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Reinaud
J.F.Michaud, Bibliothique des croisades, IV: Extraits des historiens
arab«, yay. M. Reinaud, Paris 21829.
RH
Revue historique
RHC, occ.
Recueil des historiens des croisades, historiens occidentaux, Paris
1844.-1895.
RHC, or.
Recueil des historiens des croisades, historiens ori~~~taux, Paris 18721884.
ROL
Revue de l'Orient Latin
I. Konu çerçevesi
Friedrich'in veliahtl~~: döneminde Avrupa
Kutsal Roma-Alman imparatoru VI. Heinrich Norman krall~~~n~~ fethederek Sicilya kral~~da olunca, Hohenstaufen hanedan~n~n elinde bulunan imparatorluk, önde gelen bir Akdeniz gücü darak evrensel bir konuma eri~mi~ti. Imparatorlu~un a~~rl~k noktas~n~~ güneye kayd~ran ve böylece
Sicilya'n~n imparatorlu~a kat~lmas~~ihtimalini gündeme getiren imparatorluk-Sicilya "personel birli~i", tek bir güç taraf~ndan çembere al~nan Roma
Kilisesini tehdit ediyordu. Heinrich'in, Sicilya kral~n~n veraset hakk~n~~ imparatorluk için de elde etme ve böylece Stauferlerin babadan o~ula geçen,
Akdeniz k~y~lar~na kadar uzanacak bir dünya egemenli~i tasar~lar~, Tevcih
Kavgas~ndan beri birbirlerinin rakibi olan Imparatorluk ile Papal~~~n aras~n~~ daha da açm~~t~~ '. Ancak, VI. Heinrich'in ölümüyle (28.9.1197)2 Stauferlerin bu evrensel konumlar~~çöktü, ve Kilise bu çat~~madan galip güç
olarak slynld~. Veresat hakk~ndan dolay~~ Sicilya o zaman henüz üç ya~~n~~
doldurmam~~~olan Friedrich'e dü~tü'. Onun yerine önce annesi, VI. Heinrich'in dul e~i ve Sicilyateyn'in ünlü Norman kral~~ II. Roger'nin k~z~~
Constance, yönetimi ele ald~. Constance Sicilya krall~~~nda Stauferlerin
hükümdarl~~~n~~ kurdu ve Kilise'nin süzrenli~ini tan~d~. ölümünden sonra
(27.11.r 198)4 kendisinin vasiyetnamesine uygun olarak Papa III. Innocen' F. Kampers, Friedr~ch IL, Bielefeld/Leipzig 1929, s. 9-20; Th. Toeche, Kaiser He~nr~ch
Darn~stadt 1965; s• 396'399; 436; E.N. Johnson, The Crusades of Frederick Barbarossa
and Henry VI, HC, II, s. 117.
2 Chron~con SiuIis, HB, I2, S. 891; BF, 511 h.
26.12.1194'te do~du. Chronicon Siculis, ay.; BF, 511 b.
Chronicon Siculis, HB, I2, S. 892; HB, l~ , s. 21.
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tius krall~~~n naipli~ini ve Friedrich'in vesayetini üstüne ald~, ta ki Friedrich'in 26.1 2.1208 tarihinde rü~tü ilân edilene kadar 5 .
1.2 12. yilzy~l~n sonlar~ndan 11. Friedrich'in Haçl~~Seferine kadar Do~u'daki

siyasal ortam

EyyubI hanedan~n~ n 6 kurucusu Salâhaddin'in 7 ölümünden sonra
mülkü o~ullar~~ ve karde~i el-Adil' aras~nda bölü~türülmü~, ancak el-Adil
ye~enlerinin topraklar~ n~~ ele geçirmek için aralar~ndaki sürtü~melerden yararlanmas~n~~ bilmi~ti 9. O~ullanndan bizi konumuz çerçevesinde ilgilendirenler (el-Kâmil, M~s~r meliki '°; el-Muazzam, ~am meliki "; el-E~ref, Elcezire meliki 12)" önce Haçl~lara kar~~~ i~birli~i halindeydiler ve bunlar~~
1221 'de Dimyat'tan att~lar 14, ama az sonra aralar~nda kavga ba~lad~~15. ElKâmil ile el-E~ref ortanca karde~leri el-Muazzam'a kar~~~birle~irken, elMuazzam da Celâleddin Harezm~ah MengübertI 16 ile 1226 y~l~ n~n ba~lar~nda i~birli~ine girdi". Ancak, topraklar~ n~n bir k~sm~~ Celâleddin taraf~ndan i~gal edilen el-E~ref, el-Muazzam'dan bar~~~dilemek zorunda kald~~18.
BF, 598 a.
C.H. Becker, "Eyyübiler" md., ~A, IV , S. 424-429.
Sobernheim, "Salâh-ad-Din Eyyübr md., ~A, X, s. 103-1 ~ o.
8 Ibn Khallikân 's Biographical Dictionary, Arapçadan çev.: Baron Mac Guckin de Slane,
4 c., Paris/London 1843-1871, III, s. 235-239.
Makrizl, Histoire d'Egypte, Fr. çev.: E. Blochet, ROL, IX, Paris 1902, s. 66 v.d.;
H.A.R. Gibb, The Aiyübids, HC, II, s. 693-696.
'° Ibn Khallik~in, III, s. 240-248; Makrizi'yi aktaran R. Röhricht, Beitrhge zur Geschichte
der Kreuzzüge, I, s. 94-lo~~ (bu ciltte M. Aman, Biblioteca arabo-sicula çeviri denemesinden
seçmeler var); Makrizt ROL, s. IX, s. 473 v.dd.; H.L. Gottschalk, "Al-Malik al-Kamil"
md., EF, IV, s.543 v.d.
" IBn. Khallikcin, II, s. 428-430; fbn Vâs~l'~~ akt. Makrizi, ROL, IX, s. 512, dn. ~~ ; M.
Sobernheim, "Melik-ül-Muazzam" md., ~A, VII, s. 673 v.d.
12 ~~bn Khallikiin, III, S. 486-493; C.H. Becker, "E~ref" md., ~A, IV , s. 395.
13 Ibn-Alatyr, Kamel-Altevalykh, RHC, or., II, s. 149 v.d.; Makrizi, ROL, IX, 470 v.d.
Makrizi-Röhricht, Beitrhge, I, S. 94-96, ~ o 1 -109; Makrizi, ROL, IX, S. 475-493;
Abou Chamah, Le livre des deux jardins, RHC, or., V, s. 85; Th. C. Van Cleve, The Fifth
Crusade, HC, II, S. 377-428.
'5 Kavgan~n sebepleri için bk. H.L. Gottschalk, Al-Malik Al-Kdmil von Aegypten und sesne Zeit, Wiesbaden 1958, s. ~~ 15 v.dri.; E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich II., 2 c., Düsseldorf/
München 1963, I, s. 168, Salâhaddin'i el-Adil ile, el-E~ref i de el-Muazzam ile kan~t~ nyor.
16
M.H. Y~ nanç, "Celâleddin Harzem~ah" md., ~.A, III, s. 49-53; J.A. Boyle, "Djalâl
al-din Khwârazm-Shâh" md., EF, II, S. 403.
Makrizi, ROL, IX, s. 503, 509.
' 8 Ibn Khallikiin, III, S. 242.
5

6

Belieten C. L VII, 29
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El-Muazzam kendisini tutsak olarak Dima~k'ta on ay kadar oyalay~p elKamil' e kar~~~ yard~ m sözü vermeye zorlad~ysa da 19, el-E~ref May~s
1227'de serbest b~ rak~ld~ktan sonra sözünü geri alm~~t~r. El-Muazzam'~n
güçlü Harezm~ah ile kurdu~u ittifak el-Kamil'i tehdit ediyordu. El-E~ref
kendisine yard~m edebilecek durumda de~ildi; ayr~ca Haçl~lann her an
sald~ rabileceklerini hesaba katmak zorundayd~ '. Di~er Eyyubi ümeras~ndan da yard~m bekleyemedi~inden, güvenini sa~layabilmek için, Haçl~larla
anla~may~~ kaç~n~lmaz görmü~~ve uzun süredir sefer haz~rl~klar~~ içinde bulundu~unu bildi~i Kutsal Roma-Alman Imparatoru, Sicilya ve Kudüs kral~ ' olan II. Friedrich'ten destek istemi~tir. Do~u'da Friedrich, gerçe~e uygun olarak, Avrupa'n~n en güçlü hükümdan olarak tan~ nmaktayd~. Defalarca Haçl~~ Seferini ertelemesinden dolay~~ Kilise ile baz~~ anla~mazl~klar
içinde oldu~u ve ayr~ca Müslümanlar ile s~k~~ ili~kiler sürdürdü~ü bilinmekteydi 22 . Böylece el-Kamil Frank tehlikesini uzakla~t~ np, dikkatini elMuazzam ve Celaleddin'den gelmesini bekledi~i bir sald~r~ya kar~~~toplayabilirdi. 1227 y~ l~ n~n ba~lar~nda Emir Fahreddin Yusuf u elçi olarak Friedrich'e göndererek, Akka'da boy göstermesi için teklifte bulundu ve yard~m~n~n kar~~l~~~~olarak, Kudüs dahil, Salâhaddin'in bütün fetihlerini geri
verece~ine dair söz verdi 23. Ebülfidâ, Ibn KesIr, Baybars ve Makrizrnin
yorumlanna göre, el-Kamil bu ad~m~~ atmakla, el-Muazzam'~~ Franklann
yakla~malan kar~~s~nda niyetinden cayd~rmak ve kendi taraf~na çekmek istemi~tir 24. El-Muazzam, a~abeyinin Friedrich'ten yard~m istedi~ini ö~renince, hutbeyi art~k el-Kamil'in yerine Celâleddin'in ad~na okutmakla ve
sikkeyi onun ad~na bast~ rmakla, kendisini aç~kça Celâleddin'in vassali ilan
etti 25; sonra da el-E~ref e mektup yazarak, onu tekrar kendi taraf~na çekmeye çal~~t~~26. El-E~ref ise olumsuz cevap vererek, Celâleddin'e yakla~t~" Makrizi, ROL, IX, s. 508 v.d.
20

Gibb, HC, II, s. 700 v.d.

Bk. a~. S. 457.
22 Blochet, ROL, IX, S. 51-53.

21

Le Co/her de Perles, RHC, or., II, s. 184.; Ibn Kesir'i akt. Ayni RHC, or., II,
23
s. 185 v.d.; Baybars'~~ akt. Ayni, RHC, or., II, s. 186 vd.; Makrizi, ROL, IX, s. sog; ~bn V.s~l'~~ ak~~Makrizi, ay., dn. 3.
Annales et l'autobiographie d'Abou'l-Feda, RHC, OT. , I, s. 103; Abulfedae Annales Musarabice et latine opera, 5 c., yay. J.J. Reiske, Hafniae 1789-1794, IV, s. 335; Ibn
Kethir, ay.; Beibars, ay., Makrizi-Röhricht, Beitrage, I, s. 96.
24

25

Makrizi, ROL, IX, s. 510; Makrizi-Röhricht, Beitrage, I, s. g6 v.d.;

RHC,

OT., II, S. 184.
26 Ibm Kethir ve Beibars, ay.; Ibn Kesir'i Amari'den akt, Röhricht, Beitrage, I, s. 88;
Abou'l-Feda, RHC, or., I, S. 102.
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~~ndan dolay~~ kendisine sitem etti 27. El-Kâmil, el-Muazzam'~n Celâleddin
ile ittifak kurdu~unu ö~renip karde~ine kar~~~bir sefere ç~kt~~~nda, el-Muazzam kendisine A~ustos ~~227'de alayl~~bir mektup gönderdi:
"Ulu Tanr~'ya yemin ettim ki, bana sald~rmak için yakla~aca~~n
her bir kademe kar~~l~~~ , fakirlere sadaka olarak bin dinar da~~taca~~m, çünkü bütün ordun, elimdeki mektuplar~n kan~tlad~~~~
gibi, bana ba~l~d~r; seni ve ordunu esir alaca~~m!"28
Makrizrnin dedi~ine göre 29 , el-Muazzam bu mektubu a~abeyine gizli
tutulmak üzere göndermi~; aç~klamak üzere ise bir ba~ka mektup yazm~~:
"Ben senin kulunum, seni saymaktan ve süzrenim kabul etmekten vazgeçmedim. Beni, istemedi~im halde sefere sevketmen ve
bana kar~~~sava~maya gelmen hiç do~ru olmaz. Vassallerinin en
önde geleniyim ve Suriye ile do~u eyaletlerinin hâkimleri aras~nda birinci hizmetkânn~m.” 3°
Bu ikinci mektubu el-Kâmil emirlerine aç~klay~p Kahire'ye döndü'',
çünkü gizli tutulmak üzere gönderilen mektupta el-Muazzam, el-Kâmil'in
ordusu haldunda gerçe~i söylemi~ti. Resmi yaz~yla el-Muazzam a~abeyine
itibar~~ sars~lmadan seferini kesme f~rsat~~ veriyor gibi görünse de, kendi ç~kar~na da hizmet etmi~~oldu, çünkü kendisi de o s~rada di~er Eyyubilerin
deste~inden emin olamad~~~ndan, bir sava~~~göze alam~yordu.
K~sa bir süre sonra, 1227 y~l~n~ n yaz aylar~nda, Friedrich'in elçisi, Palermo ba~piskoposu Berardo 32 , aralar~nda ~mparatorun has at~~ olan k~y27

akt. Ayni,

RHC, or., II, s. 187; ~bn Vâs~l'~~ akt. Makrizi, ROL, IX, s. 509,

dn. 3.

