi üstünlülderi ile
sona eren olaylara dini bir görünü~~katmak çabas~~aç~kça görülmektedir. Bu nedenle olaylar s~kça do~aüstü
olaylar, dini mucize hikâyeleri ve kar~~~tarafin a~-zindan kendilerini öven kehanederle süslemi~lerdir. Bahsi geçen
hikâyelerclen birinde; ~ehri ele geçirdikten hemen sonra Haçhlan burada ku~atan Kürbo~a ve 140 ya~~nda
oldu~u belirtilen annesi aras~nda onun Haçhlara kar~~~gelmesinin felaket getirece~i zira muhataplannm, Müslümanlar~n günahlarma kar~~l~k gönderilmi~~yenilmez ve tannn~n yard~m~na sahip ki~iler olduklar~na dair
diyalog geni~~bir ~ekilde ele al~nm~~t~r. Bkz. Bkz., Gesta Francorum, s. 53-57; Robertus Monachus, s. 154-157;
Petrus Tudebodus, s. 69-72.
34 Ibn el-Ad~m, II, 190.
22

33
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kem sunana çevrili Antakya'n~n zapt~n~n ard~ndan Kürbo~a'mn güçlü ordusunu da ma~lup etmeleri Müslümanlar aras~nda demir z~rhlara bürünmü~~
Haçl~lar~n yenilmezlik efsanesini ortaya ç~karm~~t~. Bunun meydana getirdi~i y~lg~nl~ k ise Haçhlara bir süre için bölgedeki hareket üstünlü~ünü ellerinde bulundurma avantaj~n~~ sa~layacakt~ . Muhtemelen Ahmed b. Mervan
da, Ortado~u'daki siyaset ve hâkimiyet ibresinin tamam~ yla Haçl~lar~n taraf~na döndü~ü dü~üncesinin getirdi~i siyasi istikbal kayg~s~yla böyle bir seçim yapm~~~olmal~d~r.
Antakyaida din de~i~tirenlerden biri Bohemund ad~ yla 1099 senesinde
Fatimilerle Haçl~lar aras~nda yap~lan sava~ta yeniden kar~~m~za ç~kmaktad~r. Bu zat Askalan ~ehrinin Haçl~lar taraf~ndan ku~at~lmas~~s~ras~nda Raymond St. Gilles ad~ na müdafilerle teslim görü~melerini yürütmü~tür. Ancak onun görü~meler s~ras~ ndaki rolü ve faaliyetleri hakk~nda bize olay~~
aktaran Raimundus Aguilers'in eserini olay~n hemen ba~~nda bitirmesi
dolay~s~yla fazla bir bilgi bulunmamaktad~r.
Antakya'daki geli~melerin ard~ndan Kudüs'e do~ru yollar~na devam
eden Haçl~lar ile onlar~n gücünden ve yapt~klar~ ndan ürkmü~~olan Müslümanlar aras~ nda herhangi ciddi bir mücadele ya~anmad~. Aksine bölgenin
Müslüman hâkimleri, yolculuklar~~s~ras~nda Haçl~lar~~iyi niyet gösterileri ile
kar~~lay~p erzak yard~m~ nda bulundular. Onlara kar~~~duyulan deh~et ve
y~lg~nl~k giderek artmaktayd~. Haçl~lar~n yol güzergâh~~üzerinde bulunan
Trablus ~ehrinin emin Fahrülmülk b. Arnmar'~ n hareket tarz~~konumuzla
ilgili olmas~n~n yan~nda ortaya ç~kan korku ve y~lg~nl~~~ n derecesini göstermesi aç~s~ ndan önemlidir. Fahrülmülk 1099 y~l~~ba~lar~nda Antakya'dan
güneye do~ru harekete geçen Haçl~lara Arka'y~~ku~att~ktan s~rada bir elçilik
heyeti göndermi~ti. Onun muhataplar~na sundu~u teklif erzak yard~m~~ ve
iyi niyet gösterisinden çok daha fazlas~yd~. Taraflar aras~nda yap~lan görü~melerin sonras~nda var~lan mutabakata göre; Haçl~lar kendilerine kar~~~
haz~rl~klar~n~~ haber ald~klar~~Fatimi ordusunu ma~lup ettikleri ve Kudüs'ü
ald~klar~~ takdirde Fahrülmülk H~ristiyanl~~~~kabul edip elindeki topraklar~~
Haçhlara ba~l~~olarak yönetece~ini taahhüt etmi~ti".
