HITT~N ZAFERI VE KUDOS'ÜN MÜSLÜMANLARCA
FETHININ BATI'DAKI AKISLERI *
Prof. Dr. I~IN DEM~RKENT
4 Temmuz 1187'de H~ ttin'de sultan Salaheddin kar~~s~ nda krall~k
ordusunun u~rad~~~~büyük yenilgi çok k~sa bir süre içinde Avrupa'da
duyuldu. Bunu, Ekim ay~nda Kudüs'ün Müslümanlar tarafindan fethi
haberi izledi. Önce büyük bozgun, ard~ndan kutsal ~ehrin kayb~~ Bat~~
dünyas~nda büyük yank~lar yaratt~. Derin ve ac~~ dolu bir heyecan dalgas~~
Avrupa'y~~ sard~.
H~ ttin ma~lubiyeti hakk~ndaki ilk bilgiler önce Cenova'll gemiciler 1
tarafindan Avrupa sahillerine ta~~nm~~~ve herkesi deh~ete dü~üren bu haber,
söylentiler halinde süratle bütün k~ taya yay~lm~~t~. Bunu, sonbahar ba~~nda
Bat~'n~n yard~m~n~~ istemek üzere Sür (Tyros) ba~piskoposu Josias'~n
Sicilya'ya gelmesi takip etti 2. Ayn~~ s~ ralarda Templier ve Hospitalier (St.
Jean) ~övalyelerinin Bat~'daki tarikat karde~lerine, ne kadar çaresiz bir
durumda olduklar~ n~~bildiren mektuplar~~ da ula~m~~~bulunuyordu 3 .
Sicilya kral~~ Guillaume II.'u, ~imdiye kadar duyulanlar~ n Josias
taraf~ndan resmen do~rulanmas~~ derin bir üzüntüye dü~ürdü. Dua etmek
için çuvallara bürünerek dört gün inzivaya çekildi. Sonra Avrupa'daki
hükümdar arkada~lar~na mektuplar yazarak, Do~u'da u~ramlan felaket
kar~~s~nda bütün imkanlar~yla yeni bir haçl~~ seferine haz~ rlanmalar~ m istedi.
Kendisi de süratle Do~u'daki dinda~lar~n~n yard~m~ na ko~acakt~. Gerçekten
de amiral Margaritus kumandas~ nda gönderilen büyük bir Sicilya filosu
1188 yaz~ nda Suriye sahillerine ula~t~. Bu filo, Trablus'un müslümanlar
tarafindan zaptedilmesini önledi~i gibi Antakya ve Sür ~ehirlerine de gerekli
* 7-9 Mart 1988'de Kahire'de M~s~r Tarih Cemiyeti'nin tertipledigi "H~ ttin Sava~~n~n
800. y~ldönümü" Kongresi'nde verilen tebligin geni~letilmi~~ve notland~r~lm~~~metni.
' Kr~. Heyd, W rakm-Do~u Ticaret Tanhi, tere. Karal, E.Z., T.T.K., 1975, s. 344.
2 Bk. Estoire d'Eracles Empe~eur, R.H.C. Occ., II, s. ~ l ~~ vd.; k~-~. Runciman, St., Haçl~~Seferleri
Tarih:, tere. I~~ltan, F., T.T.K., 1987, III, s. 4.
3 Benedict of Peterborough, Gesta Regis Henrici Secundi, n~r. Stubbs, W., Rolls Stries 49, II, s.
13; Ansbert, Historia de Expeditione F~iderici Imperatoris, n~r. Chroust, A., M.G.H. $s., yeni seri V,
Berlin 1928, s.
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yard~m~~zaman~nda yeti~tirmi~ti 4. Asl~nda papa Gregorius VIII.'un haçl~~
ça~r~s~na ilk cevap veren kral Guillaume II. olmu~tu. E~er k~sa bir süre
sonra, 18 Kas~m ~~ 89'da ölmeseydi Sicilya donanmas~~Üçüncü haçl~~
seferinde önemli bir rol oynayacakt~. Fakat ölümünden sonra ç~kan iç
mücadeleler, Sicilya'n~n 1194 y~l~na kadar haçl~~seferiyle ilgilenmesini
engelledi.