Geschichk de: Königreichs jerusalen~~ 1100-1291,
28 Makrizi, ROL, IX, s. 51o; R. Röhricht,
Innsbr~~ ck 18g8, s. 767, mektubun sonunu farkl~~aktar~ yor: "... senin kendi birliklerinin yard~m~yle seni esir alaca~~m."; al-Aini, RHC, or., II, s. 184.
29 Makrizi, a.y.
çeviri: "Ben senin kulunum, ve bu
3° Makrizi, ay.; Röhricht, jert~salein, a.y.'deki farkl~~
itibarla hiç bir zaman dostlu~un ve madun olman~ n görevlerinden kaç~nmad~ m; bana kar~~~
bu sefere giri~ti~ini dü~ünmem, sana haks~zl~ k etmek olurdu, çünkü Suriye'nin ve Do~u'nun hâkimleri aras~ nda, sana yard~ma ko~acak ve senin sanca~~n~~ izleyecek ilk ki~i ben
olurdum."
31

RHC, or., II, s. 185.

Arap kaynaklar~ nda ad verilmeksizin tek bir elçiden söz ediliyor. Makrizi, ROL, IX,
s. 511; ayn., Reinaud, s. 427 ve dn. ~ . Röhricht, jerusale~n, s. 768, Cottschalk, Al-Malik AlKamil, s. 144, S. Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, 3 c., Tkç. çev. F. 's~kan, Ankara ~ g8632
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metli hediyelerle, el-Kâmil'in saray~na vard~~ ve orada onur verici bir kabul
gördü. "Frank kral~ nn~n 33 elçisi olarak Araplar~ n gözünde büyük bir itibara sahipti. Bu ~üphesiz Araplar~n, henüz sadece rivayete dayanarak tan~d~klar~~ Friedrich hakk~ nda besledikleri tasavvura da ~~~k tutar. Onlara
göre, Avrupa'n~n bütün H~ristiyan hükümdarlar~~aras~nda Friedrich'in özel
bir yeri vard~. Nitekim Mala:izi gibi bir Arap tarih yaz~c~s~n~ n, Friedrich'in
elçisinin geli~ ini, hediyeleri ve el-Kâmil'in mukabelesini ba~ka haberler
aras~nda k~saca zilcretmeyip, daha ayr~nt~l~~ biçimde anlatmas~ , bu ilgiye bir
örnek olu~turur:
"O y~l (624 — 1226/27) 34 Franklann kral~n~n elçisi geldi; Sultan
el-Melik-ül-Kâmil'e çok k~ ymetli ve zengin hediyeler getirdi; ona
ba~ka ~eylerin yan~~ s~ra birçok at verdi ki, bunlar~n aras~nda ta~larla kakma alt~n bir eyerle kral~n kendi at~~da vard~. El-Kamil
takviye ile (ikame) elçiyi kar~~ lamak üzere Iskenderiye'den Kahire'ye giden yola koyuldu. El-Melik-ül-Kamil elçiyi Kahire yak~nlannda bizzat kar~~lad~ , ona büyük bir sayg~~ gösterdi ve ikametgâh olarak vezir Safiyeddin Ibn ~akir'in evini verdi. Sonra
Franklann kral~na hediyeler göndermekle me~gul oldu; bunlar~n
aras~nda kendisine gönderilmi~~olan hediyelerin de~erini fazlas~yla a~an, Hindistan'dan, Yemen'den, ~rak'tan, Suriye'den, M~s~r'dan, Iran'dan gelen hediyeler vard~." 35
1987, III, s. 161,. ve Van Cleve, The Crusade of Frederich III, HC, II, s. 449, Berardo'nun
yan~~ s~ra, bu çal~~mada kullan~lm~~~olan malzemenin d~~~nda bir kaynak göstermeden,
Acerra kontu (Aquinolu) Thomas'~~ zikrediyorlar. Kantorowicz, Kauer Fr~edr~ch II., I, s. 168,
ve E. Winkelmann, Ka~ser Friedrich IL, 2 c., Darmstadt 1963, Il, s. to, sadece Berardo'dan
söz ediyorlar. Thomas, Friedrich'in Suriye bajulusuydu (hükümdann, kendisine ba~l~~ olan
bir yörede temsilcisi). J.L.La Monte, Feudal Monarchy in the Lat~n Kingdom of jerusalem, 1100
to 1291. Cambridge/Mass. 1932, s. 58, Thomas'~n bu göreve tayinini 1227 y~l~nda gösterirken, M. Nickerson Hardwicke, The Crusader States, 1192-1243, HC, II, s. 542, Thomas'~n
1226'da tayin oldu~unu ve 1227'de Alman Haçl~~birlikleriyle Akkâ'ya vard~~~n~~ söylüyor.
BF, 1695, Berardo'nun Thomas ile birlikte Temmuz'da yola ç~km~~~olabilece~ine i~aret ediyor.
" Arap kronistleri Friedrich için s~kça bu ünvan~~kullan~yorlar.
3' Frans~zca metinde yer alan bu aç~klamay~~ geni~letecek olursak, 624 y~l~n~n
22.12.1226'dan ~ t.12.1227'ye kadar sürdü~ünü göz önünde tutarak, sadece bu elçili~in de~il, daha önce de Fahreddin'in Friedrich'e gönderili~ini de I227'de kabul etmek gerekir.
Van Cleve'nin de (Crusade of Fred., HC, II, s. 449, dn 69) dayand~~~~kronikler her iki elçiligi 624 y~l~na kaydettiklerine göre, Fahreddin'in misyonu 1226'ya yerle~tirilmemeli (bk. yuk.
dn. 23).
Makrizi, ROL, IX, s. 511.
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Bu ziyaretten sonra ba~ pikopos Berardo, el-Kamil'in Friedrich'e
Kudüs'ü devredece~ine dair verdi~i söze, buran~n hâkimi olan el-Muazzam'~n r~zas~n~~ almak için Ekim 1227'de Dima~k'a gitmi~ti. Böylece Friedrich, birbirleriyle rekabet halinde olan her iki Eyyubl. tarafla iyi ili~kiler
içinde bulunmak amac~yle, H~ristiyan dü~man~~ olarak tan~ nan ~am meliki
ile de anla~ mak istiyordu. Ancak el-Muazzam, Friedrich'in elçisini:
"Efendine, kendisi için k~l~c~mdan ba~ka bir ~eyimin olmad~~~n~~
söyle!" 36
sözleriyle geri çevirmi~tir. Franklar~n yakla~t~klar~n~~ ö~renince, son kaleleri
y~kmak için Kudüs'e gitmi~~ve buran~ n hisarlanyle di~er kaleleri tahrip etmi~tir".
Berardo'nun Dima~ k'a gitmesinden tedirgin olan el-Kamil, Friedrich'in gelmesini h~zland~ rmak amac~yle, Emir Fahreddin'i ayn~~ günlerde
tekrar Sicilya'ya Friedrich'in yan~ na gönderdi"; ancak k~ sa bir süre sonra
karde~ i el-Muazzam 12.11.1227 tarihinde ölünce", bu ad~ m~~ att~~~na pi~man oldu. El-Muazzam'~ n halefi, genç' ve siyasette deneyimsiz olan o~lu
el-Nas~r Davud'', amcas~~ el-Kamirden bar~~~istedi. El-Kamil kendisine
hil'at ve sancak göndermekle beraber, ~evbek (Kerak) kalesinin devredilmesini istedi. El-Nas~ r'~ n bu iste~e uymamas~ ndan sonraki geli~meler, elakt. EVI ~ame, RHC, or., V, s. 185; ~bn Kesir'i akt, Ayni, RHC, or.,
Kesir'i
akt. Röhricht, Beitrolge, I, s. 88; Ebe~~ ~ame'yi akt. Ayni, RHC., or., II,
~bn
II, s. 186;
s. 186; Ebü ~ame'yi akt. Röhricht, Beitrage, I, s. 88; Kr~. HB, III, s. 73-75: IX. Gregorius'un Kardinal Romanus'a yazd~~~~4.8.1228 tarihli mektup, her iki hükümdarm kar~~l~ kl~~
elçiliklerinden kendisinin haberdar oldu~unu gösteriyor.
3-7 Makrizi, ROL, IX, s. 511; Gibb, Aiyübids, HC, II, s. 70 ~~
" Makrizi-Reinaud, S. 427.
" Ibn Khallikân, II, s. 429; Makrizi, ROL, IX, S. 512; Makrizi-Röhricht, Be~trage, I, s.
97; Gestes, s. 37; Ryccardus de S. German°, Ch~onica regni Siciliae, yay. G. Pertz, MGH,
Ss., XIX, S. 349/sat. 28; Albricus, Chronica Albr~c~~monachi Trium Fontium, yay. P. SchlefferBoichorst, MGH, Ss., XXIII, s. 925/sat. 13-14; HB, III, S. 58, dn. 1. Ara~t~ rmalarda ölüm
tarihi 12.11.1227 (Röhricht, jerusalem, s. 769; Gibb, ay.) ve 11.11.1227 (Runciman, III, s.
162) olarak veriliyor. EF'da I Zilhicce 624/12 Kas~ m 1227 yaz~yor (IV, s. 543). IA ise 12
Zilhicce 624/ 12 TC~lirl II 1227 (VII, S. 674) ve ~~ Zilkade 624/12 Te~ rin Il 1227 (IX, s. 85)
biçiminde, her iki kay~ tta da hicri tarihi yanl~~~bildiriyor.
441 Arap kaynaklar~~ 21 ya~~nda oldu~unu (~bn Khalltkan, II, 430: Aral~ k 1206'da do~du~unu belirtiyor), Bat~~ kaynaklar~~ ise 12 ya~~nda oldu~unu söylüyorlar (L'Estoire d'Eracles,
RHC. occ., II, s. 365; Albricus, MGH Ss., XXIII, s. 945, sat. 13).
4 ' K.V. Zettersten, "Nas~ r (1)" md., ~A, IX, S. 85 v.d.; Baybars'tan akt. Ayni, RHC,
or., II, s. 186; kr~. Makrizi, ROL, IX, s. 513, dn. 1.
36
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Kâmil'in 1228 y~l~ n~n Temmuz ay~ nda Suriye'ye girmesine ve Kudüs ile
Nablus'u fethetmesine yol açt~~42. Karde~i el-E~ ref e bu hareketinin gerekçesini Franklara kar~~~güvenlik tedbiri olarak aç~ klad~:
"H~ ristiyanlara kar~~~sava~mak için buraya gelmi~tim; ülke savunmas~zd~ ; Franklar, surlar~n~~ y~ kt~~~ m~z Sayda'y~~ yeniden in~a
etmi~ lerdi. Biliyorsun ki, amcam~ z Salâhaddin Kudüs'ü fethetmekle bize her zaman için ünlü bir isim b~rakt~. Frankiar Kutsal ~ehri geri alm~~~olsalard~ , bizim için ebedi bir ay~ p olacakt~;
torunlar~ m~z~ n nezdinde an~ m~z ilelebed lekelenmi~~olacakt~.
Amcam~z taraf~ndan kazan~lm~~~sayg~nl~~~~yitirmi~~olarak, Allah'~n huzurunda ve insanlar~ n gözünde hangi itibara sahip olacakt~k? Franklar ald~ klanyle yetinmeyecek, ba~ka ~eyler almak
isteyeceklerdi. Ne var ki, sen buraya geldi~ine göre, benim yanl~~~m gereksiz. Ben M~s~ r'a dönece~im; Suriye'yi savunmak sana