Trablus emirinin gerçekten H~ristiyanl~~~~kabul etmek gibi bir niyetinin oldu~u ~üphelidir. Muhtemelen hakimiyetindeki ~ehri ve buraya ba~l~~
yerleri Haçl~lar~n ya~ma ve sald~r~lar~ ndan koruyabilmek amac~yla böyle bir
yol izlemi~~olmal~d~ r. Hatta bu psikoloji ile Haçl~ lar bölgeden geçti~i s~rada
35 Gesta

Francontra s. 86; Guibertus Novigenti, s. 119.

HAÇLI SEFERLERI DÖNEMINDE D~N DE~I~TIRME VAKALAR~~ 705

Trablus surlar~na Haçl~~liderlerinden Raymond St. Gilles'in sanca~~n~~ ast~rm~~t~". Nitekim I. Haçl~~Seferi'nin di~er görgü ~ahitleri", Fahrülmülk'ün
topraklar~n~~ Haçl~lara kar~~~korumak konusunda endi~eli oldu~unu ve
onlarla anla~mak üzere elçiler gönderdi~ini yazd~ktan sonra Haçl~lar~n
buna mukabil gerçek manada bir bar~~~n ~art~~olarak ona H~ristiyan olmay~~
~art ko~tuklar~n~~ yazm~~lard~ r. Ancak Fahrüddevle'nin hareketlerine yön
veren böyle bir durum dahi Haçl~lar~n, daha seferlerinin ba~~nda Müslümanlar kar~~s~ndaki askeri ve psikolojik üstünlü~ünü aç~kça gözler önüne
sermektedir.
1168 senesinde Kilikya'n~ n Ermeni hâkimi Rupen hanedan~ndan
Thoros'un ölümü konumuz dahilinde ilginç geli~ melere yol açacak olaylar~n ba~lang~c~~olmu~tur. Zira Thoros'un yerine vasiyet etti~i küçük ya~taki
o~luna ve onun vasisi Latin Thomas'a itiraz eden karde~ i Mileh, Atabek
Nureddin Mahmud b. Zengi'nin yard~m~yla Kilikya Ermenilerinin ba~~na
geçmek için harekete geçmi~ti. Thoros daha sa~l~~~ nda Mileh'i idari anlamdaki bütün görev ve yetkilerinden azlederek Kilikya'dan sürmü~tü.
Onun ölümü üzerine Mileh iktidar haklar~n~~tekrar elde etmek için Atabek
Nureddin'in yan~na giderek Müslümanl~~~~kabul etmi~ti".
Ancak Nureddin'den ald~~~~askeri destekle harekete geçmesine ve
15.000 ki~iyi esir etmesine kar~~n istedi~ini elde edememi~ti. Yeni kuvvetlerle ikinci kez haz~rland~~~~s~rada Ermeni ileri gelenleri, onun ~ahs~nda
Nureddin'in gücüne kar~~~koyamayacaklar~n~~anlayarak Mileh'i yüksek
hakimleri olarak tan~mak zorunda kald~m~~lard~ . Böylece Kilikya Ermenilerinin ba~~ na geçen Mileh 1175'de öldürülmesine kadar gerek Bizans ve gerekse Haçl~lar için bir tehdit unsuru olmu~tu. Fakat Nureddin'in 1174'deki
vefat~n~n ard~ ndan onun müdahale tehdidinden kurtulan Ermeni ileri gelenleri, Mileh'i Sis ~ehrinde öldürmü~lerdir".
Mileh'in ihtidas~~ Haçl~~seferlerinin hemen öncesinde Antakya'n~n Ermeni Hakimi Philateros'un Büyük Selçuklu Sultan~~Melik~ah'~n huzurunda
36 Raimundus Aguilers, a.g.e., s. 87.
" Robertus Monachus, s. 189. Ayn~~~ekilde Petrus Tudebodus (s. 106) da, Haçl~~ liderlerinden Raymond
St. Gilles'in ban~~için emirin H~ristiyan olmas~n~~ ~art ko~tu~unu Fahrilddevle'nin de bu konuda söz verdi~ini
belirtmektedir.
" Willermus Tyrensis, Il, 386-387. K~~., Nikita Elisseff, Nur ad-din, un Grand Prince Musulman de Syrie au
Temps des Croisades, D~ma~k 1967, s. 656.
39 Süryani Mikhael, Süpuni Patrik Mikhael Vekayinamesi, trk. trc. H.D. Andresyan, TTK. Kütüphanesi, s.
204-205, 236; Gregory Abu'l-Farac (Bar Hebraeus), Abul-Farac Tarihi, II, t~k. trc., Ömer R~za Do~rul, Ankara
1999, s. 405, 420-421. Kr~. Mehmet Ersan, Selçuklukr Zaman~nda Anadolu'da Ermeni/er, Ankara 2007, s. 144-145.