Ba~piskopos Josias Ekim ay~n~n ortalar~nda bir Sicilya heyetinin
refakatinde Roma'ya geldi. O s~rada bir Ceneviz heyeti de yeni bir haberi
papal~k meclisine ula~t~rma§ bulunuyordu: Kutsal ~ehir Kudüs, Müslümanlar tarafindan zaptedilmi~ti. Papa Urbanus III. ya~l~~ve hasta idi. Bu
haberin yaratt~~~~~ok, onun ta~~yaca~~ndan a~~rd~. 20 Ekim'de üzüntü içinde
öldü.
Ertesi gün, 2 1 Ekim'de toplanan kardinaller meclisi Albert de Morra'y~~
papal~~a seçtiler. Gregorius VIII, ünvan~n~~alan yeni papa, selefinin
siyasetinin tam aksi bir politika izleyerek, Alman imparatoru Friedrich
Barbarossa ile iyi münasebetlere giri~ti ve bütün Bat~~ h~ristiyanlann~~
Do~u'nun yard~m~na ko~mak için yeni bir haçl~~ seferine ça~~rmak
hususunda hiç vakit geçirmedi. Audita tremendi s ad~n~~ta~~yan bildirisini
Avrupa hükümdarlarma göndererek, onlar~~süratle haçl~~seferine ç~kmak
hususunda te~vik etti. Bu bildirinin üç versiyonu vard~r. ~lk ikisi 29 Ekim ve 3
Kas~m tarihlerinde, üçüncüsü de yine ayn~~ günlerde kaleme al~narak
Almanya'ya gönderilmi~~oland~r. Papa Gregorius VI!!. ferman~nda,
Tanr~'n~n Kutsal topraklar~n tekrar ele geçirilmesini istedi~ini, bütün
h~ristiyanlann i~ledikleri günahlardan pi~manl~k duyarak do~ru yolu
bulmak için haçl~~seferine ç~kmalar~~gerekti~ini ve bunun herkes için bir
imtihan olaca~~n~~yazarak yeni bir haçl~~seferini ilan ediyordu.
Papa Gregorius VIII.'un Fransa ve Almanya'da asilleri ve halk~~haçl~~
seferine davetle görevlendirdi~i Albano kardinali Heinrich iki legat'~n~~
(papal~k elçisi) Almanya'ya, ~~ Aral~k 1187'de Strassburg'da toplanan
imparator Friedrich Barbarossa'n~n meclisine gönderdi 6. Bu iki legat~n,
Kutsal ülke'deki h~ristiyanlann dü~mü~~olduklar~~çaresiz durum hakk~nda
4 Estoire d 'Eracles Empereur, R.H.C. Occ., 11, 8. 119 vdd.; Benedict, Gesta, II, s. 54, 132 vd.;
~bn
n~r. Tornberg, C.J., Lugduni Batavorum 1851-1876, XII, s. 35, 14; Abü ~kma, Rikib al-Ravolatayn fi Abbbr al-Davlatayn al-Nür4a 04744411.4a, Kahire h.
1287-138, II, s. 119 vdd.
5 Bu bildirinin tam metni için bk. Ansbert, Historia de Expeditione, V,
s. 6-1o. Kr~. Riley Smith, The Cntsades, !deo and Reali 1095-1274, s. 63 vdd.; Johnson, E.N. The °saadet
of Frederick Barbarossa and Henry VI, A History of the Crusades, H, 19692, s. 8g.
6 Kr~. Hiller, H., Friedrich Barbarossa und seine Zeit, München 1977, s. 394.
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anlatt~klar~ , dinleyenler üzerinde pek etkili olmad~ . Strassburg piskoposu
Heinrich'in de haç~~ kabul hususunda yapt~~~~güzel konu~ ma istenen sonucu
vermedi. ~kinci haçl~~ seferinde çekilen ~zt~ rablann, güçlüklerin ve u~ran~lan
ba~ar~s~zl~~~ n hat~ralar~~ hala ak~llarda idi. ~imdi bütün bu ac~ lar yeniden
canlan~ yordu. Hiç kimse s~ cak çöllerde susuzluktan ölmek veya esir
pazarlar~nda sat~larak hayatlar~n~~esarette tamamlamay~~ arzu etmiyordu.
Fakat bir ~övalye, tasarlanan haçl~~ seferine kat~ laca~~n~~ ilan edince, bu
sözlerin yaratt~~~~heyecan dalga dalga kabard~; orada bulunan bir çok
~övalye ve büyük bir halk kitlesi haç~~kabul ettiler. Imparator Friedrich ise
henüz karars~zd~ . Ya~~~bir hayli ilerlemi~~olmas~na ra~men, asl~nda
imparator yeni bir haçl~~seferine ç~ kmak için büyük bir arzu ve heyecan
duymaktayd~ . Fakat ülkesinde huzuru hala tam anlam~yla sa~lam~~~
say~lmazd~. Papal~ k ile ihtilaf Urbanus III.'un ölümü ile son bulmu~tu, ama
Köln piskoposu Philipp ile aras~ nda devam etmekte olan anla~mazl~ k devlet
içindeki bar~~~~tehdit etmekteydi.