dü~ecek. Kimse benim hakk~mda karde~ime kar~~~sava~mak için
geldi~imi söylemeyecek, hâ~a!” 43
El-Nas~ r bu defa el-E~ ref ten el-Kâmil'e kar~~~yard~ m istedi; fakat ikisi
de yeterince güçlü olmad~ klann~ n bilinciyle, M~s~ r sultan~ndan yard~m dilemeye karar verdiler. El-E~ ref arabulucu olarak el-Kâmil'in yan~na gitti~inde, a~abeyi onu kendi davas~~ için kazanmay~~ ba~ard~~ ve ~~o. I 1.1 228 tarihinde iki karde~~Tell el-acürde ye~enlerinin topraklar~ n~~ bölü~meye karar verdiler 44 .
Bu arada Friedrich 7.9.1228 45 tarihinde Akkâ'ya varm~~t~ ; Arap kaynaklar~n~ n belgelediklerine göre de, el-Kâmil art~ k çok mü~kül bir durumda bulunuyordu, çünkü el-Muazzam'~n ölümüyle, ~mparatorun gelmesine
gerek kalmam~~t~.
42 Ibn-Alatyr, RHC, Of., II, S. 175; Röhricht, jerusalern, s. 777-779; Runciman, III, S.
162, Gibb, ay.
43 Ibn-alatir, Reinaud, S. 428: Fr. çev. ("sen" yerine "siz" kullan~lm~~); Alm. çev.:
Röhricht, jerusalem, s. 778, dn. 2.
1̀4 Ibn-alatir, Reinaud, ay.; Makrizi-Röhricht, Beitrage, I, s. 97; Ibn Alatyr, RHC, or.,
II, S. 1 75 v.d. ; Marizi, ROL, IX, s. 514-518.
45 Chronicon Sic~dis, HB, 12, s. gol; "Chron. Sic."i içeren (s. 201-204) Philip de Novare,
Frederick the Second and the Ibelins, çev. J.L. La Monte ve M.J. Hubert, New York 1936, s.
203; her iki metine göre Friedrich 6.9.1228'de Akkâ'ya varm~~~say~l~yor, ancak Winkelmann, Kaiser Fr~edrich IL, II, s. 9o, dn. 6, bunun do~ru olamayaca~~n~~ gösteriyor. Do~ru
tarihin kaynaktan: BF, 1732 x; Estoire d'Eracles, S. 367-369.
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"Imparator geldi~i zaman, el-Muazzam art~k ya~am~ yordu; bundan böyle de ~mparatorun varl~~~ , el-Kamil için bir yara içinde
kalan bir ok gibiydi...,5 46
"El-Kamil'in ricas~~ üzerine yola ç~km~~~olan Kral-imparator o s~rada Akka'ya vard~ . El-Kamil çok korktu, çünkü kendisini
onunla sava~mak için çok güçsüz hissediyordu..."7
Friedrich'e Kudüs'ün ve ba~ ka yerlerin devredilmesine dair
söz vermi~ ti ve bu sözü tutmad~~~ nda, ~mparatorun di~er Eyyubilerle ba~lant~~ kurmas~n~~ ve bunlar~ n ortak sald~r~s~n~~ hesaba katmas~~ gerekiyordu.
Bundan dolay~~ ~mparatorla yapt~~~~görü~meleri - ki bunlara Friedrich'in
Haçl~~ Seferinden söz ederken k~saca de~inilecek - mümkün oldu~u kadar
uzatmaya çal~~m~~ t~r 48.
II. Friedrich'in ~slam kültürüyle ili~kisi
Ça~~n~n Avrupal~~ H~ ristiyan hükümdarlar~~ aras~ nda ~üphesiz ki II.
Friedrich ~ slam kültürünü en iyi tan~yan~~ olmu~~ve bu kültüre dinsel
önyarg~ lardan uzak olarak azam? ilgiyi beslemi~tir. islam'~~ hiç bir zaman
inanç olarak H~ ristiyanl~~a tercih etmedi~i halde, serbest dü~ünce e~ilimi
Kiliseye, kendisini Müslümanl~~~~benimseyen bir din sap~~~~olarak suçlamak bahanesini sa~lad~~49. Friedrich'in 22.11.1220 tarihinde imparatorluk
tac~n~~ giydikten sonra, Sicilya'da Bat~~ aleminin ilk modem memur devletini kurarak, Hohenstaufen otoritesini ~ talya'da yeniden egemen k~lmas~yle,
Papal~~~ n önde gelen siyasal hedefi, Kilise devletini yine k~skaca alan
Staufer gücünü k~ rmak olmu~tur. Bundan dolay~ , IX. Gregorius, Friedrich'in itibar~n~~ daha da yüceltecek olan Haçl~~ Seferini bir yandan afaroz
tehditleriyle te~vik eder gibi görünmekle beraber, ba~ar~s~zl~~a u~ratmak
için de~i~ik çarelere ba~vurmu~tur 5°. H~ ristiyan alemine iyi niyetini kan~ tlamak için, hem de afaroz edilmi~~olman~n bask~s~~ alt~ nda, Kudüs'ü kan
Abou'l-Feda, RHC, or., I, s. 103.
Makrizi-Röhricht, ay.
Histoire des
Röhricht, jerusalem, s. 765-769; Runciman, III, s. 162 v.d.; R. Grousset,
Croisades et du Royaume Franc de jirusalem, 3 c., Paris 1934-36, III, s. 282 v.dd.; Gottschalk,
s. ~~ 54.-156; Kantorowicz, s. 168 v.d.; Winkelmann, II, s. g v.dd.
Al-Malik
Stupor Mundi, Zur Geschichte Friedrkhs 11. von Hohenstaufen, yay. G. Wolf, Darmstadt
s. 280. (F. Gabrieli).
1965 (Wege der Forschung
5`) Friedrich ile Gregorius aras~ ndaki çat~~man~ n ilk safhas~~ için bk. J.R. Strayer, The
Political Crusades of the Thirteenth Century, HC, II, s. 348-350.
46
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ak~ tmadan alm~~~olmas~~ göz önünde tutulursa, Friedrich'in diplomatik ba~ar~s~~ az~ msanamaz. Bu zaferi, Sicilya'daki yeti~me tarz~~ gere~ince, Do~u
zihniyetiyle maddeten ve manen uyum sa~layabilerek elde etmi~tir'.
11.1. Friedrich 'in Sicilya'da ~slam
II. Friedrich'in, kendi ça~~ n' büyük bir mesafeyle a~m~~~bir Avrupal~~
hükümdar olarak tarihe geçmi~~olmas~nda Sicilya'da yeti~ti~i ortam~ n a~~ r
basan pay~~ var. Küçük ya~ ta öksüz kalan Friedrich, de~i~ ik kültürlerin eridi~i bir pota olan Palermo'da ~slam dini ile Araplar~ n dil ve gelenekleriyle
tan~~t~~ ve bunlar~~ farkl~~ kültürlerin ö~eleriyle kar~~la~t~r~ p ba~da~t~ rmay~~
ö~rendi. Yahudi, H~ ristiyan ve Müslüman hayat anlay~~ lan ve Bizans, Italyan, Arap ve Norman etkileriyle yo~rulmu~~olan Sicilya melez kültürünün
birikimi, anne taraf~ ndan devrald~~~~Norman atalar~ n~ n e~ilimlerini bariz
biçimde ki~ili~inde yans~ tan Friedrich'in zihniyetine damgas~ n~~ vurmu~tur.
Çokyönlü ayd~n ki~ili~inin, ça~~n~ n ölçülerine göre ola~anüstü dil bilgisinin
ve nihayet bir ruhani' ö~retmenin ortaça~~e~itimiyle sa~layamayaca~~~dinsel ho~görüsünün kayna~~, do~al yeteneklerinin yan~~ s~ ra, budur. Ayr~ca,
daha çoçuklu~unda nice sorunla desteksiz ba~ba~a kalm~~~olmas~, ortaça~~
Avrupas~ n~ n bu ele~tirici ruhlu, hiç bir kal~ ba s~~mayan serbest dü~ünce
e~ilimli hükümdann~ n ilerde sergiledi~i "Realpolitik" anlay~~~ n~ n kökenidir. Arap ö~retmenler taraf~ ndan da yeti~tirilmi~e benziyor, çünkü Arap
kaynaklar~ , kendisi Filistin'deyken, ezan okundu~unda namaza duran maiyetinde Sicilya'dalci hocas~n~ n da bulundu~unu belirtiyorlar'. Sicilya'da
Araplara kar~~~tak~nd~~~~tav~r, ki~isel e~ilimlerine ve duygular~ na tamemen
ters dü~mü~tür. Sicilya'n~n Normanlar taraf~ ndan fethedilmesinden sonra,
adan~ n seçkin Müslüman tabakas~~ yava~~yava~~Ispanya'ya, Ma~rip ülkelerine ve M~s~ r'a göç etmi~ti", ve art~ k Friedrich'in zaman~ nda adada ya~ayan Araplar, bireysel istisnalar~ n d~~~ nda, kitle olarak kültürel liderlik konumlar~ n~~ yitirmi~, adan~ n Grek ve Latin ö~elerinin alt~na dü~mü~~sosyal
s~ n~ flann üyeleriydi. Bu geri kalanlar, Friedrich'in, kültürlerine hayran oldu~u Araplar de~ il, hükümdarm otoritesine boyun e~mek istemeyen ve
bundan dolay~~ onun taraf~ ndan ac~mas~ zca ezilerek Lucera'ya sürülen asilerdi. Ancak, adadaki direni~ lerini böylece k~ rd~ ktan sonra Lucera'n~ n uyBk. a~. s• 479.
Bk. a~. S. 478.
" H. Wieruszowski, The Norman Kingdom of Sicily and the Crusades, HC, II, s. 2628; Stupo~~Mund~, S. 274.
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sal kolonlanna dönü~en bu halka Friedrich kara italyas~ nda sahip ç~km~~t~r. De~i~en siyasal ~artlar onu kah Müslümanlar~~ koruyan, lcâh - bir kaç
y~l boyunca - onlarla çat~~an bir hükümdar haline getirmi~tir 54.
Friedrich 'in Haçl~~Seferi
25 Temmuz 1215 günü gerçekle~en ikinci taç giyme töreninde (krall~k
taa) 55, Friedrich Haçl~~Sefer and~n~~ içmi~ti 56 . O zamandan beri Papalar
kendisine yeminini yerine getirmesi için bask~~yap~yorlard~, çünkü siyasal
geli~meler onu defalarca seferini ertelemeye zorlam~~t~~ Friedrich'e bar~~ç~~
duygular besleyen Papa III. Honorius, 22.11.1220 tarihinden beri imparatorluk tac~ na da sahip olan Friedrich'i sefere te~vik etmek amaayle,
Kudüs Kral~~payesinin sahibi Jean de Brienne'in k~z~~ ve Kudüs krall~~~=
varisi olan Isabelle (Jolanthe) ile evlenmesi için ikna etmi~, Friedrich bunu
daha önce VI. Heinrich'in de arzulad~~~~bir Do~u-Bat~~ ba~lant~s~~kurmaya
elveri~li yol olarak görmü~~ve raz~~olmu~tu. Nikâhtan (9.11.1225)58 sonra
Küdüs krall~~~~üzerine hak talep edip, Kudüs kral~~olarak taç giymi~~ve
Haçl~~Sefer haz~rl~klar~na ba~lam~~t~~59.