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Müslüman olmas~'w gibi siyasi ihtiraslar çerçevesinde gerçekle~mi~ tir. Zira
Mileh daha öncesinde de Templier ~övalye Tarikat"' na girerek Latin inanc~n~~kabul etmi~ti. Ancak bu hareketinden istedi~i neticeyi elde edemedi~i
için Nureddin'in huzurunda ~slam dinine girmi~ti. Yapt~~~~son tercih ona
siyasi istikbal kap~lar~n~~açt~~ise de bunun Nureddin'in ya~am~na ba~l~~oldu~u aç~kt~ r. Nitekim Mileh de, atabeyin 1174'deki ölümünün sonras~nda çok
geçmeden öldürülmü~tür.
Ermeni Mileh'in siyasi kayg~ larla ihtida etmesi kadar ilginç bir di~er
olay ise Suriye'deki Nizari ~smaililerin Reisi (~eyhül-Cebel) Re~ideddin
Sinan ve Kudüs Kral~~An~aury (1162-1174) aras~nda ya~anm~~t~r. ~smaili
reisi, krala elçiler göndererek Templier ~övalyelerinin kendilerinden ald~~~~
y~ll~k 2000 parça ak~n harac~~affetmeleri halinde müritleri ile birlikte H~ristiyanl~k"' kabul edebileceklerini bildirmi~ti. Kral bu duruma çok sevinmi~~ve
Templierlerin ald~klar~~harac miktanm kendi hazinesinden haz~rlatm~~t~.
Uzun bir süre ~artlar~~görü~mek üzere yan~nda al~koydu~u elçilik heyetini
daha sonra geri göndermi~ti. Fakat elçilik heyeti Trablus topraklannda
Templier ~övalyelerinin taarruzuna u~rayarak öldürülmü~lerdi. Duruma
çok içerleyen Kral Amaury bütün ikazIar~na kar~~n kendisine teslim edilmeyen suçlular~~zor kullanarak yakalay~p hapsetmi~ti41. Ha~i~i elçilerinin
öldürülmesi dolay~s~yla Re~ideddin Sinan'~n teklifinin sonuçlar~n~n ilerideki
seyrinin nas~l olaca~~~bir soru i~areti olarak kalm~~t~r. Ha~i~ilerin dü~manlarma ve muhalifierine kar~~~hareket tarzlar~~dikkate al~nd~~~nda elçilerinin
öldürülmesi konusunda sessiz kalmas~~ da ilginç bir ayr~nt~d~r. Di~er taraftan Re~ideddin'in teklifinin ~smaili inanc~n~~terk etmekten çok Templierlere kar~~~harac boyunduru~undan kurtulmak için at~lm~~~bir ad~m olarak
görmek daha do~ru olacakt~r. Bu nedenle de kar~~s~ndakilerin kolayl~kla
ikna olabilecekleri böylesine bir teklifte bulunmu~tur. Sonraki faaliyetleri
de onun teklifinde çok fazla samimi olmad~~~n~~göstermektedir'''.

Urfal~~Mateos, s. 170-171. Kr~., ~brahim Kafeso~lu, Sultan Melik~al~~Demn~de Bipütk Selçuklu Imparatorlu~u,
~stanbul 1953, s. 85; Osman Turan, Sekuklular Zanzarunda Türkiye, ~stanbul 1993, s. 69.
4' Willermus Tyrensis, II, 391-393.
" Nureddin'in 1174'deki ölümünün sonras~ nda Suriye'de hâlcimiyetini tesise ba~layan Selahaddin'in
1176'daki Masyaf ku~atmas~mn sonras~nda Ha~i~ilerin Haçhlarla dostluk ve i~birli~i politikas~n~~ terk ederek
Sünni Müslümanlara yakla~t~klar~~bilinmektedir. Hatta III. Haçl~~Seferini sonland~ran 1192'dek Selahaddin ile
Arslan Yürekli Richard aras~nda yap~lan anla~maya Ha~i~ikr, Müslümanlar tarafinda &Ütü edil~ni~lerdir. Bkz.
Ramazan Se~en, Sekhaddn~~Eflubi ve Devi, ~stanbul 2000, s. 67-70, 210; Bernard Lewis, Ha~i~iler, Islam'da Radikal
bir Tarikat; trk. trc.. Kemal Sansözen, Nisan 2005, s. 164-167; Usta,"MüsItiman-Haçh Mücadelelerinde Ha~i~iler", ~t3 Edebiyat Fakültesi Tarih De~gisi, say~: 44, ~stanbul 2007s. 16-19.
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Ekonomik nedenlere dayanan bir ba~ka din de~i~tirme vakas~~ da VII.