Strassburg toplant~s~ ndan pek az sonra, Aral~ k 1187'de, imparator ile
Fransa kral~~ Philippe Auguste Lothringen'de Mouzon yak~ n~nda, May~s
ay~nda kararla~t~rm~~~olduklar~~dostluk anla~mas~n~~ kar~~l~kl~~ olarak
konu~ mak üzere bulu~ tular 7 . Albano kardinali Heinrich de bu bulu~maya
geldi. Tabianyla onun maksad~~ hükümdarlar~ , planlanan haçl~~ seferine
kat~lmalar~~hususunda etkilemekti. Alman imparatoru Frans~z müttefikini
Kutsal ülke'ye gitmek hususunda ikna etmeye çal~~t~~ve hatta haçl~~ seferi
esnas~ nda onun askerlerinin masraf~n~~ üzerine almay~~ teklif etti. Fakat
Fransa kral~~Philippe Auguste bunu reddetti; sava~~halinde bulundu~u
~ ngiltere kral~~ Henry II. ülkesinde kald~~~~sürece, kendisi de memleketini
terketmek istemiyordu. Bunun üzerine beraberce Henry II.'nin haçl~~
seferine kat~ lmas~ n~~sa~lamak için, onu etkilemeyi kararla~t~rd~lar.
Planlanan haçl~~seferi için ilk haz~ rl~klar yap~l~ rken, Gregorius VIII.,
hemen iki ay süren papal~ktan sonra 17 Aral~k ~~ 187'de öldü. ~ ki gün sonra
toplanan kardinaller bu defa, Clemens III. ad~n~~ alan Palestrina
ba~piskoposu kardinal Paulus'u onun yerine papa seçtiler.
Papa Clemens III. selefinin politikas~ n~~ takip ederek, Do~u
h~ ristiyanlar~n~ n yard~ m~ na ko~ mak için yeni bir haçl~~
seferine ç~ kmay~~
büyük bir heyecan ve samimiyetle arzulayan Alman imparatoruna kar~~~
dostane münasebetleri devam ettirdi, imparator, daha ~~ 187 Aral~ k'~nda
Fransa kral~ na 2 7 Mart'ta Mainz'da bir meclis toplayaca~~n~~
ve haçl~~seferi
Bk.

Ayn~~eser, s. 395.
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haz~rl~klar~na ba~layaca~~n~~bildirmi~ti 8 . Bu meclis daha toplanmadan önce
halk~ n dilinde "Hz. Isa toplant~s~ " (Hoftag Jesu Christi) olarak
adland~r~lm~~t~~ bile. Bu toplant~ da Alman kilisesi ile nihayet anla~may~~
sa~layan imparatora art~k haçl~~seferine ç~kmak için yol aç~lm~~~oluyordu.
Imparator Friedrich bu toplant~da sembolik olarak reislik makam~n~~ bo~~
b~rakt~ . Albano kardinali Heinrich de toplant~ya bizzat kat~larak Alman
asillerine ve din adamlar~ na Papa'n~n haçl~~ ça~r~s~n~~tekrarlad~. Würzburg
piskoposu Gottfried'in güzel ve etkileyici konu~mas~~ orada bulunanlar
üzerinde co~ ku4u bir heyecan yaratt~ . Albano kardinalinin elinden haç~~
kabul eden i~hparator, Bat~~ h~ristiyanlann~~ büyük bir ordunun ba~~nda
do~uya götürmeye ve müslümanlar~n elinden Isa'n~n mezar~n~~geri almaya
yemin etti. Orada bulunan binlerce ki~i imparator ile birlikte haç~~ kabul
ettiler. Bu sefere kat~lacaklar~n, haz~rl~klar~n~~bir y~l içinde tamamlamalar~~
ve 23 Nisan 1189 Aziz Georgius (St. George) gününde yola ç~kmak üzere
Regensburg'da toplanmalar~~ kararla~t~r~ld~.