San Germano Anla~mas~yle 25.7.1225 tarihinde 1227 y~l~n~n A~ustos
ay~ na kadar yeni bir erteleme elde etmi~~olan Friedrich, bu süreyi de a~t~~~nda, art~ k hiç bir mazeretle afarozdan kurtulamayaca~~n~~biliyordu 6°.
III. Honorius'un ölümünden (18.3.1227) 6' sonra Papal~k makam~na gelen
IX. Gregorius nitekim kendisini yeminini tutmaya ça~~rd~~ ve afaroz tehdidini aç~klad~. Friedrich ise art~k sefer haz~rl~klar~n~~ilerletmi~ti, çünkü bu
54

StUPOr Mu~di, s. 270-274; Kampers, Friedrich II., S. 20-22; KalltOrOW~CZ, S. 30 V.dd.

Friedrich daha önce IV. Otto'ya kar~~~Frankfurt'ta Staufer yanl~s~~prensler taraf~ndan "Roma kral~" olarak seçilmi~~(5.12.1212) ve Mainz'ta piskoposun elinden taç giymi~ti.
56 BF, 810 b; HB, 12, s. 394 v.d.; HB, III, s. 25.
57 Van Cleve, HC, II, s. 433-451.
25-26; HB, ili, s. 525 (k~l. 531-538); HB,
58 Ryccardus, MGH, Ss. XIX, s. 338, sat.
112, s. 921-924; BF, 1586 b; Chronicon Siculis, HB, 12, s. 897; Gestes, böl. 88-92/s. 22-23;
Ryccardus, s. 345, sat. 21-22; Estoire d'Eracks, RHC, o~c., II, s. 356-358. Honorius'un plan~~
için bk. Gestes, böl. 86/s. 21; HB, ili , s. 394 v.d.; G. Dodu, Histoire de: institutions monarchiques dans le royaume laein de jirusalem (1099-1291), (Tez) Paris 1894, s. 114. Jean de Brienne hk. bk. Dodu, s. 152 v.d.
La Syrie du Mord a l'Epoque des Croisades et la Principauti Franque d'Antioche,
59 C. Cahen,
Paris 1940, s. 638; La Monte, Feudal Monarchy, s. 57 v.d.; Grousset, Croisades, III, s. 272;
Van Cleve, HC, II, s. 44.2.
60 HB, Il~ , s. 501 -5o3.
Ot BF, 1696 a.
55
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arada Emir Fahreddin'in arac~l~~~yle el-Kâmil'in yard~ m iste~i kendisine
ula~t~nlm~~t~ ; böylece Haçl~~ Sefer yeminini yerine getirmek için uygun zaman~~ kaç~rmak istemiyordu.
Nihayet 8 Eylül 1227 62 tarihinde Friedrich Brindisi'den gemiyle hareket etti, ancak üç gün sonra Otranto'da yine karaya döndü, çünkü daha
yola ç~ kmadan önce, A~ustos'ta Brindisi'de ba~lam~~~olan salg~n hastal~~a
tutulmu~~ve durumu daha da a~~rla~m~~t~. Kendisi yolculu~a devam edemedi~i halde, filoyu Limburg dukas~~ Heinrich'in ba~kumandanl~~~~alt~ nda
Filistin'e gönderdi ve ertesi ilkbahar kendisinin de oraya gelece~ini bildirdi 63. Böylece, seferin yeniden ertelenmesi üzerine IX. Gregorius, San German° Anla~mas~n~ n kendisine verdi~i hakka dayanarak, imparatoru 29
Eylül'de afaroz etti". Bundan böyle aç~k biçimde Friedrich'i y~pratmaya
yönelen Gregorius, asl~ nda Haçl~~ Seferinin ertelenmesinden çok, Friedrich'in ~ talya'da, özellikle kendisinin daha etkili olmak istedi~i Sicilya'daki
güçlü iktidanndan dolay~~ ~mparatora kar~~~geni~~çaptaki sald~rganl~k siyasetini, 1230 y~l~ ndaki San Germano Ban~~na ra~men, Papal~~~~boyunca
gütmü~tür". Gregorius'un ~antaj' kar~~s~nda Friedrich ~talya politikas~nda
kendisini afarozdan kurtarabilecek tavizi vermeyince, bu arada ban~maya
haz~r oldu~unu aç~klam~~~olan Papa", 18 Kas~ m 1227 tarihinde afaroz
bildirisini yeniledi 67. Avrupa hükümdarlanna gönderdi~i 6 Aral~k 1227 tarihli savunma yaz~s~nda 68 Friedrich, kendisini Haçl~~ Seferini yanda kesmeye zorlayan sebepleri aç~kl~ yor ve gelecek ilkbaharda yeniden yola koyulaca~~n~~ bildiriyordu. Papaya hücum etmiyor, sadece ölçülü bir üskipla Papan~n, kendi hastal~~~n~ n bir uydurma oldu~u iddias~n~n gerçe~i yans~tmad~~~n~~ aç~kl~yordu. Haçl~~ Sefer yeminini tutamad~~~~için Papan~n kendisini
hald~~olarak afaroz etti~ini söylüyordu ki, cezas~ ndan kurtulmas~~ için gereken ~artlan Friedrich'e aç~klad~~~~mektubunda Gregorius daha çok Sicilya
konusundaki taleplerini dile getirmi~ti. ~ mparatorun bu taleplere boyun
e~memesi üzerine, Haçl~~ Seferini engellemek için birçok hac~n~n vefa ye62 Chronicon Sw~du, HB, 12, s. 8497; Philip de Novare, Reader:C the Second S. 201
("Chron. Sic.”ten).
6' Estoi~e d'E~acles, RHC, occ., II, s. 363 v.d.
Ch~onicon Sicul~s, a.y.; Estoi~e d'E~acles, s. 370.
65 Strayer, HC, II, s. 350-353, konuyu özetliyor. Friedrich biyografilerinde ve Haçl~~ Seferler Tarihlerinde bu konu aynnt~ lanyle islenmi~tir.
" HB, III, s. 32-37.
" HB, III, s. 46; Ryccardus, MGH, Ss., XIX, s. 348, sat. 31-36.
" BF, 1715; HB, III, s. 36-48 ve 48-51: Friedrich'in ~ngiltere kral~na yazd~~~~mektup.
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minini bozdu ve Friedrich'i destekleyecek olan herkesi afaroz etmekle tehdit etti. Nihayet Friedrich'e de afaroz edilmi~~bir imparator olarak sefere
ç~kmay~~yasaklad~. Friedrich ise, Papan~ n kendisini H~ristiyan âleminin
gözünde küçük dü~ürmeyi amaçlad~~~n~~anlayarak, haz~rl~klar~n~~ h~zland~rd~~ve bu bunal~ml~~ ortamda 28 Haziran 1228 günü Haçl~~ Seferine ç~kt~ ".
Üç ay öncesinde, 26 Mart 1228 tarihinde, Barletta'da Paskalya yortusu esnas~ nda Suriye'deki bajulusu Acem kontu Thomas'tan el-Muazzam'~n
ölüm haberini alm~~~ve Mare~al Richard Filangieri'yi be~~yüz ~övalye ile
önden göndermi~ti; kendisi de as~ l orduyla gelecek ay~ n içinde hareket
edecekti". Ancak, Papa ile olan anla~mazl~~~ndan dolay~~istedi~i tarihte
yola ç~kamam~~t~ 71. Filistin'e giderken, K~br~ s krall~~~~üzerinde bir süredir
sars~lm~~~gözüken süzrenli~ini sa~lama ba~lad~ " ve 7 Eylül 1228 günü
Akkâ'ya vard~~73.
Yukarda da belirtildi~i gibi, Friedrich'in Do~u'ya varmas~~ el-Kâmil'in
i~ine art~k gelmiyordu, çünkü karde~i el-Muaz~am'~ n ölümüyle, imparatorun deste~ine art~k muhtaç de~ildi. Fakat öte yandan Friedrich'in ~aml~~
el-Nas~r Davud ile ba~lant~~kurmas~ na yol açmamak için, memnuniyetsizli~ini aç~~a vurmay~~göze alamad~ '.
ibnül' Esir'e göre Müslümanlar Friedrich'in van~~ndan tedirgin olmu~lard~ . Daha önce askeri birlikler göndermi~~oldu~undan, maiyeti onlara çok kalabal~ k göründü. imparatorun daha önce K~br~s'ta sa~lad~~~~ba~ar~lar onlar~~ etkilemi~ti 73. Bu korku, Müslümanlar~n Friedrich'i
"Hükümdarlann kral~ "", "Haçl~~ordulann~n kumandan~ ”" olarak ola~anüstü askeri güçle beklemelerinden kaynaklanmaktayd~, ama yak~n bir
gelecekte gereksiz oldu~u görülecekti. Her ne kadar Friedrich sonunda
69 BF, 173o a; Philip de Novare, s. 73, dn. 3; HB, III, s. 489; Eskire d'Eracles, RHC,
occ., II, s. 366 v.d.; kr~. La Monte, s. 58; Van Cleve, HC, II, s. 447-451.
7° Thomas hk. bk. yuk. dn. 32. Friedrich'in önceki hareket plan~~ hk. bk. HB, III, 47
v. dd.; Ryccardus, MGH, Ss., XIX, s. 349, sat. 24-30.
J.F. Michaud, Hiskire der Croisades, 4 c., Paris 1857, III, s. 3 v.dd.; Kantorowicz,
Kaiser Friedrkh IL, I, s. 154 v.dd.; Winkelmann, Kaiser Friedrich IL, II, s. 3 v.dd.
72 Ibn-Alatyr, RHC, or., II, s. 171; Chronicon Siculis, HB, 12, s. 8g8-goo; BF, 1732 p-v;
kr~. E.Ch. Furber, The Kindom of Cyprus, 1191-1291, HC, II, s. 610-612.
73 Bk. yuk. dri• 45.
" Bk. yuk. S. 453 v.d.
75 Ibn-Alatyr, a.y.; Aboulf&la, Reinaud, s. 429.
76 Bk. a~. s• 474.
" Bk. a.y.
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Kudüs'ü almay~~ ba~ard~ ysa da, bu kazanc~~ güç ~artlar alt~ nda sa~layabilmi~tir. El-Kamil'i sözünü tutmaya zorlayacak kadar deste~e sahip de~ildi.
Papa, afaroz edilmi~~~ mparatora itaat edilmemesini buyurmu~tu, ve bu talimata Templier ile Hospitalierler derhal uymu~lard~ ; Friedrich ise sadece
Alman Tarikat~~ ~övalyelerinin yard~ m~yle bir sava~~sürdüremezdi 78. Bundan dolay~~ amac~ na diplomasi yoluyle ula~mallyd~ .
Akka'ya var~ r varmaz Friedrich Sayda (Sidon) muhaf~z~~ Balian ile
Acerra kontu Thomas'~~ el-Kamire göndererek, geldi~ini bildirdi ve
Kudüs'ü devretme sözünü hat~ rlatt~~ '". Böylece, uzun süren ve her iki taraf
için büyük bir diplomatik beceri isteyen görü~meler ba~lad~ '''. Bu arada
el-Kamil Friedrich ile Papa aras~ ndaki uyu~ mazl~~~~ ö~renmi~ti ve
Kudüs'ün teslimini engellemek için, Friedrich'in Sicilya'dan uzak kalabilece~i s~n~ rl~~ zaman~~ görü~ melerle doldurmaya çal~~~ yordu. ~ mparatorun iki
elçisini görkemli bir biçimde kar~~lad~ , hediyeleri te~ ekkür ederek kabul etti ve elçileri kesin bir cevap vermeden u~urlad~~8 '. Bundan sonra emirlerinden Fahreddin ile Salahaddin el-irbili'yi 82 k~ ymetli hediyelerle Friedrich'e
"ho~~geldin" demeye gönderdi". Daha bu ziyaret s~ ras~ nda imparator, elçileri u~urlamadan önce, onlarla bilimsel konular tart~~t~ ". Bunu izleyen
daha birçok elçi teatisine Papa yanda~lar~~ tepki göstererek, el-Kamire Friedrich'i tutuklamas~n~~ öneren bir mektup gönderdiler. Sultan ise bu tahrike
kap~lmad~~ ve Templierlerin mektubunu Friedrich'e gönderdi". Bunun
üzerine imparator, henüz bir hedefe ula~amam~~~olman~ n verdi~i tedirginlik içinde, el-Kamire bir mektup yazarak, daha mütevazi isteklerle bir
antla~ ma imzalamaya çal~~t~ ":
"Ben senin dostunum. Bat~'n~ n bütün hükümdarlar~ n~ n ne kadar üstünde oldu~umu biliyorsun. Beni buraya gelmeye mecbur
Philip de Novare, s. 88, dn. 1; Eslo~re dEracles, RHC, occ., II, S. 372-376; kr~~La
Monte, S. 62 ve 222; Van Cleve, HC, II, s. 452.
" Ch~onicon Sgcuhs, HB, 12, s. gol; iskenderiye Patriklerinin Tarihinden Reinaud, s.
429; kr~. Röhricht, jerusa/em, S. 779 v.d.
80
HB, III, s. 90-93; Esim'? d'Eracks, RHC, occ., Il, S. 370-373.
81 E.Si011e

d'Eradt.f, S. 370.