Haçl~~ Seferi s~ras~nda ya~anm~~t~ r. Fransa Kral~~ IX. Louis (Saint) (11261270) taraf~ndan 1248-1250 y~llar~~ aras~nda gerçekle~tirilen sefere kat~lan
Jean de Joinville hat~rat~nda M~s~r sultan~ndan, krala gönderilen bir elçiden
bahsetmektedir. Elçinin ak~c~~ bir ~ekilde Frans~zca konu~mas~~ üzerine bunu
nerede ö~rendi~i sorulmu~tu, O da daha önce H~ristiyan oldu~unu söyleyince Kral taraf~ndan kovulmu~tu. Sonras~nda Joinville bu adam~~ bir kenara çekerek hikayesini anlatmas~n~~istemi~ti. Elçi, Provence eyaletinde do~du~unu ve sonradan geldi~i M~s~r'da bir Müslüman kad~nla evlenip bu dini
kabul etti~ini söyledi. Joinville'nin Müslüman olarak öldü~ü takdirde cehenneme
gidece~ini söylemesi üzerine adam H~ristiyanl~ktan daha iyi bir din olmad~~~n~~
bildi~ini ama Müslümanlar aras~nda elde etti~i zenginli~i kaybetmekten korktu~u
cevab~n~~verdi. Yeniden H~ristiyan olabilece~ini ancak bunu yapt~~~~takdirde insanlar~n dininden dönen adam ~eklindeki a~a~~lamalardan kaç~nd~~~n~,
böyle bir durumla kar~~la~maktansa ~imdiki haliyle kalmay~~ tercih etti~ini
söyledi. Joinville, ona k~yamet gününde utanc~n~n bundan daha fazla olaca~~n~~
söylemesine kar~~n adam, Müslüman kalmay~~ tercih ederek oradan ayr~ld~'. Burada aktar~lan olay asl~nda her iki dinin mensuplar~ n~ n dinden dönenlere ayn~~ gözle bakt~ klar~n~~ aç~kça göstermektedir. Fransa Krall'n~ n ve
Joinville'nin, M~s~r eliçisine kar~~~tak~ nd~ klar~~ tutum ve sözleri bunun en
güzel örne~idir. Di~er taraftan mühtedi'nin sözleri ise onun ihtida gerekçesi aç~ k ~ekilde dile getirmesinin yan~ nda, kendisine yöneltilebilecek a~a~~lamalardan kaç~nmas~~ da içinde bulundu~u psikolojiyi gözler önüne sermektedir.
De~i~en Sosyal Çevre içerisinde Gerçekle~en Dinden Dönme Vakalar~~
Haçl~lar~n Ortado~u'ya yerle~mesini takip eden dönemde iki taraf aras~nda geli~en sosyal ili~kiler çerçevesinde ihtida olaylar~nda da farkl~l~ klar
görülmeye ba~lam~~t~. Daha önceki örnekler için saha genelde sava~~alanlar~yd~. ~imdi ise taraflar sosyal anlamda da yak~n ili~kiye girmi~ler ve inanç,
gelenek-görenek bak~ m~ ndan birbirinden tamam~yla farkl~~ iki toplum aras~nda evlilikler gerçekle~meye ba~lam~~t~. Yap~lan evlilikler de do~al olarak
din de~i~tirme vakalar~ n~~ beraberinde getirmekteydi. I. Haçl~~ seferinin
görgü tan~ klar~ndan Fulcherius Carnotensis eserinin sonlar~nda yerle~tikleri bölgenin ya~ay~~, gelenek-göreneklerine intibak sa~layan Haçl~lar~n art~k
gerçek manada Do~ulular olmaya ba~lad~klar~ndan bahsetmektedir. Yine
43

Jean de Joinville, Bir Haçlm~n Hat~r" trk. trc., Cüneyt Kanat, Ankara 2002, s. 156.
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yerel halkla ba~layan sosyal yak~ nla~man~ n sonucunda bunlarla yap~lan
evliliklerin say~s~~ da artm~~t~ r". Müellif gerçekle~en evliliklerin sadece yerli
H~ ristiyanlarla de~il vaftiz edilen Müslümanlarla oldu~unu da eklemektedir"
Her iki topluma mensup bireylerin ayn~~ co~rafya ve sosyal sahay~~ payla~malarma paralel olarak yekdi~erinin ya~am ~ekil ve düzenine kar~~~bir
kamksama, al~~kanl~ k meydana gelmi~ti. ~ nsanlar~ n kimi zaman bu birlikteli~in getirdi~i al~~ kanl~ k dolay~s~yla din de~i~tirdiklerine ~ahit olmaktay~z.