Ancak ~imdi, Birinci ve Ikinci haçl~~seferinde oldu~u gibi, Yahudilere
kar~~~sald~r~lar yap~lmas~~ tehlikesi yeniden belirmi~ti. Mainz Yahudileri,
meclisin toplanmas~ ndan önce her ihtimale kar~~~ ~ehri terk etmi~lerdi.
Imparator 29 Mart ~~ 188'de bir ferman ne~ rederek "Kim bir yahudiye
dokunur veya onu yaralarsa onun bir eli kesilecektir ve kim bir yahudi
öldürürse, o da öldürülecektir" dedi. Ayn~~~ekilde Mainz piskoposu Konrad
da "Yahudilere el kald~ ran kim olursa olsun mahvedilecek ve onun haçl~~
seferi kabul edilmeyecektir" diye tehdit yollu halk~~uyard~.
Haçl~~ ordular~ n~ n Regensburg'da toplanmalar~ na kadar geçecek
zaman~~ imparator, bütün haz~rl~klar~n~~ tamamlamak ve diplomatik
giri~imlerde bulunmakla geçirdi. Kendisinin yoklu~unda ülkesinin idaresi
büyük o~lu Heinrich'e verilecekti. Imparatorun Almanya'daki en büyük
rakibi olan Saksonya (Sachsen) dükü Arslan Heinrich, imparatorun
yan~ nda haçl~~ seferine ç~ kmak veya sürgün olarak Ingiltere'ye gitmek
aras~ nda seçim yapmak zorunda kal~ nca, sürgünü tercih etti. Uzun uzun
dü~ ünüldükten sonra deniz yolunun kara yolundan daha güvensiz olmas~~
sebebiyle bu büyük haçl~~ordusunun kara yolundan gitmesine karar verildi.
Imparator ordunun geçece~i ülkelerin hükümdarlar~ na, Macar kral~na,
S~rbistan hükümdar~ na, Bizans imparatoruna ve Anadolu Selçuklu

Bu toplant~~hakk~nda geni~~bilgi için bk. Ansbert, Historia de Expeditione, V, S. ~~2 vd.; kr~.
Johnson, The Crusades of Frederick Barbarossa, s. 89; Hiller, ayn~~eser, S. 397 vd.
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sultan~na, geçi~in dostça olmas~n~~ sa~lamak amac~yla, elçiler yollad~~9.
Ayr~ca sultan Salaheddin'e Heinrich von Dietz ba~kanl~~~ nda bir sefaret
heyeti gönderilerek, Kutsal topraklar~~teslim etmedi~i takdirde bir y~l içinde
sava~~ç~kaca~~~tehdidi savruldu. Sultan'~n cevab~~nazik fakat korkusuzca
oldu. Sultan Salaheddin sadece Frank esirlerini serbest b~ rakmay~~ ve
Filistin'deki lâtin manast~ rlanm geri vermeyi teklif ediyor, ama ba~ka bir
~art kabul etmiyordu. Teklifi kabul edilmedi~i takdirde ise, sava~a haz~r
oldu~unu belirtiyordu "3.
~~188 ilkbahannda Almanya'da haçl~~ ruhu yeniden canlanm~~, sefer
haz~rl~klar~~ da ba~lam~~~bulunuyordu. Bu arada Sür ba~piskoposu Josias,
Ingiltere ve Fransa krallan ile görü~mek üzere Roma'dan ayr~larak kuzeye
do~ru yola ç~km~~t~. Kaynaklar~n verdi~i bilgiye göre o, 22 ocak I 188'de
Normandia s~n~r~ndaki Gisors'da her iki kral~, aralar~nda sürüp giden sava~a
son vermek maksad~yla bir ate~kes anla~mas~~yapmak üzere toplant~~halinde
buldu ii. Toplant~ya Fransa kral~ n~n vassali Flandre kontu ile her iki
ülkeden pek çok asilzade ve din adam~~ kat~lm~~t~. Asl~nda Ingiliz ve Frans~z
krallar~~ plânlanan haçl~~ seferinden ve Do~u'da olup bitenlerden hiç de
habersiz de~illerdi. Kral Henry II., Antakya patri~i Aimery'den ve bir
Templier ~övalyesi olan Terence'den içine dü~tükleri ac~kl~~ durumu anlatan
ve yard~mlar~na gelmelerini rica eden mektuplar alm~~t~~12 Ayr~ca
papal~kta Canterbury ba~piskoposunu temsil etmekte olan Peter de Blois
da, kral Henry'ye Papa'n~n bir sefer düzenlemeye kararl~~ oldu~unu
bildirmi~ti 13. Bundan ba~ka papa Gregorius VIII. bizzat Albano kardinali
9 Anadolu Selçuklu sultam K~l~ç Arslan II.'a elçi olarak Godefroi von Wiesenbach
gönderilmi~ti. Kr~. Johnson, The Crusades of Frederick Barbarossa, s. 91. Burada, kaynak
verilmeden sadece bir alman raporuna göre, sultan K~l~ç Arslan II.'~ n 500'ü atl~~ !000 ki~iden
olu~an büyük bir elçi heyetini kar~~l~k olarak Friedrich Barbarossa'ya gönderdi~i ve Selçuklu
topraklar~ndan rahats~z edilmeden geçebilece~ini bildirdi~i söylenmektedir. Bunun do~rulu~u bana çok ~üpheli görünüyor.