Ibn Khalltk~in, I, s. 167-169.
HB, III, s. ~~o3; Esto~re d'Eracl~s, s. 371.
84 isk. Patr. Tar., Reinaud, S. 429.
" Kr~. ay.
Kr~. Makrizi, Reinaud, s. 430.
82
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eden sensin; krallar ve Papa yolculu~umdan haberdar: Bir ~ey
elde edemeden dönersern, onlar~ n gözünde bütün itibar~ m~~ yitiririm, Dahas~, H~ristiyan dininin do~mas~na yol açan i~te bu
Kudüs de~il midir? Onu y~ kan sizler de~il misiniz? ~imdi oras~~
en büyük sefalete terkedilmi~ tir. Bir lütuf olarak bu yeri oldu~u
vaziyette bana b~ rak ki, dönü~ ümde krallar aras~nda ba~~m~~ dik
tutabileyim. Bundan sa~layabilece~im bütün yararlardan pe~inen feragat ediyorum."'
Fahreddin'in arabuluculu~u ile yap~lan görü~melerden sonra, ~mparatorun Kudüs'ü ve dar bir k~y~~ ~eridini almas~ n~~ sa~layan antla~ma on y~ll~~~na 18 ~ubat 122988 tarihinde imzalanm~~t~ r. El-Kâmil, Kudüs'ün tekrar
teçhizatland~nlmamas~n~~ ve büyük camileri bar~nd~ran Harem-i ~erif'in
Müslümanlar~n elinde kalmas~n~~ ~art ko~mu~tu 89. Bu antla~mayla Friedrich, sava~madan Kilisenin ony~llard~r istedi~ini elde etti~i halde, Kudüs
patri~i Gerold onun Müslümanlarla sava~aca~~~yerde müzakere yapm~~~olmas~n~~ k~nad~~ ve H~ ristiyanlara kutsal yerlere gitmeyi yasaklad~. Bunlar ise
patri~in buyru~una uymay~p, ~ehire büyük bir co~ kuyla girdiler 90.
~ talya'dan gelen haberler Friedrich'in derhal dönmesini gerektiriyordu 9', onun için krall~k tac~n~~ giymek için Kudüs'e gitmeye karar verdi. 17
Mart 1229'da oraya vard~~ ve 18 Mart'ta, hiç bir Kilise temsilcisi haz~ r bulunmad~~~~için, tac~~ kendi elleriyle giydi 92. Ertesi gün patrik Gerold
Kudüs ve di~er kazan~lm~~~yerlere dini i~lem yasa~~~(interdictum) koyduysa da, taç giyme töreni önceden gerçekle~ti~i için, çok geç kalm~~~oldu 93.
87 Dhbi, Reinaud, S. 429 v.d.; BF, 1735; Makrizi, ROL, IX, S. 519 v.d.
" BF, 1736; Esloire d'E~acles, RHC, occ., II, s. 374.
" Alman tarikat~n~n üstad~~ olan Hermann von Salza'n~ n bir mektubuna göre tespit
edilen antla~ma metni: HB, III, s. 86-9o. Ibn-Alatyr, RHC, or., S. 175 v.d.; Abou Chamah,
RHC, or., V, S. 85 v.d. (antla~man~n tarihini bir y~l önceye al~yor); Baybars'~~ akt. Ayni,
RHC, or., II, s. 188 v.d.; Abou'l-Feda, RHC, or., I, S. 103 v.d.; Abulfeda, Annales Muslemici,
IV , s. 347 v.d.; Nüveyri'den akt. Ayni, RHC, or., II, s. 188; Makrizi, ROL, IX, s. 525; Reinaud, S. 430; Philip de Novare, Frederic the Second, s. 88 v.d.; Chronicon Siculis, HB, 12, s.
goo v.dd.; Gestes, böl. 135, s. 48 v.d.; La Monte, Feudal Monarchy, s. 62 v.d.; Gottschalk,
Al-Malik Al-Kamil, S. 154-157; J.L.A.
Prgace et Introduction, Historia
DtPlomatica Friderici Secundi, I ~~ , s. 336 v.d.
Albricus, Chronica, MGH. Ss., XXIII, S. 925, sat. 8-14; BF, 1736 a: Philip de Novare, S. 39 v.d.
9' Ch~onicon Siculis, HB, 12, s. 902; Estoire d'Eracles, s. 373-376.
92
Esto~re d'E~acles, s. 374; Ch~on. S~c., s. go ; BF, 1736 b; kr~. HB, III, s. 93-1 ~~ o.
93 K~~. HB,
S. 135 v.dd.; Van Cleve, The Crusade of Frederick II, HC, II, s. 457
v.d.
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Friedrich de ~~ May~s 1229 tarihinde Akkâ'dan gemiyle ayr~ ld~~ ve ~~ o Haziran ~~229 günü Brindisi'ye vard~ ".
El-Kâmil'e gelince, o da Kudüs'ün ve özellikle ~am'~ n Müslüman
halk~~ taraf~ ndan, ay~ pl~~ bir antla~mayla, ~slam dünyas~ na utanç vermi~~olmakla suçland~. ~bnülcevzi'ye göre "bu teslim ~slam'~ n üzerine çöken en
ac~~ verici yüzkaralar~ ndan biriydi..."". Ba~ka Arap kronistleri de
Müslümanlar~ n, ~ehri feryat ve a~lay~~~içinde terkettiklerini söylüyorlar'''.
Kudüs'ün teslimine dair o zaman~ n ~slam âleminde birçok mersiye yaz~ lm~~t~ r. A~a~~daki dizeler o günlerde kaleme al~nan bir üzünlemeden seçilmi~tir:
"Kudüs'ün harabeye dönü~ünü ve görkeminin y~ ld~z~ n~n kay~~~n~~
ve yok olu~unu görmek bizim için ne kadar ac~ !
Onun için döktü~ümüz gözya~lar~~ yetersiz, çünkü böyle ~ehirler
için ça~laya ça~laya akmal~~gözya~lar~." 97
Antla~may~~ protesto etmek için Sultan~ n karargah~ nda, namaz vakti
d~~~nda bir ezan okundu; bunun üzerine el-Kâmil kalabal~~~ n da~~lmas~n~~
emretti 98.
Gece vakti, ~u dizeleri söyleyen bir sesin duyuldu~u kaydediliyor:
"E~er benim savunucular~ m az say~da ise Suriye'de,
Duvarlar~ m y~ k~ld~~~nda, harabem geri kald~~~nda,
Görecektir âlem, y~k~l~~~m~ n ertesi gününde,
Utanç lekesini krallar~ n aln~nda."
" BF, 1755 b; Estoire d'Eracles, RHC, occ., II, s. 375-378; kr~. Chronicon Sicuhs, HB,
12, S. 902; E. Blochet, "Les relations diplomatiques des Hohenstaufen avec les sultans
d',gypte", Revue historique, 8o (Eylül-Ekim 1902), Melanges et Documents, s. 51-64, Paris
1902, S. 55 v.dd.; Cahen, La Syrie du Mord, s. 638 v.dd.; Gottschalk, S. 153 v.dd.; Grousset,
Croisades, III, s. 271 v.dd.; Kantorowicz, s. 154 v.dd.; La Monte, s. 56 v.dd.; Michaud,
Hist. des Crois., II, s. 365 v.dd., III, IV, passim; Röhricht, Beiirdge, I, s. 3 v.dd.; Winkelmann, Kaiser Friedrich II., II, s. 3 v.dd.
ibnülcevzi'den akt. Ebü Sâme, RHC, or., V. s. 186.
RHC, or., II, s. 189 v.d.; Abou'l-Feda,
Ibn-Alatyr, RHC, or., II, s. 176;
RHC, OT., I, S. 104 v.d.; Abulfeda, Annales Muslemici, IV , S. 352; Makrizi, ROL, IX, s. 526.
98

RHC, or., II, s. 190; Yafei, Reinaud, s. 433 (farkl~~ çev.).
Makrizi, a.y.; Makrizi, Reinaud, s. 433; ~ bnül'Amid'den akt. Ayni, RHC, or., II, s.

191 v.d.
RHC, or., Il, S. 191.
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Dima~k-ta el-Kamiri ~iddetle suçlamak için elbette f~ rsat kaç~r~ lmad~.
El-Nas~ r Davud, ayn~~ zamanda Büyük Caminin imam~~ olan ~bnülcevzi'ye,
Kutsal ~ehir hakk~ nda bir vaaz vermesini ve ~ehrin kayb~ndan dolay~~
üzüntü belirtmesini emretti. Bu vaaz esnas~ nda ~ bnülcevzi bir ozan~ n ~u
dizelerini söyledi:
"Duyulmuyor art~ k Kutsal Kitab~ n ayetlerinin okunmas~~ bu
meclislerde;
avlular ~ss~z kald~~ art~ k bu vahiy mekan~ nda." '<x)
Friedrich'in Haçl~~ Seferi böylece al~~~ lmam~~~anlamda bir Haçl~~ Seferinden çok bir resmi devlet ziyareti havas~ nda geçmi~tir. Akka'dan ayr~ lmadan önce imparator Emir Fahreddin'e ~unlar~~ söyledi:
"Bat~'da bütün itibar~ m~~ yitirmekten korkmam~~~ olsayd~ m,
böylesine ~srar etmezdim. Ayr~ ca, buraya gelmekten gayem,
Kutsal ~ehiri kurtarmak veya buna benzer bir ~ey de~ildi; istedi~im, Franklar~n sayg~s~n~~ muhafaza etmekti." 1° '
11.3 Haçl~~ Seferinden sonra Friedrich'in Do~u ile ili~kileri
Arap tarihçileri Friedrich ile el-Kamil ve onun ölümünden sonra da
o~lu Melik-el-Salih Necmeddin Eyüb aras~ ndaki dostlu~un sürdü~ünden
söz ediyorlar. 1°2 Kar~~l~kl~~ elçilikler ve el-Karnirin ~mparatora, içinde uzay
cisimlerinin modellerinin hareket etti~i bir planetaryum gönderdi~i belirtiliyor". Yafii, Friedrich'in 1229'dan beri ~am Meliki olan el-E~ rere bir
buz ay~s~~ arma~an etti~ini anlat~yor ve bu hayvan~ n suda ya~ad~~~ n~~ ve sadece bal~ klarla beslendi~ini hayretle tasvir ediyor 1°4 . Ebülmahâsin, buz
ay~s~ yle birlikte beyaz bir tavus ku~ unu da zikrediyor". El-Kamirin
ölümünden (27.2. I 238) 106 sonra 1240 y~l~ nda Aziz Louis Kudüs'ü fethetAbou'l-Feda, RHC, or., I, S. 104; Abulfeda, Annales Muslemici, IV , s. 353.
RHC, OT., II, s.
'"1 Makrizi, ROL, IX, s. 525 v.d.; Makrizi, Reinaud, s. 430;
189; kr~, HB, III, s. 103 ve 1 47.
I O2 ~bn Vâs~ rdan akt. Ebülfidâ RHC, OT., I, s. 170 / Annales, V, s. 147; Baybars'tan
akt. Ayni, RHC, or, II, S. 192.
'"3 Reinaud, s. 435.
"" Yafei, Reinaud, S. 435; Yâfii'den akt. Ayni, RHC, OT., II, s. ~ g6.
'"5 Aboul-mahassen, Reinaud, s. 435; Ebülmahâsin'den akt. Ayni, ay.
Ibn Khallikan, III, S. 243; Makrizi-Röhricht, Beitrage, 1, s. roo v.d.
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mek için Haçl~~ Seferine ç~kt~~~~zaman, el-Salih Necmeddin, Araplar~ n "Ridafrans" dedikleri Fransa kral~n~ n yakla~t~~~n~~ II. Friedrich'ten ö~renmi~tir 107. ~li~kiler ekonomik alana da yay~lm
~~, ve Friedrich Sultandan M~s~ r'da ticaret yapan H~ristiyanlar için geni~~ayncal~klar elde etmi~tir
Do~u'daki popülerli~i sayesinde Friedrich Avrupal~ lara birçok yarar sa~layabilmi~, elçileri de ziyaret ettikleri Do~u'lu hükümdar ve halklar~n sempatilerini kazanm~~lard~ r. "Iskenderiye Patrilderinin Tarihi"ne göre, 1229
civar~nda Friedrich'in iki elçisi kalabal~ k bir maiyet ve çok say~da arma~an
ile M~s~r'a gelmi~ler. Sultan taraf~ ndan hizmetlerine sunulan atlar~n
üstünde Kahire'ye ula~t~klannda, ~ehir bir bayram günüymü~~gibi ~~~klar~d~nlm~~, ve kendilerini kar~~lamak üzere atl~~ birlikler haz~r bulunuyormu~.
Sultan~n huzuruna ç~k~~lar~~ büyük bir görkemle kutlanm~~. K~~~mevsimine
rastlayan bu ziyaretten sonra, elçiler yaz~~ da M~s~r'da geçirmek istedikleri
için, payitahttaki ziyaretleri epeyce uzam~~~ve "sürekli soylu bir Micenapl~kla kar~~la~"m~~lar m". Sicilya tac~n~n Do~u ile kurdu~u dostane ili~kiler,
Friedrich'in ölümünden sonraki ku~aklar~~ da etkilemi~tir
III. Friedrich'in Do~u ile kurdu~u manevi ba~~
III. t Siyasal model olarak Do~u