Nitekim Ortaça~~~slâm dünyas~ n~ n ünlü seyyahlarmdan ~ bn Cübeyr an~tar~ nda, daha önce Haçhlarm eline esir dü~mü~~bir Ma~riblinin kurtar~ld~ ktan sonra H~ ristiyan oldu~undan bahsetmektedir. Bu adam özgürlü~ünü
kazand~ ktan sonra ticaret yapmaya ba~lam~~~ve Akkatya gelmi~ti. Uzun süreden beri H~ ristiyanlarm içinde ya~am~~~olmas~ ndan ötürü onlar~ n adetlerine iyice a~ina oldu~u için nihayetinde H~ ristiyanl~~~~tercih etmi~ti. Sur
~ehrinde vaftiz edildi~ini söyledi~i bu ~ah~sla ilgili olarak ~ bn Cübeyr, Joinville'in yapt~~~~gibi ahirette cehennem azabma maruz kalaca~~n~~ söyleyerek
tepkisini belirtmi~tir'.
II. Haçl~~ Seferi ordularm~ n Bizans'~ n Anadolu topraklar~~ üzerinden
Suriye uzanan yolculuklan s~ ras~ nda ya~anan toplu ihtidalar bütün Haçl~~
seferleri boyunca gerçekle~en bu türden vakalar içinde duygusal-psikolojik
nedenlerin en a~~r bast~~~~olayd~ r. Alman ve Frans~z kuvvetleri Anadolu'dan geçi~leri s~ ras~ nda Türk birliklerinin yo~un sald~ r~lar~ na maruz kald~ klar~~ gibi daha önceleri ya~anan kötü tecrübeler dolay~s~ yla Bizans ahalisi
de kendilerini dü~manca bir tav~ r içinde kar~~ lam~~t~47. Bütün bu olumsuzluklar kar~~s~ nda bunalan Haçl~~ liderleri de Antalya'ya ula~ n~alar~ n~ n ard~ ndan Suriye'ye yolculuklarm~ n geri kalan k~sm~ n~~ denizden sürdürmeyi tercih etmi~lerdi. Onlar~ n geride b~ rakt~~~~yaya ve fakir askerler ise karadan
yollarma devam etmek zorunda kalm~~lard~. Türklerin sald~ nlanyla telef
olanlar d~~~ nda yiyecek temininde ya~anan güçlükler dolay~s~ yla açl~ ktan
ölüm vakalar~ na rastlanmaya ba~lanm~~t~. ~~te bu noktada Türkler, dü~manlar~~ da olsa muhataplarm~ n çektikleri s~ k~ nt~lar kar~~s~ nda sald~ r~lar~ n~~
durdurarak Haçl~lara yemek ve para yard~ m~~ yapt~ klar~~ gibi hasta olanlarm~~
" listotia Ifiemsobmilana, ing. tre. F. Rita Ryan, A Ilistory oJ d~e E~pedition tojerusalem, Knoxville 1969, s. 271.
a.g.e., ayn~~yer.
46 ~bn Cübeyr, Endelüs'ten Kutsal Topraklara, Styahatname, trk. tre., Ismail Giiler ~stanbul 2003, s. 230.
47 Haçl~ lar -Bizans ili~kileri ve taraflar aras~ nda ba~layan dü~manl~ kla alakal~~ bkz., Usta, Ç~karlann Gökrsinek I laçh Seferleri, s. 132-153.
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da tedavi ettirmi~lerdi. Kendilerine kar~~~gösterilen bu davran~~tan etkilenen Haçl~lardan 3000 den fazla insan Müslüman olmay~~ seçmi~ti". Olay~~
aktaran Haçl~~kayna~~~geli~melerden duydu~u ~a~k~nl~k ve üzüntüyü Ey
ihanetten daha zalim olan merhamet, Türkler H~ristiyanlara ekmek vererek onlar~n
dinlerini de~i~tiriyorlard~~ sözleriyle dile getirmi~ti". Yolculuklar~~ boyunca
kendi dinda~lar~ndan gördükleri kötü muameleye kar~~n Türklerin davran~~~n~n Haçl~lar üzerinde çok büyük bir etkisi oldu~u aç~kt~r. Bu nedenle
de hiçbir bask~~ ve zorlama alt~nda kalmadan' gönüllü olarak islamiyeti
kabul etmi~lerdi.
Ancak bu ihtidalar her zaman gönüllü olarak gerçekle~mezdi. Din de~i~tirenler kimi zaman ~artlar~n gerektirdi~i ~ekilde hareket ederek ihtida
ettikten sonra uygun f~rsat~n~~ bulduklar~ nda yeniden eski dinlerine dönmekte tereddüt etmezlerdi. Eldeki örneklerde yer alan bu türden vakalar~n
kahramanlar~n~n harp esirlerinden olmas~~ durumun nedenlerini gözler
önüne sermektedir.