1° Sultan Salaheddin ve Friedrich Barbarossa aras~ndaki mektupla~malar hakk~nda geni~~
bilgi için bk. Röhricht, R., Zur Geschichte der Kreuzzüge, Neues Archiv der Gesellschaft für &tere
deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten
des Mittelalters, I ~~ (1885), S. 571-579; Mayer, H.E., Der Brief Kaiser Friedrichs L an Saladin vom
jahre 1188, Deutsches Archiv fie'r rforschung des Mittelalters 14, Köln 1958, S. 488-494.
11 Bk. Benedict, Gesta, II, s: 3o; Radulph of Diceto, Opera Historica, n~r. Stubbs, W., Rolls
Series 68, II, s. 5o vd.; Rigord, Gesta Philippi Augusti, n~r. Delaborde, H.F., Paris 1882, s. 83. Kr~.
Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, tere. I~~ltan, III, s. 5; Painter, S., The Third Cnesade: Richard the
Lionhearted and Philip Augustus, A History of the Crusades, II, 1969 s. 47; Siberry, E., Critkis~n of.
Crusading 1095-1274, Oxford 1985, s. 52.
12 Benedict, Gesta, II, S. 36 vdd.; kr~. Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, tere. I~~ltan, III, s. 5.
13
Kr~. Siberry, ayni eser, s. 54.
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Heinrich'i Fransa'ya göndererek haçl~~ça~r~s~n~~ iletmi~ ti. Fakat iki rakip kral
birbirinden çekindiklerinden, ülkelerini terkederek böyle uzun bir sefere
ç~ kmaya pek heves göstermemi~lerdi. Ancak ~imdi Josias, Kutsal ülke'ye
yard~ m için öylesine dokunakl~~bir konu~ma yapm~~t~~ki, iki kral da hemen
haç~~ kabul ederek haçl~~ seferine ç~ kmaya söz verdiler. Toplant~da haz~ r
bulunan Flandre kontu, bir çok din adam~, asilzade ve ~övalye de krallar~n~ n
davran~~~ na uyarak haçl~~yemini ettiler. Iki kral haçl~~ seferinin sonuna kadar
yürürlükte kalacak bir sald~ rmazl~ k anla~mas~~ yapt~lar. Iki taraf~n birbirine
kar~~~duydu~u güvensizlik ise, ordular~ n beraberce harekete geçmesi
karar~yla halledilmi~~oldu. Kral Henry ay sonunda Le Mans'a giderek,
burada haçl~~seferinin masraflar~n~~ kar~~lamak üzere Salaheddin Vergisi ad~ m
ta~~yan bir vergi toplanmas~ n~~emretti. Kral~ n bütün tebas~~gelirlerinin onda
birini haçl~~seferi için vergi olarak ödeyecekti. Canterbury ba~piskoposu
Baldwin ve di~er din adamlar~~ planlanan sefer için ülkenin her taraf~ na
da~~ larak heyecanla vaazlar verirler ve sefer için konan yeni vergi süratle
toplan~ rken, kral Henry di~er önlem ve haz~ rl~ klann~~ tamamlamak üzere
Ingiltere'ye geçti. Alman imparatoruna, Macar kral~ na ve Bizans
imparatoruna mektuplar yazarak Kudüs'ün imdadma gidece~ini bildirdi ve
bu ülkelerden birlikleri için serbest geçi~~istedi, Ayn~~ zamanda Antakya
patri~ine cevap göndererek süratle yard~ ma gelmek için haz~ rland~~~n~~
haber verdi 14 .