Friedrich zaman zaman Islam kurumlar~ na duydu~u ilgiyi dile getirmi~tir. Bir defas~ nda dostu Emir Fahreddin'den Halifelik hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi istedi. Fahreddin kendisine, Halifenin Hz. Peygamber'in amca o~lunun soyundan geldi~ini ve her Halifenin görevini babas~ ndan devrald~~~ndan, Halifeli~in sürekli Hz. Muhammed'in ailesinde kald~~~ n~~ aç~klad~.
Bunun üzerine Friedrich ~u cevab~~ verdi:
"~~te ~u budalalann, yani Franklan kastediyorum, yapt~~~ndan
çok daha iyi olan~~ budur. Onlar dini lider olarak Messih ile hiç
bir akrabal~~~~olmayan herhangi bir adam~~ al~p, onu temsil ettirmek için Halife yap~yorlar; bu adam~n böyle bir mevkii i~gal
etmeye hiç bir hakk~~ yokken, sizin Halife, Peygamberinizin amca o~lu olarak, bu mevki için bütün haklara sahip." 111
°7 Makrizi, Reinaud, S. 436; al-Aini, RHC, or., ~~, s. 200 v.d.
Reinaud, a.y.
"
1 iskenderiye Patriklerinin Tarihinden Reinaud, s. 441 v.d.; kr~. Annales Siculi,
(MGH, Ss., XIX, s• 494-500), S. 497, sat. 45 v.d.
110 Blochet, Les relations diplomatiques, RH, 8o, s. 61 v.dd.
"1 ibn Vâsircian akt. Makrizi, ROL, IX, s. 528 v.d. (dipnot).
1
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Bu sözlerde, Friedrich'in Papal~~a kar~~~vermekte oldu~u Çetin mücadelenin yank~lann~~ duymamak mümkün de~il. Halifeli~in zamanla
özünden uzakla~arak siyasal bir kurum olmaktan ç~ k~ p, daha çok ruhani.
bir simgeye dönü~mü~~olmas~ , art~ k isla.n âleminde Friedrich'in hayal- etti~i, örgütlenmi~~Kilise taraf~ndan s~n~rlanmam~~~hükümdar tipinin var oldu~unun bir kan~nyd~. Do~u Mutlakiyetinin afaroz gibi, dini i~lem yasa~~~
gibi silahlardan ve ~ehir özerkli~i gibi s~n~rlamalardan çekinmek zorunda
kalmayan, dahas~, feodal ayncal~ klan eylemiyle a~abilen yönetiminin, Friedrich'in Imparatorluk anlay~~~ na ne kadar yak~ n oldu~unu görmek için,
Sicilya krall~~~nda kurdu~u düzeni hat~ rlamak yeter. Imparatorluk bünyesinde Stauferlerin Welflerle taht rekabeti ve bunun geni~~boyutlu siyasete
yans~ mas~~ olan Ghibellin-Guelf çat~~mas~ , Lombardiya ~ehirler konfederasyonunun önüne koydu~u engeller ve nihayet özellikle IX. Gregorius
(1227-1241) zaman~ nda Italya'daki pozisyonunu tehdit eden Papal~k Friedrich'in Kutsal Roma-Alman imparatoru olarak kar~~la~t~~~~kaç~ n~lmaz sorunlard~. Güney ~talya-Sicilya veraset krall~~~nda ise daha Haçl~~ Seferine
gitmeden önce, Bizans-Arap-Norman gelenek birikimiyle bamba~ka bir yap~y~, merkeziyetçi yönetimiyle Bat~'n~ n ilk modern memur devletini kurdu.
Burada feodal güçleri ba~ar~yla s~n~rlad~~ ve Arap ayaklanmalar~ n~~ bast~ rd~.
Standardize hukuk ve maliye sistemi ve güçlendirilmi~~f~loyla desteklenen
tekelci ekonomisiyle devlet yönetimini düzenlerken,yeni hizmet aristokrasisinin yeti~mesini hedefleyen Napoli Üniversitesini 1224 y~ l~nda Bat~'n~n ilk
devlet üniversitesi olarak kurdu. Bu uygulamalarla Friedrich, ça~~n~ n Avrupas~ndan çok, Do~u-Bat~~ etkile~imiyle biçimlenmi~~Akdeniz kültür çevresinin tipik bir temsilcisi, yüzy~ llar sonra kar~~m~za ç~kacak olan Avrupa
Mutlakiyetinin ise çok erken bir Bat~l~~ öncüsü olmu~tur '
111.2 Friedriell'in ki~isel meraklar~~
Friedrich, kendi ça~~nda Bat~'dan farkl~~ olarak, Kilise taraf~ ndan cendereye al~nmam~~~ve en verimli dönemini yava~~yava~~geride b~rakmakta
olan ~slam dü~ünce âlemine büyük hayranl~ k besliyordu. Kudüs'ün teslimi için yap~lan müzakerelerin çetrefilli ortam~ nda bile ö~renme azmi sergilemi~, Fahreddin ile sürdürdü~ü sohbetlerde, bilindi~i gibi, bilimsel konular~~ irdelemi~tir. "Sorulanndan pek ço~u günümüze ula~t~ ; bunlar gelen durumu için bk. A. Haverkamp,
112 Friedrich ve son Stauferler zaman ~ nda Italya'n~
Italien im hohen und spten Mittelalter, Handbuch der Europauchen Geschichte, Il (Stuttgart
1987), s. 607-623.
BeUeten C. LVII, 30
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neksel Kilise inanc~~ ve dünya anlay~~~na kar~~~ku~kucu bir tav~r de~il, ama
ara~t~r~c~~ bir yakla~~ mla meselelerin derinine inmek isteyen kurcalay~c~~ bir
bilgi dürtüsü sergiliyorlar"13. Sultan el-Kamil ile Friedrich bilimsel bir
muhaberat sürdürmü~lerdir
Endülüslü filozof ve mutasavv~f ~bn Seb'In'in 115 "Sicilya (meselelerinin) cevaplan"n~n
önsözünde ö~rencisinin yazd~~~na göre, Friedrich M~s~r, Suriye, ~rak, Anadolu 117 ve Yemen'deki alimlere bilimsel sorular
göndermi~ ; ancak, bu ülkelerden gelen cevaplan doyurucu bulmad~~~ndan, öte yandan da ~bn Seb'In ad~ nda büyük bir alimden haberdar oldu~undan, Fas ve ~spanya'ya ba~vurmu~~'18.
Bilime, özellikle do~a bilimlerine olan s~ n~rs~z merak~n~n yan~~ s~ra,
Friedrich'in bir büyük tutkusu daha vard~: ~ahin av~. Bu konuda uygulanan Do~u tekni~ini inceledi ve kuramlann~ , zooloji alan~nda bir usta eseri
olarak bilim tarihinde yerini alm~~~olan ünlü "Ku~larla avlama sanat~~ üzerine" (De arte venandi cum avibus) adl~~ kitab~nda ka~~da döktü 119.
Nihayet bir de Sicilya saray te~rifat~n~n Do~ulu karekterinden söz edebiliriz. ~slam dünyas~n~n ya~ay~~~tarz~na gösterdi~i e~ilim, daha Norman
atalar~n~n kurduklar~~ saray düzenine dayan~yordu ve "Haçl~~ Seferi"nden
sonra daha da güçlendi; bu da Kilise için, kendisini Müslümanlar~n ve ~slam'~ n dostu olarak suçlama gerekçesini yaratt~~120 . Büyük ö~renme azmi
"3 Stupor Mundi, s. 360.
114 Gottschalk, Al-Malik

S. 155 v.d.

"5 ~bn Seb'in hk. bk. G. Wiet, Introduction ti la litrature arabe, Paris 1966, s. 237 v.d.;
A. Adnan-Ad~var, "~bn Seb'in" md., ~A, V2, s. 805 v.d.
H' H. Corbin, Avant-Propos de ~bn Sab'in, Correspondance philosophique avec l'empereur Fr&kric II de Hohenstaufen, I, Arapça metni yay. ~erefeddin Yaltkaya, £*tudes Orientaks, VIII, Paris/Stamboul 1941; "Correspondance du Philosophe Soufi Ibn Sabin Abd
Oul-Haqq avec l'empereur Fr&i&ic II de Hohenstaufen: Quatri6rie trait sur l'immortalite
de l'âme", çev. A. F. Mehren, jounral Asiatigue, XIV (1879), S. 404-449; bu muhaberat~n
genel talihli: ay., s. 341-403 ve 450-454.
117

Kantorowicz, s. 181, "Anadolu" yerine "Arabistan" diyor. "Questions Siciliennes"in
önsözünde ise "Anatolie" yaz~yor.
H" Bk. Mehren'in önsözü, journa/ Asiatigue, XIV , s. 344 v.dd.
H" Friedrich II. von Hohenstaufen, Ileber die Kunst mil Vögeln zu jagen (De Arte Venandi
Cum Avibus), 2 c., F. a. M.: Insel Yay~nevi 1964. Bu konuda yapt~~~~ara~t~rmalarda Do~u
tekni~inin etkileri hk. bk. F. Gabrieli, The Transmission of Learning and Literary Infiuences to Western Europe, The Cambridge History of Islam, 2 c., yay. P. M. Holt, A. K. S.
Lambton ve Bernard Lewis, Cambridge 1970, II, s. 867.
'20 Stupor Mundi, s. 280.
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ve Arap kültürüne besledi~i yak~nl~~~~sayesinde Avrupa'ya antik birikimi
de aktarmada katk~s~yle II. Friedrich Do~u ile Bat~~ aras~nda bir arac~~ olmu~tur 121.
Geç Roma-Bizans-Islam uygarl~~~~çizgisine yerle~tirilebilecek düzen
anlay~~~yle Kilise'nin dünyevI gücünü sorgulayarak Reformasyon'a ba~lanabilecek bir hükümdar olan Friedrich, Aristoteles ara~t~rmalann~~ te~vik
etmesi ve Italyan sanat hayat~nda ç~~~r açmas~yle, Renaissance'~n da
büyük öncüsü olmu~tur '22.
IV. Arap kaynaklar~na göre IL Friedrich
IV .1 De~erkndirilen Arap kaynaklar~n~n karakteristi~i
Burada sadece Frans~ zca ve - varsa - Latince çevirileri biçiminde kullanabildi~im Arapça kronildere de~inilecektir. Bunlar aras~nda gerek II.
Friedrich'in ça~da~lar~, gerekse ça~da~~kaynaklardan yararlanan ve ço~u
zaman seleflefini kopya eden daha geç kronistler var. Kimisi devrald~~~~
kayna~~~belirtiyor, kimisi belirtmiyor. Kaynaklar~~eksiksiz zikreden kopyalar,
birincil yazman~n güvenilir aktarmas~~ olarak özgün metinle e~de~erdir.
eksik olan tarihlerde ise müverrihin, belirtti~i kayna~~~orijinaReferan_s_l_
linden m~, yoksa da bu orijinali kullanm~~~ve zikretmi~~olan daha geç bir
kopyadan m~~devrald~~~n~~ anlamak pek kolay de~il. Kullanm~~~ve zikretmi~~olduklar~~ eski kroniklerin her birini belirtmeyen yazarlar~ n eserlerinde,
bir pasaj~n ça~da~~bir kayna~~n kopyas~~ m~, yoksa da yazar~n kendi aç~klamas~~ m~~ oldu~u, metni okurken bilinemiyor. At~f yap~lan ça~da~~kronik
kaybolmu~sa, dolay~s~yle kar~~la~t~ rma imkan~~ ortadan kalkm~~sa, bu gibi
sorulara cevap bulmak güçle~iyor.
Arap kronistleri, tarih yaz~c~l~~~n~n y~ll~k biçiminden nadiren uzalda~~yorlar. Bu sunu~~tarz~~belki geni~~ba~lant~lar~~ ilk bak~~ta kavramaya engel
oluyor, ama buna kar~~l~ k, verilen bilgilerin güvenilir olmas~n~~ sa~l~yor ki
bu, birbirinden ba~~ms~z Do~u ve Bat~~ kaynaklar~n~n kar~~la~t~nlmas~yle
kan~tlanabilir.
Anomin "iskenderiye Patrilderinin Tarihi" '23 ile ~bnül 'AmId'in kroni~i 124 d~~~nda, bu ara~t~rma için kullan~ lan Arapça kaynaklar Müslümanlar
s. 176; Stupor Mundi, s. 266 v.dd., 278 v.dd., 359 v.dd.
Greko-Arap kültürünün Bat~~ ile temas~ nda Sicilya ve Güney Italya'n~n rolü hk. bk.
Gabrieli, ay., s. 852.
123 Bk. a~. s. 471 v.d.
124 Bk. a~. S. 471•
121 Kantorowicz,
122
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taraf~ ndan yaz~ lm~~ t~ r. Bunlarda, anlat~~~esnas~nda H~ ristiyanlardan söz
edilirken, "Allah onlar~~ lânetlesin!" 125 veya "Allah onlar~~ kahretsin'" 126 gibi
beddualara s~ k s~ k rastlan~yor; buna kar~~l~ k Kudüs ve Dimyat gibi ~ehir
adlar~n~ n yan~~ ba~~ nda hemen "Allah onu cennet mutlulu~una eri~tirsin!"127 veya "Allah onu korusun!" 128, hatta "Allah onu en k~sa zamanda
~slam'a tekrar kazand~rs~ n!" '29 gibi ça~n~lar yer al~yor. Din her ~eyin merkezine yerle~tiriliyor, ve islam~ n zaferi, bütün etkinliklerin nihai hedefi olarak görülüyor. EVI Sâme ve ~bnül'Esir'in ça~n~ lan bu tutumun örnekleri
aras~ nda say~ labilir:
"Allah onun Müslüman ellere dönmesini kolayla~t~rs~ n ve bundan böyle do~ru ö~retiyi güçlendirsin!" '3°
"Allah imans~z~~ alçalts~ n ve zaferi Muhammed'in ve ailesinin nam~ na Müslümanlara bah~etsin!" 131
"Her ~eye muktedir Ulu Tanr~ 'dan ba~ ka güç ve kudret yoktur.
Lütufkârl~~~~ile Müslümanlara bu ~ehrin fethini ve ~slama tekrar
kazand~r~lmas~n~~ kolayla~t~ rs~ n!" 132
Böylece, genellikle yazar~n ki~isel yarg~s~ n~~ pek aç~~a vurmayan, olaylar~ n seyrini ön planda tutan anlat~~ , dua veya beddua biçiminde ça~n~larla yer yer kesintiye u~ruyor, bu da adlar~~ geçen Müslüman tarihçilerin
ço~una özgü bir üsltip. Bu gibi ça~ n~lar, k~ smen dinsel önyarg~lann artt~~~~Haçl~~ Seferler ortam~ndan aç~ klanabilirse de, o ça~~ n ötesinde, din merkeziyetçi tutumun ifadesi olarak, adeta birer deyim halinde konu~ma diline yerle~ebilmi~, bundan dolay~ , her halde kaybedilmi~~bir ~ehrin yeniden
kazan~lmas~~ dile~i gibi spesifik ifadelerin d~~~ nda, enine boyuna dü~ünme
ve tartma sonucu yap~ lm~~~ aç~ klamalar olarak de~erlendirilmemelidir.
Arap tarihçileri, Franklardan söz ederken hemen "Allah onlar~~ lânetlesin!"
formülünü ekliyorlar, t~ pk~~Hz. ~sa'n~ n ad~~ geçerken mütalaa sonucu de~il,
12S Abou Chamah, Le lune des deux jard~ns, RHC, or., V, s. 85; Ibn -Alatyr, Kamel-Alievarykh, RHC, OT., Il, S. 175.
1 " Ibn-Alatyr, S. ~~ 76.
27 Abou Chamah, a.y.
128
Ay.
29 Ibn-Alatyr, S. 175.
130 Abou Chamah, s. 86.
31 Ibn-Alatyr, S. ~~ 71.
132
Ibn-Alatyr, S. 176.