Taraflar~ n birbirlerine kar~~~yapt~klar~~ ak~nlardan birinde ele geçirilen
esirlerin aras~nda yer alan bir grup kad~n ~eyzer Hâkimi Munkizi ailesinin
mensuplar~ndan Üsame'nin babas~na verilmi~ti. O da esirelerin içinden
seçti~i birini yak~n arkada~~~Caber Hâkimi ~ihabeddin Malik b. Salim'e
hediye etmi~ti. Salim'in be~enip haremine ald~~~~bu k~zdan Bedran ad~~
verilen bir o~lu dünyaya gelmi~~ve veliaht tayin etti~i bu çocuk ölümünden
sonra da onun yerini alm~~t~. Ancak kad~n o~lunun idareyi üstlenmesinin
sonras~nda eski kimli~ine dönmek arzusuyla Caber'den kaçmak üzere haz~rl~klara ba~lam~~t~. Neticede bir grup adamla anla~arak onlar~n yard~m~yla
Haçl~lar~n elindeki Serüc'a kaçmay~~ba~arm~~~ve hayat~n~n geri kalan k~sm~n~~ burada evlendi~i bir ayakkab~~tamircisiyle geçirmi~tim.
Yine Üsâme'nin Kitab el-~tibar'~n da aktar~lan bir ba~ka olayda da benzer bir gidi~at söz konusudur. Biri erkek di~eri k~z iki karde~~ile annelerinden olu~an esir bir H~ristiyan ailesi ~eyzer'e Munkizilerin saray~na getirilmi~~ve bunlardan erkek çocuk islamiyeti kabul etmi~ti. islam dinini kurallar~n~~ ö~renen ve uygulamaya ba~layan bu genç Munkizflerin dikkatini
çekmi~ti. Sonras~nda bir ta~~ustas~mn yan~na verilerek meslek edinmesi
48

Odo of Deuil, De Profctione Ludottici VII in Orientern, ing. trc. Virginia Gingerrick Bery, New York 1948,

s. 141.
" Odo of Deuil, a.g.e., ayn~~yer.
50 Odo of Deuil, ayn~~yer.
51 Dsâme b. Münkiz, Kttab el4abar, Ibret/er ili/abi, t~k. trc., Yusuf Ziya Cömert, Istanbul 1992, s. 177-178.
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sa~land~~~~gibi Müslüman bir k~zla evlendirilmi~~ve dü~ün masraflar~~ da
Munkiziler taraf~ndan kar~~lanm~~t~. Mühtedi gencin bu evlilikten iki o~lu
dünyaya gelmi~ti. Çocuklar be~~alt~~ya~lar~na geldiklerinde muhtedi genç
o~ullar~n~~ve e~ini yan~na alarak Efamiye'ye kaçm~~~ve yeniden H~ristiyanl~~a geçti~i gibi o~ullar~n~~da bu dine sokmu~tu".
Burada babalanyla birlikte din de~i~tirdiklerini gördü~ümüz çocuklar~ n çok da fazla seçme haklar~n~n olmad~~~~görülmektedir. Nitekim V. Haçl~~Seferi (1213-1221) s~ras~nda da esir edilen çocuklar~n da dinleri de~i~tirilmi~tir. Macar Kral~, Avusturya Ar~idükü ve Kudüs Kral~~ Jean de Brienne
(1210-1223) idaresindeki Haçl~~ ordusunun Suriye'deki Müslüman topraklar~na yapt~~~~ya~ma ak~nlar~nda al~nan esirler aras~nda çocuklar da bulunuyordu. Bunlardan biri Akka Piskoposu taraf~ ndan bizzat vaftiz edilmi~ti". Yine ayn~~ seferin ikinci safhas~nda Haçl~lar, Kas~m 1219'da uzun bir
ku~atman~n ard~ndan Dimyat'a girdiklerinde burada esir edilen küçük
çocuklar~n tamam~~ ayn~~ zamanda tarihçi olan Jacques de Vitry tarafindan
vaftiz edildikten sonra kilise hizmetinde kullan~lmak üzere ruhanilere verilmi~ti".