Kral Henry bu dini yolculuk için haz~rlan~ rken büyük o~lu Poitou
kontu Richard'a kar~~~vassallerinden bir kaç~~ ayakland~. Richard bu
ayaklanmay~~ çabucak bast~ rd~. Ama ~~188 Haziran'~ nda bu defa kom~usu
Toulouse kontu Raymond V. ile sava~a giri~ ti. Ancak Toulouse kontu ile
yap~lan mücadele, k~ sa zamanda Fransa kral~~ Philippe'in de i~ in içine
girmesine yol açt~ . Neticede çok k~ sa bir aradan sonra yeniden ba~layan
sava~~1188 yaz ve sonbahar~~ boyunca sürüp gitti. Bu durumda papa
Clemens II!., Ingiltere ve Fransa krallar~~aras~nda yeniden bar~~~~sa~lamak
üzere Albano kardinali Heinrich'i tekrar görevlendirdi. 1188 Ekim'inde
taraflar silahlar~ n~~ b~ rakt~ lar ve Bonmoulins'de bulu~tular. Ancak yap~lan
bar~~~uzun süreli olmad~ . Babas~~ile s~k s~k ihtilafa dü~ en Richard, 1189 y~l~~
Ocak'~ nda bu defa Fransa kral~~ Philippe ie anla~arak babas~n~ n
topraklar~ na taarruz etmek üzere birle~ ti. Papa bunu duyunca, Richard'~~

Benedict, Gest°, II, s. 29 vdd.; Radulph of Diceto, Opera His~onca, II, s. 51 vdd.; kr~.
Painter, The Third Cn~sade, S. 47; Runciman, Haçl~~ Seferleri Tarihi, terc. I~~ltan, III, s. 6.
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bar~~~~bozdu~u için aforoz etmekle, Philippe'i de Henry ile anla~maya
yana~mazsa Fransa'y~~ dini yasak alt~ na koymakla tehdit etti
Papa'n~n bar~~~ça~r~lar~~ di~er din adamlar~~ tarafindan da destekleniyordu. Bir çok din adam~~ kaleme ald~klar~~ yaz~lar~nda veya yapt~klar~~
konu~ malarda Kutsal ülke'ye gitmekte ve Do~u'daki din karde~ lerinin
yard~m~na ko~ makta gecikenleri ac~~ ac~~ suçlamakta idiler. Peter of Blois
Üçüncü haçl~~ seferi için ate~li bir ça~r~~yazarak, Tanr~'n~n h~ristiyanlara
huzur ve kurtulu~~yolu gösterdi~i halde anla~mazl~ k ve ölümü tercih
ettiklerinden, geçici bir krall~k için sava~~p, hacc~~ geri b~rakanlar~n
Tanr~'n~ n krall~~~ na giremeyeceklerini söyleyerek ~ikâyette bulunuyordu.
Gerald of Wales ise, 1189 Temmuz'unda tamamlad~~~~eserinin ba~~ nda
co~ku ve heyecanla haçl~~seferi haz~rl~klar~ n~ n yap~ld~~~ n~~ anlat~yor, fakat
sonra u~rad~~~~hayal k~r~kl~~~n~~ aç~ kca belirterek, Henry II., Richard ve
Philippe aras~ndaki sava~lar~ n yol açt~~~~gecikmelerden yak~n~ yor, bu
krallar~~ imparator Friedrich'i örnek almaya ça~~r~yordu 16.
Din adamlar~ n~n yan~~ s~ra bir çok ~air ve ozan da H~ ttln yenilgisine ve
Kudüs'ün kayb~ na duygulu sözler, yaz~ lar ve ~ark~larla yak~nd~lar ve
krallar~ n gecikmelerini, onlar~ n haçl~~ seferine ç~ kmak hususundaki
isteksizliklerine ba~layarak yo~un tenkitlerde bulundular.
Albano kardinali Heinrich'in 1189 ilkbahar~ nda ölümü üzerine, Papa
onun yerine Anagni kardinali Johannes'i krallar aras~nda bar~~~~sa~lamakla
görevlendirdi. Ama bütün çabalar bo~ una oldu. Çünkü Philippe ve
Richard, Henry Il. 6 Temmuz ~~ 189'da Chinon'da ölünceye kadar, ona
kar~~~sava~~~ba~ar~ yla sürdürdüler. Henry'nin ölümü durumu de~i~tirdi.