II. FRIEDRICH VON HOHENSTAtirEN

469

ama dindarl~klanndan "Selâmet onun üzerinde olsun" 133 ve bir
Müslüman ölüden söz ederken "Allah ona rahmet eylesin" '"" dedikleri gibi.
Bu gibi ça~n~lann, ilgili yerlerde rastlanmalar~~ yad~ rganmayan, kal~pla~m~~~deyimler oldu~unu dü~ünürsek, gözden geçirilen kroniklerde Friedrich'in ad~yle birlikte herhangi bir küfür veya bedduan~n yer almay~~~~ ~a~~rt~c~~ oluyor. ibn Kesir "~mparatorun elçisi [l'envoy de l'empereur] (lanet
olsun ona), el-Muazzam'~ n yan~ na gitti..." 135 diyorsa, o zaman Friedrich'e
de~il, elçiye beddua ediyor olmal~ , çünkü metnin ba~ka yerlerinde Friedrich tek ba~~ na zikredilirken, böyle formüllere rastlanm~yor; kald~~ ki, yukarda da belirtildi~i gibi, bu gibi aç~klamalar a~~ rl~~a sahip mütalaa sonuçlar~~ de~il, konu~ma tarz~ n~ n birer ifadesi.
Bazen de~i~ik Arap tarihçileri ayn~~ olaylar~, tahrif etmeksizin, farkl~~
bir tonda anlat~yorlar. Mesela ~bnülcevzi, el-Muazzam'~n o~lu olan Dima~k'll el-Nâs~ r Davud'un emri üzerine halk önünde yapt~~~~konu~mas~ nda 136, Kudüs'ün Friedrich'e teslim edilmesinden dokunakl~~ sözlerle yak~n~ rken, Ayni sadece, el-Kâmil'in Kudüs'ü Franklara ancak harabe biçiminde b~rakt~~~ n~~ ve bundan dolay~~ ~ehri her zaman geri alabilece~ini
dü~ündü~ünü söylemekle yetiniyor 137. Bu farkl~~ de~erlendirme, ilgili kronistlerin kar~~t Eyyubi kamplara ba~l~~ olmalar~ ndan kaynaklan~ yor. Dima~k
taraftarlar~~ Kudüs'ün Franklara devredilmesini teessürle dile getirirlerken,
kendi hükümdarlar~= propagandas~ n~~ yapmak için, el-Kâmil'e de sald~r~yorlar. Farkl~~ tutumlar~~ yorumlayabilmek için, Kahire ile Dima~k kamplar~na ait olan ça~da~~kaynaklar~ n birbirlerinden ay~rdedilmeleri ve kar~~la~t~ nlmalan gerekir.
Bu husus göz önünde tutuldu~unda, Arap kronistlerinin, II. Friedrich'i herhangi bir Haçl~~ önderi olarak ele almad~klan, kendisi hakk~ nda
çok özel bir izlenim edindikleri görülüyor, hele de ~bnülcevzi gibi Dima~k
saray~n~n güvenine sahip ki~ilerin sunu~lan dikkate al~ nd~~~ nda '38.

Ibn Vâs~l'~~ akt. MakrizI, ROL, IX, s. 528, önceki sayfan~ n dipnotu.
Al-Aini, RHC, or., Il, s. 21 1.
135 Ilan Kesir'i akt. Ayni, RCH, or., II, s. 186.
'36 Bk. ruk. S. 463.
RHC, or., II, s. 18g.
'3'
138 Bk. a~. S. 474.
133

114
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IV. .a) Ça~da~~kaynaklar
~bnul'Esfr: ~bn al-A~ir (555/ ~~ 169-63o/ ~~ 234)
Elcezire'de do~du; Musul sahibinin hizmetinde bulundu. Bilgilerini
birçok gezide artt~ rd~~ ve ömrünü tarih yaz~c~l~~~ na adad~. "Musul Atabeylerinin Tarihi" ve "al-Kâmil fi'l-târit~" (Kâmil al-Tavârit~) (1231 y~l~~ ile son
bulan bir Dünya Tarihi) adl~~ iki eseri, Haçl~~ Seferler zaman~~ için ba~l~ca
kaynaklard~ r. Yazd~~~~Dünya Tarihi, ibn Vâs~ l, ibn Hallikân, Ebulfidâ, Zehebi, ~bn KesIr ve Makrizi taraf~ndan devral~ nm~~t~ r. Cahen'e göre "ara~t~ rd~~~ m~z dönemin en büyük, daha do~rusu tek tarihçisi" 1".
Ibnukevi Sibt ~bn al-Cavzi (582/1186-654/1257)
Ba~dat'ta do~du ve burada ilâhiyat okudu. Büyük Caminin imam~~ oldu~u Dima~k'ta el-Muazzam, el-Nâs~ r Davud ve el-E~ref ile görü~üyordu.
Böylece siyasal geli~melere yak~ ndan tan~k olabiliyordu. Kudüs II. Fried~ich'e teslim edildi~inde, el-Nâs~ r Davud kendisine ~slam dünyas~ n~ n
büyük kederini bir vaazla dile getirmesini emretti 14°. "Mir'ât al-zamân fI
târit~~ al-acyân" ad~ ndaki mufassal tarihi, kendi ça~~ na kadar uzanan bir
Dünya Tarihidir ve k~smen Ebü ~âme ile Nüveyri'nin kopyalar~~ biçiminde
günümüze ula~m~~t~ r. Ebülmahâsin ve Ayni gibi ba~ ka kronistler de eserini kullanm~~lard~ r. ibnülcevii'nin babas~, azad edilmi~~bir Türk idi m'.
Ebü ~âme: Abü ~âma (599/ ~~ 203-665/ ~~268)
Dima~k'ta do~du ve iki tarih eseri kaleme ald~: "Kitâb al-rav±atayn fl
at~ bâr al-davlatayn" Selâhaddin ve Nureddin karde~lerin tarihi. Büyük eserinin 591/1195-665/1266 y~llar~ na ait zeyli (?ayl al-rav±atayn) daha çok
ibnülcevzrnin "Mirk'al-zarr~ n"~ ndan olu~uyor ve Nüyeyri taraf~ ndan kopya edilmi~tir'''.

Cahen, La Syrie du Nord, s. 58. Ibnür Esir hk. bk. Cahen, s. 58 v. dd.; Gottschalk,
Al-Malik Al-Kamil, s. 6 v. dd.; Reinaud, x v. dd.: Wiet, Introduction a la htte:rature arabe, s.
208 v. dd.; "Ibnül 'Esir (2)"md., ~A, V2, S. 852.
14° Bk. yuk. S. 463 ve 469.
"I Cahen, S. 64 v. dd.; Gottschalk, s. g; Reinaud, s. xxiij: Wiet, s. 209; "Ibnülcevzi"
md., ~A, V2, S. 850.
r 42 Cahen, s. 66 v.d.; Gottschalk, S. g v.d.; Reinaud, s. xx v.d.; Wiet, s. 209;
Brockelmann, "Ebü ~âme" md., ~A, IV , s. 51.
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ibmir Amid: ~bn al-cAmid (602/ ~~2o5-672/ ~~273)
M~s~ r'da bir H~ristiyan ailenin o~lu olarak do~du. 658/1260 y~l~~ ile
son bulan ve TabarVnin tarihinden beslenen Arapça kroni~i, 1625'te Avrupa'da tan~nd~ '''.
~bn Hallikân: ~bn I-Jallikân (608/121 I-681/1282)
Kendinden sonraki bütün Arap Kronistler taraf~ndan kullan~lan biyografik sözlü~ü ("Vafayât al-acyân va anbâ' abnâ' al-zamân") ünlü ki~ilerin
özgeçmi~lerini içeriyor ve ço~~nlukla ça~da~~tan~klar~n ifadelerine dayan~yor. Ba~vurdu~u kaynaklar aras~ nda ibnül'Esir ve ibnülcevzrnin eserleri
yer allyor144.
~bn Vdszl. Camâl al-Din ~bn Vâ~il (604/1207-697/1298)
Ünlü bir kad~'n~ n o~lu olarak Hamâ'da do~du. Kudüs, Dima~k ve
Halep'te okudu. El-Muazzam'~ n hizmetinde bulunan babas~~ taraf~ndan k~sa zamanda Dima~k saray~ na sokuldu; burada el-Muazzam ile el-Nas~ r
Davud'un samimi dostu oldu. Uzun gezilerden sonra Kahire'de müderris
olarak görev yaparken, Memluk sultanlar~~ ile de dostluk kurdu ve Sultan
Baybars taraf~ ndan 663/1265'te (Ebülfidâ'ya göre 659/1261'de) II. Friedrich'in o~lu olan Sicilya kral~~ Manfred'in yan~na elçi olarak gönderildi.
Orada uzunca bir zaman kald~~ ve Manfred ile s~k~~ bir dostluk sürdürdü.
Bu dönem hakk~nda, ö~rencisi Ebulfidâ taraf~ndan kullan~lm~~~olan "Mufarric al-kurüb ii al~ bâr Bani Ayyi:113" (530/1135-630/1233 tarihleri aras~nda Eyyubilerin tarihi) ad~ndaki ba~l~ ca eserinde söz etmektedir. Ebülfidâ,
eserinde hocas~ n~~ an~yor ve onun çokyönlü yetene~ini övüyor, ~bn Vâs~l,
~bnül'Esir'in Dünya Tarihini devrald~ ; kendi eseri de Ebülfidâ, Zehebi,
Makrizi, Ebülmahâsin v.b. taraf~ndan kullan~ld~~145 .
iskenderiye Patriklerinin Anonim Tarihi:
Bu Arapça eser ~ o. yüzy~lda M~s~r'da Sever(i)us ad~ nda bir K~ pti din
adam~~ taraf~ ndan ba~lat~ld~~ ve ba~ka yazarlar taraf~ ndan sürdürüldü. ~slam
Cahen, s. 6o; Wiet, s. 256; M. Plessner, "Mekin" md., IA, VII, s. 628-630.
'" Cahen, s. 38; Gottschalk, s. 13; Reinaud, s. xxiv; Wiet, S. 210; C. Brockelmann,
"Ibn Hallikân" md., ~A, V2, S. 745 v.d.
"5 Cahen, s. 68 v. dd.; Gottschalk, s. 7, v.d.; Reinaud, s. xxv v.d.; Wiet, s.256;
Abou'l-Feda, RHC, OT., I. 17o v.d.; Abulfeda, Annales Muskr~nci, V, S. 145-151; A. S. Erzi,
md., IA, V2, S. 833-835.
"~bn
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kaynaklar~ nda bulunan pasajlar vas~tas~yle yararland~~~ m bu ça~da~~H~ ristiyan kaynak, Be~inci Haçl~~ Seferi hakk~ nda de~erli bilgiler sunuyor. Friedrich'in bu Haçl~~ Seferini i~ leyen ve o devirde Kahire'de bulunan yazar~n
ad~~ Mohub idi; ancak onu zikreden Arap kronistleri, kendisinden "Iskenderiye Patriklerinin Tarihçisi" diye söz ediyorlar 146 .
IV.I.b) Daha geç kaynaklar:
Baybars: Baybars al-Man~ ürl al-ljatâ'i (644 veya 645/1247-725/1325)

Bu Türk emirinin Dünya Tarihi ("Zubdat al-fikra ü târit~~ al-hicra")
yarad~l~~tan 724/1324'e kadar uzan~ yor ve biri Ayni' olmak üzere, iki yazar~n kroni~inde k~ smen mevcut. Bu eseri için ibnül'E~ir, ibn Vâs~l ve
~ bnülcevii'nin tarihlerinden yararlanm~~~"7.
(672/1273-731 veya 732/1331)
Salâhaddin'in ahfad~ndan olan bu tarihçi, emaretine sahip olmamakla
beraber, Hami emini ailesindendi. Yarad~l~~tan 729/1329'a kadar uzanan
Dünya (~slam) Tarihi ("Al-Mut~ta~ar ü târlh al ba~ar") ba~ta ibnül'Esir ve
ibn Vâs~l olmak üzere, kendinden önceki yazarlara dayanmaktad~r "8.
Niiveyd: Al-Nuvayri (677/ ~~279-732/ ~~332)