Genel de~erlendirmenin öncesinde olaylar~n gidi~at~n~n Haçl~lar~n
zihninde seferin dini misyonu ile alakal~~nas~l bir de~i~im meydana getirdi~inin alt~n~~çizmek gereklidir. Papa II. Urbanus'un Haçl~~ hareketini ba~latt~~~~Kas~m 1095'te Clermont'ta yapt~~~~konu~mada gk~lacak yolculu~un
amac~~ kesin bir dille ortaya konu~mu~tu. Sefer; inançs~zlar~n ayaklar~~ alt~nda
ezilen Kudüs'ün kurtar~lmas~~ ve do~ulu H~ristiyan karde~lere yard~m edilmesine
yönelik olacakt~". Kar~~~taraf~~ kendi dinine çekmek gibi bir niyet asla bu
dü~üncelerin içerisinde yer alm~yordu. I. Haçl~~ Seferi s~ras~nda Antakya'da
yap~lan katliam kutsal intikam olarak isimlendirilmesi" bunun aç~k bir d~~a
vurumu idi. ilerleyen dönemlerde de dü~üncelerde fazla bir de~i~iklik
ya~anmad~. Yukar~da aktar~lan vakalar Haçl~lar~n çabas~~ile de~il din de~i~tirenlerin ki~isel istekleri do~rultusunda gerçekle~mi~ti. Ancak Haçl~~ ça~~n~n sonlar~na do~ru durumun biraz de~i~ti~i gözlemlenmektedir. Bu de~i~im ise muhtemelen Eyyubiler ve halefleri Memluklar~n gücü kar~~ nda
tamamen kö~eye s~k~~an Haçl~lar~n çaresizli~inden ileri gelmi~~olmal~d~r.
a.g.e., s. 178.
Peters, Cluistian Sodep, and the Cn~sades 1198-1229, Sources in Translation including the Capture of
Damietta bj Oliver of Paderborn, Philadelphia 1948, s. 55.
54 Hans Eberhard Mayer, The Crusades, ing. trc., John Gillingham, SufFolk 1972, s. 214.
55 Robertus Monachus, s. 79-82; Fulcherius Carnotensis, s. 62-67.
56 Robertus Monachus, s. 147-148; Gesta Francomm, s. 47-48; Guibertus Novigenti, s. 92-94.
52

53 Edward
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Ortado~u'daki s~k~~~k durumlar~na çözüm bulmak gayesiyle Papa ve Frans~z Kral~~IX. Louis ba~ta olmak üzere bat~~dünyas~n~n Mo~ollar ile temasa
geçmi~lerdi. Bu temaslar ortak dü~mana kar~~~bir güç birli~i amac~~üzerine
~ekillenmi~ti. Ancak Mo~ollar muhataplanyla ayn~~amaç ve duygular~~payla~mad~klan için bir sonuç elde edilemedi. Avrupa'n~n beyhude yere üzerinde durdu~u Müslümanlara kar~~~Mo~ollarla birle~me çabas~= bir
uzant~s~~olarak özellikle Fransisken rahipleri do~uya yolculnklar yaparak
Mo~ollan H~ristiyanla~t~rma çabas~~içine girmi~lerdi. Bunun teorik temelleri ise ayn~~zamanda bir hukukçu olan Papa IV. ~nnocentus (1243-1254)
tarafindan at~lm~~t~'. Gösterilen çaba= gerekçeleri aras~nda Papal~~~n
Do~u Avrupa'da Slavlar üzerinde sürdürdü~ü misyonerlik faaliyetlerinin
daha do~uya do~ru geli~tirilmesi oldu~u yadsmamaz. Ancak Ortado~u'da
siyasi ve askeri anlamda kar~~~kar~~ya kald~klar~~çaresizli~i Mo~ollarm H~ristiyanl~~~~tercihi ve bunlar~n yeni bir dine girmenin motivasyonu ile Müslümanlara kar~~~yapacaklar~~taarruzun yüksek ba~ar~~olas~h~~~sayesinde atlatmay~~da umuyorlard~.
Di~er taraftan Fransisken tarikaumn" kurucusu St. Francis de Assisi,
V. Haçl~~seferi s~ras~nda Dimyat'~~ku~atan Haçl~~ordusunda yer al~yordu. St.
Francis al~~~lmad~k bir hareketle Eyyubi Sultam el-Melik el-Kat~ail'in (12181238) karargah~na giderek onu H~ristiyanl~~a davet etmi~ti'. Yapt~~~~teklif
Sultan taraf~ndan kabul edilmemesi bir yana bu amaçla yap~lm~~~ilk harekat, St. Frands'in din gayretinin d~~~nda muhtemelen yukar~da belirtti~imiz
üzere Haçhlann, Ortado~u'da Müslümanlar kar~~s~ndaki çaresizfiklerinin
bir göstergesidir. Ancak buradaki bir ba~ka önemli gösterge ise Avrupal~lar
için muhataplarm~n yok edilmesi ya da cezaland~r~lmas~~gereken kafirlerden H~ristiyanh~a kazand~nlabilecek ki~ilere dönü~meye ba~lamaland~r.