Richard 2 2 Temmuz'da Philippe ile anla~ma yaparak Ingiltere'ye döndü ve
3 Eylül'de merasimle tahta ç~kt~~ 17.
1189 Kas~m'~ nda Philippe, Perche kontu Rothrud'u Ingiltere'ye
yollad~; kendisinin ve baronlar~n~n ~~ Nisan'da Vezelay'da toplanarak haçl~~
seferine ç~ kmak karar~ nda olduklar~ n~~bildirdi. Richard, babas~ndan ve
Philippe'den çok önce, daha 1187 Kas~ m'~nda haç için yemin etmi~ti ve
etti~i yemini yerine getirmeye de kararl~yd~ . Bu sebeble Philippe'in ça~r~s~n~~
15 Benedict, Oesta, lI , s. 51, 61, 66 vd.; Roger of Hovedan, Ch~onica,
n~r. Stubbs, W., Rolls
SeTte5 51, Il,
354 vd., 362 vd.
16

Gerald of Wales, Expugnat~o H~bern~ca, Opera, n~r. Brewer,

Rolls Ser~t~~ 21, VI, s. 370

vd.
17

Ke~. Painter, The Thz~d Crusade, S. 49; Runciman, Haçl~~Seferleri Tarih:, tere. I~iltan, III, s.

6 vd.
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memnuniyetle kabul etti. 30 Aral~ k'ta iki kral Nonancourt'da görü~mek ve
son haz~rl~klar~~ tamamlamak için bulu~ tular. Resmi bir belge ile haçl~~
seferine ç~ kma kararlar~ n~~aç~ klad~ lar. Iki kral sefer süresince birbirine dostça
davranacak, iki ülke aras~ nda bar~~~sürecek ve iki ülkedeki bütün haçl~lar
özel bir mazeretle affedilmedikleri takdirde onlara kat~lacaklard~. Bütün
haçl~lar~ n mallar~~mülkleri korunma alt~na al~nacakt~. Ancak seferin tarihi
bir defa daha ertelendi ve krallar Vezelay'da ancak 4 Temmuz'da bulu~arak
haçl~~ seferine ç~ kabildiler 18 .
H~ ttin Zaferi'nin üzerinden tam üç y~ l geçmi~ti. Üstelik Ingiltere ve
Fransa krallann~n Do~u h~ristiyanlann~n yard~m~na yeti~mesi için hemen
hemen daha bir y~ll~k süreye ihtiyaç vard~ . Büyük bir heyecanla, ~~ 189
May~s'~nda haçl~~ seferine ç~km~~~bulunan Alman imparatoru Friedrich
Barbarossa ise, Ingiliz-Frans~z ordular~ n~n Avrupa'dan yola ç~ kmalar~ ndan
Silifke (Kalykadnos) çay~nda
önce to Haziran ~~~ go'da Anadolu'da
bo~ulmu~, onun ölümü üzerine büyük Alman ordusu da~~lm~~~ve böylece
Do~u Franklar~ n~n ümitle bekledikleri yard~m da sönüp gitmi~ti.
Ancak Do~u Franklar~~ bu süre içinde tamamen yard~ ms~z da
kalmam~~lard~. Daha önce de belirtmi~~oldu~um gibi, Sicilya kral~n~n ~~188
yaz~ nda gönderdi~i filo (70 gemi) Sür ve Trablus ~ehirlerini h~ristiyanl~k
ad~ na kurtard~~~~gibi, yine ayn~~ y~l ba~piskopos Ubaldo'nun yönetiminde
yelken açan bir Pisa donanmas~~ ve 1189 y~l~nda arka arkaya Suriye
sahillerine gelen Cenova, Pisa, Venedik filolanyla, say~s~~ kaynaklarda 500
gemi olarak verilen büyük bir Danimarka ve Flaman filosu da Do~u'ya
yard~ ma ko~mu~tu 19. Mesela 1189 A~ustos'unda bir Pisa filosu kral Guy de
Lusignan'~~ Akkâ'ya yürüyü~ü esnas~ nda desteklemi~ ti. Franklarm ~iddetle
ihtiyaç duyduklar~~ yiyecek maddeleri bu büyük filolar tarafindan do~uya
getiriliyordu, üstelik mürettebatlar~~ da mükemmel birer askerdi. Kudüs
krall~~~~daima Italyan deniz kuvvetlerine güvenmi~ti; H~ttin sava~~ndan
sonra ~imdi Suriye ve Filistin k~y~lar~nda tutunabilmeleri de ancak onlar~n
sürekli yard~ mlar~~ sayesinde olmu~tu.
Bundan ba~ka, krallar~~ Richard ve Philippe Auguste'ün hareketini
beklemeden yola ç~kan Champagne kontu Henry, Dreux kontu Robert,
18 Benedict, Gesta, II, S. 92 vd., 104 vd.; Radulph of Diceto, Opera Historica, II, s. 50,
73 vd.; Roger of Hovedan, Chronica, III, s. 19, 3o vd.; kr~. Painter, The Third Crusade, s. 49.
~~ ~5.ma, al19 Benedict, Gesta, II, s. 175 vd., 18o; I bn al-Asir, al-Kömil, XII, s. ~~7, 22; Ab~:
Ravdatayn, II, s. 119 vdd.; kr~. Röhricht, R., Geschichte des Königreichs jerusalem ( wo-1291),
Inssbruck 1898, II, s. 4.9o; Heyd, Yak~n-Do~u Ticaret Tarihi, tere. Karal, s. 344 vd.; Runci~nan,
Haçl~~ Seferleri Tarihi, tere. I~~ltan, III, s. 8 vd.
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Blois kontu Theobald, Sancerre kontu Stephan gibi bir çok asilzade kendi
kuvvetleriyle birlikte daha I 189 Eylül'ünde Akkâ önüne gelmi~~
bulunuyorlard~~20. Bunlar~ n yapt~ klar~~ yard~ m hiç de yabana at~ lamaz. Pek
tabiidir ki, Do~ u Franklar~~ bütün bu yard~ mlardan mahrum kalsalard~~
sultan Salaheddin kar~~s~ nda hiç bir ~ey yapamazlard~ . Uzun ve çetin bir
mücadeleden sonra Akkâ'y~~ ele geçirmeleri, Akkâ ile Yafa aras~ ndaki k~ y~~
~ eridinde tutunabilmeleri Bat~ 'dan ald~ klar~~ bu etkili yard~ mlar ve özellikle
kral Richard'~ n gayreti sayesinde gerçekle~mi~ti.
Ancak Üçüncü haçl~~ seferinin gayesi Kutsal topraklar~~ geri almak ve
Kudüs krall~~~ n~~ yeniden kurmakt~ . Bunu ba~ aramad~lar. Bat~'n~ n bu
hususta gösterdi~i bütün gayretler bo~ una oldu ve ~~192 sonbahar~ na kadar
uzayan Üçüncü haçl~~ seferi hüsranla sonuçland~ . Bu seferin sonunda
u~ramlan ba~ar~s~zl~ k da Bat~ 'da derin akisler uyand~ rd~. Kral Richard ve
Philippe, Kutsal Ülke'yi geri alma yeminini yerine getirmeden Bat~'ya
döndükleri için çok a~~ r tenkitlere ve suçlamalara u~rad~ lar. Kudüs'ün geri
al~ namamas~ m ve ba~ar~s~zl~~~~bir çok din adam~~ ve yazar ~öyle
yorumlamaktayd~ lar: H~ ristiyanlar sefere samimi bir inanç ve gerçek bir
pi~manl~ k duymadan ç~ km~~lard~ . Tanr~, i~ ledikleri günahlar ve sürdükleri
sefih ya~ay~~~yüzünden onlara k~zg~ nd~ . Kutsal topraklar~~ ellerinden alarak
onlar~~ cezaland~rm~~ t~ . Salaheddin, Tanr~'n~ n intikam~ n~ n temsilcisi idi.
Sadece haç i~aretini ta~~ makla Tanr~'n~ n affin~~ kazanamazlard~ .
Seferin ba~ar~s~zl~~~~öylesine üzüntü ve öfke uyand~ rm~~ t~~ ki bir ke~i~~
hatta Tanr~'y~~ bile, Müslümanlar~ n zaferlerine göz yummakla suçlad~:
Tanr~~ Müslümanlar~ n muzaffer olmas~ n~~ istemi~ ti 21 .

20 ~ ngiliz ve frans~z krallar~ n~ n hareketinden önce, kendi kuvvetleriyle gruplar halinde
Do~u'ya gelmi~~olan bu asilzadelerin say~s~~ oldukça fazlad~ r, kr~. Röhricht, ayn~~eser, S. 503 vdd.
2 ' Kr~. Siberry„ ayni eser, S. 193 n. 21 ("L'autrier fui en paradis"
Les Poe;szes du Moine
de Montaudan, n~r. Routledge,
Montpellier 1977, S. 105 vd.).
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