Hatta bu i~~için dü~ünülen ilk planlar biraz ütopik ve gerçeklerden uzak
olmakla birlikte bir hayli ilginçtir. Yazar Pierre Dubois (1255-1321) Akka'n~n Memluklar taraf~ndan fethinden (1291) sonra e~itimli genç kad~nlar~n Kutsal topraklar~n yeniden kurtar~lmas~nda iyi bir araç olaca~~n~~vurgulamaktad~r. ilahiyat ve mant~k konular~nda e~itimlerinin ard~ndan Müslü57 Mayer, age., s. 257; Anthony Perron, "The Bishops of Rome 1100-1300", 7he Cambridge History of
Christianity, C,hristianity in Western Europe c.1100-c.1500, ed. Miii Rubin-Walter Simons, Cambridge 2009, s. 37-38.
" Tarikatla ilgili bilgi için bkz., Brian Patrick Mcguire, "Monastic and Religious Orders, c.1110-c.1350",
ilie Cambridge Ifistory of Christianity, Chris:~ in Westenz Europe, c.1110-c.1500, ed. Mira Rubin-Walter Simons,
Cambridge 2009, s. 68-72.
59 Mayer, s. 214; James Powell, An~ztong grA Clusa~les 1213-1221, Philadelphia 1990, s. 158-159; Ramazan
Sesen, Selahaddin'~len Baybars'a Eyyubiler-Memluklar (1193-1260), ~stanbul 2007, s. 84.
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manlarla ve Do~ulu H~ristiyanlarla evlendirilecek bu k~zlar~n onlar~~ H~ristiyanl~~a kazand~rabilece~ini savunuyordu. Plan~n etkili olaca~~~konusundaki
deste~ini ise ~ncil'deki bir k~ssadan almaktayd~. Dubois'e göre e~itim buradaki anahtar faktör idi. K~zlar okullarda dil e~itiminin yan~nda Latin H~ristiyanl~~~n~n tebli~~yöntemlerini ö~reneceklerdi. Ayr~ca sadece erkekler
üzerinde yo~unla~may~p kad~nlar~n aras~ndaki müstakbel yeni dinda~lar~n~n güvenini kazanmak üzere kad~n hastal~klar~~tedavi metotlar~n~~ da bilmeleri gerekiyordu'. Yukar~da da belirtti~imiz üzere bu dü~ünce uygulanabilir olmaktan çok öte olmas~na kar~~n zihinlerdeki dönü~ümün ba~lang~c~n~~temsil ediyordu.
Sonuç olarak bak~ld~~~nda; Haçl~~seferlerinin ba~~nda harekete geçen
Avrupal~lar~n zihninde Müslümanlar~, H~ristiyanl~~a kazand~rmak gibi bir
dü~ünce yoktu. Dolay~s~yla da her iki taraf~n ba~lang~çtaki münasebetleri
ço~u yerde katliam boyutlarma varacak kadar kanl~~ ve ön yarg~larla dolu
olarak geçmi~ti. Müslümanlar ise bir anda ortaya ç~kan ve haklar~nda çok
da fazla bir ~ey bilmedikleri Haçl~larla ellerinden geldi~i kadar mücadele
etmeye çal~~t~lar. ~~te buradaki en dikkat çekici husus yo~un bir taassup
içinde geçen Haçl~~seferlerinin ilk devresinde her ~eye kar~~n önemli say~da
dinden dönme olay~~ kar~~m~za ç~ kmas~d~r. Gerçekle~en vakalar~n neden ve
niçinleri ise sosyal bir varl~k olan insan~n ya~am ile ilgili istek, h~rs ve arzular~nda yatmaktad~r. Sava~~ortam~nda hayatta kalabilmek, açl~k, ekonomik
anlamda daha müreffeh bir ya~am iste~i, siyasi gelecek beklentisi a~~rl~kl~~
olarak Haçl~~ Seferleri döneminin dinden dönme vakalar~n~ n temel sebeplerini meydana getirmi~tir. ~lk taassup devresinin sonras~nda toplumlar~n
birbirlerini daha iyi tan~malar~~ ve sosyal payla~~mlar~n artmas~~ da bunu
de~i~tirmemi~ tir. Ancak yeni dönemle birlikte ihtida vakalar~ndaki sebeplere duygusall~k da eklenmi~tir. Çal~~mam~z dahilinde ula~abildi~imiz örnekleriyle aktarmaya gayret etti~imiz bu nedenler, Haçl~~ seferlerinin gerçek
amaçlar~yla ciddi paralellikler ta~~maktad~r. Böyle bir benze~me ise seferlerin birbiri içine geçmi~~siyasi, ekonomik ve sosyal ç~karlar silsilesi oldu~unu
bir kere daha gözler önüne sermektedir.
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Natasha R. Hodgson, Women Crusading and the Hoty Land in Histarical Narrative, Suffolk 2007, s. 65-66, 240.
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