Yüksek devlet makamlar~nda bulunmu~~ve hattatl~~~~ile ciltçili~iyle de
tan~nan bu M~s~rl~~ kronistin ünlü ve çok mufassal aksiklopedisi, bir Dünya
Tarihini de içeriyor ("Nihayat al-arab fi funün al-adab"). Nüveyri,
~bnülcevzi ve Eb~l ~âme'nin eserlerini devrald~~149.
Zehebf: Al-ahabi (673/ 274-784/1348)

Kahire'deki ö~renimini bitirdikten sonra, vatan~~ olan Dima~k'ta
müderris olarak ya~ad~. 700/ ~ 300'e kadar i~ledi~i "Târib al-~slam" adl~~
46 Gottschalk. s. 16; Reinaud, s. xxij; Wiet, S. 61; P. Jackson, "The Crusades of
1239-41 and their Aftermath", Bulktin of th~~School of Oriental and African Studies, I (1987), s.
33-35. Jackson'un (s. 35) sözünü etti~i yeni yay~n~~görmedim (dn. g).
147 Cahen, s. 78; D. S. Margoliouth, "Baybars" md., ~A, II, S. 363 v.d.
I 48 Cahen, s. 81; Gottschalk, S. 17; Reinaud xxvij v. dd.; Wiet, S. 256; Brockelmann,
"Ebülfidâ" md., ~A, IV , S. 78.
49
Cahen, s. 81 v.d.; Gottschalk, s. 17; Reinaud, ~ocxij. v.d.; Wiet, s. 257; I. Kratchkowsky, "Nüveyri" md., ~A, IX, S. 374 v.d.
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büyük eseri için ibnürEs~r, ~bnülcevzi, Ebi~~ ~âme, ~bn Hallikân ve Ebülfidâ gibi tarihçilerin kroniklerini kulland~ "
Al-Yâfi'i (669 civ./ ~~299 veya ~~3oo civ.-768/1367)
Yemen'de do~up, Mekke'de ölen bu mutasavv~f, ibnül'EsIr, ~bnülcevibn Hallikân ve Zehebrye dayanan Dünya Tarihini ("Mir'at alcanân...") M~s~ r sultan~~ Kalaun'a adad~ ".
~bn Kesir: ~bn Kasir (70 ~~/ I 3o ~~ -774/1373)

Bu kronistin do~du~u ve ya~ad~~~~yer Dima~k idi. Yarad~l~~tan kendi
hayat~n~n son y~llar~na kadarki zaman~~ i~ledi~i Dünya Tarihini ("Al-Bidâya
va'l-nihâya") kaleme al~ rken, aralar~nda Ibnül'Esir, ibnülcevzI, Ebü ~âme,
~bn Hallikân ve Ebülfidâ olmak üzere, eski Arapça kaynaklara ba~vurdu 1".
Makrfzi: Al-Makrizi (766/1364-845/ ~~442)
Kahire'de do~an ve müderris olan bu Arap kronisti, tarih ara~t~rmalar~nda ilk planda M~s~r'~~ ele ald~. Büyük M~s~r Tarihine ek olarak,
ça~da~~tan~klar~n ifadelerine day-â-nan bir Eyyubiler ve Memluklar Tarihi
("Al-Sulük li-macrifat duval al-mulük") yazarken, aralar~nda ibnülcevzi ve
ibn Vâs~ l olmak üzere, de~i~ik müverrihlerin eserlerinden yararland~~153 .
Ayni: Al-Ayni (762/ ~~36o-855/ ~~45 )

Do~umundan bir buçuk yüzy~ l önce Ankara'dan göç etmi~~bir ailenin
o~lu olarak Ay~ntab'da do~an bu kronist, Kahire'de muhteseplik, evkaf
naz~rl~~~~ve ba~~kad~l~k görevlerinin d~~~ nda müderrislik de yapm~~t~r. En
önde gelen eserlerinden "~ kd al-cumân ~i tarih ahl al-zamân", büyük
ölçüde ibnül'EsIr, ibnülcevzî, ibnül'Amid, tbn Hallikân, ~bn Vâs~l, Baybars, Ebülfidâ, Nüveyr~~ve ~bn Kestr'e dayamyor 154.
''° Cahen, s. 82; Gottschalk, s. 17; Reinaud, x~ociii; Wiet, s. 257; Moh. Ben Cheneb
(ve S. Furat) "Zehebi" md., ~A, XIII, S. 493-495.
151 Cahen, s. 84; Gottschalk, s. 17; Reinaud, xxiv v.d., F. Krenkow, "YMI~" md., IA,
XIII , s. 333-335.

Cahen, s. 84, Wiet, s. 257; C. Brockelmann "Ibn Kesir (2)" md., ~A, V2, S. 762.
153 Cahen, s. 56 v.d.; Gottschalk, 18; Reinaud, x~ociv v.d.; Wiet, s. 257 v.d.; C.
Brockelmann, "Makrizi" md., IA, VII, s. 206-208.
154 Cahen, s. 87; Marçais [ve M. H. )(Inanç], "Ayni" md., ~A, II, s. 70-72.
152
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Ebül~nahdsin: Abu'l-Malyâsin (8 3/ ~~ 41 -87o/ ~~ 466 veya 874/1469)
~ bn TagribardI ad~ yle de tan~ nan bu müverrih, Kahire'de o s~ rada
~am ve Halep valisi olan bir Türk kölesinin o~lu olarak do~du ve Kahire'de bir askeri e~itim gördü. Arap fethinden 857/1453'e kadar uzanan
önemli ve güvenilir bir M~s~ r 'Tarihi ("Al Nucüm al-zâhira f mul~:~ k Mi~r
val-Kâhira") olan ba~yap~ t~, ~bnül'Esir, ~bnülcevii, Ebü ~âme, ~bn Vâs~ l
ve ba~ka kronistlerin yaz~lar~ na dayanmaktad~r
IV.2 Do~u kaynaklar~ na göre Friedrich'in kimli~i
Friedrich'in Haçl~~ Seferi Arapça tarihlerde özel bir dikkatle i~lendi; ki~ i olarak da II. Friedrich Do~ulu müverrihleri birçok ba~ka Haçl~dan daha fazla ilgilendirdi. Daha Filistin'e gelmeden önce "Hükümdarlar~n Kral~ " olarak tan~nmaktayd~~ '56. Haçl~~ Seferinden sonra da Arap kronistleri
onun azametini dile getirdiler. Y~ll~ klar~ nda Ebülfidâ ~öyle diyor:
"E nberetour sözcü~ü Frank dilinde Ümeran ~ n
kral ~~ demektir. Gerçek ad~~ F ered ri c (Frederic) olan bu
hükümdar, Sicilya adas~ na ve uzun ülkenin (~ talya) Anboutia
(Apulya) ve El-Anbardia (Lombardiya)'dan meydana gelen k~sm~ na sahipti."'
~bn Vâs~ l Friedrich'e "Verderik" diyor. 158 ~bnül'Esir "imparator" unvan~ n~~ "hükümdarlar~ n hükümdan"1" biçiminde aç~ kl~yor; Makrizi de Friedrich'i "al-Malik al-~mperatur" 60 diye adland~r~yor. ~bnülcevzi, Friedrich'e
atfedilen unvan ve s~ fatlar~~ s~ ral~yor:
"Büyük kral, çok ünlü, muhte~ em, çok güçlü, muzaffer, Sezar,
sayg~de~er, imperator, gücü ve soylulu~u ilâhi kudret ve
yücelikten kaynaklanan, Almanya, Lombardiya ve Sicilya kral~ ,
Kudüs'ün bekçisi, Papan~ n dayana~~, H~ ristiyan krallar~ n~ n kral~,
Frank krall~ldarm~ n koruyucusu, Haçl~~ ordular~ n~n kumandan~..., 161
Cahen, s. 87; Gottschalk, s. 18 v.d.; Reinaud, s. xxxv; Wiet, s. 258 v.d.; Brockelrnann, "Ebülmahasin” md., lA, IV, S. go v.d.
1 " Baybars', Amari'den akt. Röhricht, Beitrdge, 1, s. 89; Nüveyri'yi Amari'den akt.
Röhricht, Beitrdge, I, s. go.
Isz Abou'l-Feda, RHC, or., 1, s. 103; Abulfeda, Annales Muslemici, IV , s. 349.
~ bn
akt. Makrizi, ROL, IX, S. 509, At~m. 3.
Ibn-Alatyr, RIIC, or., II, S. 171.
160 Makrizi-Röhricht, Beitrage, I, S. 97.
~ bnülcevzi'den akt. Ayni, RHC, or., II, s. 199 v.d Ibnülcevzi'yi Amari'den akt.
Röhricht, Beitrdge, I, s. 94.
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IV .3 Friedrich'in bilim merakunn anlatzhp
Friedrich'in bilime büyük bir merak besledi~i konusunda Arap kronistlerinin hepsi hemfikir. Malcrki onun "geometri, aritmetik ve fen bilimlerinde çok bilgin bir adam" 162 oldu~unu yaz~yor ve çözümlerini ö~renmek için el-Kamil'e matematik sorular~~gönderdi~ini ekliyor. Sultan da sorular~~ birkaç alime sunmu~~ve bunlar~n yard~m~ yle çözerek, sonuçlar~~ imparatora göndermi~. Baybars, Friedrich'in "bilgeli~i, mant~~~~ve t~bbi seven, mükemmel ve bilge bir kral" 163 oldu~unu yaz~ yor. Müverrihler, özellikle bu bilim merak~n~~Friedrich'in lehine kaydettiler, çünkü bu yönüyle,
birçok bilim dal~na vak~ f olan birinin gerçekten güçlü bir hükümdar say~labilece~i görü~üne uyan ve böylece kendi hükümdar idealleri olan tipe
yak~nd~. Böyle bir de~erlendirmeye örnek olarak, ~bn Hallikan'~n elKamil'den, saray~ nda çok say~da bilgin bar~nd~rd~~~~ve bunlarla bilimsel
tart~~malar yapt~~~~için, iyi bir isim b~ rakm~~, büyük bir hükümdar diye
söz etmesi görülebilir'. tbn Hallikan ayn~~ de~erlendirmeyi el-Muazzam
için de yap~yor ve onun yeteneklerini övüyor: "Allah bu hükümdara rahmet eylesin; öyle soylu ve alc~ll~yd~~ Ici'!"165 El-Muazzam ayn~~ biçimde Ibn
Vasfi taraf~ ndan da övülüyor '66. Bu gibi aç~klamalar, ayd~n bir monark~n,
yüzy~ llar sürecek olan atalete henüz dü~memi~~Do~unun hükümdar anlay~~~na uydu~unu gösteriyor; böyle bir yakla~~ ma sahip gözlemciler de nitekim Friedrich'in Do~u kültür çevresinde yeti~mi~, ~slam kültürüne vak~f
bir hükümdar oldu~unu kolayca anlad~lar.
Ancak burada Grousset, Gottschalk ve Reinaud gibi baz~~ modem
ara~t~rmac~lar~n, ibn Vas~l'~ n bir aç~klamas~n~~ yanl~~~yorumlamalanna i~aret etmek gerekir. Ebülficla, Y~ll~klannda ibn Vas~l'~n ~u sözlerini devral~yor:
"Ben, diyor Kad~~ Cemaleddin ibn \las'', bu ülkeyi, el-Melik elZahir Baybars'~ n beni elçilikle bu yörenin hâlcimi olan el-Enberetour'un yan~ na gönderdi~i zaman gördüm. Bütün Frank krallan aras~ nda o, yetenekleri ve felsefe, mant~k ve t~p merak~~ sayesinde müstesna bir yer tutuyordu. Kendisi, halk~n~n ço~unun Is162
163

Makrizi, ROL, IX, s. 528 v.d.
Baybars'~~Amari'den akt. Röhricht, Btit~age, I, s. 89.
Ibn Khallikân, III,
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S. 241.

~~bn Khallikân, II, s. 429.
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lama ba~l~~ olan Sicilya'da yeti~ tirildi~inden dolay~ , Müslümanlara yak~nl~ k duyard~."167
Bu sözler sanki Friedrich için biçilmi~~kaftan, ancak tasvir edilen ki~i
kendisinden sonra Sicilya kral~~ olan o~lu Manfred. ~bn Vâs~ l, kendisinin
de aç~klad~~~~gibi, ancak II. Friedrich'in ölümünden sonra Memluk sultan~~ Baybars taraf~ ndan Sicilyal~~ Manfred'in yan~ na gönderildi ". Tarif etti~i hükümdar ku~ kusuz Manfred oldu~u halde, Grousset bu aç~ klamalar~ n
Friedrich hakk~ nda yap~ ld~~~ n~~ varsayarak, onun ~ slam kültürüne özel bir
e~ilim ta~~d~~~n~~ söylerken, bu gerçe~i kan~ tlamak için ~bn Vâs~ l'~ n yukardaki aç~ klamas~ na dayan~ yor ". Gottschalk 17° ve Reinaud 17' da Grousset'nin hatas~ na dü~ üyorlar. Grousset'nin de kulland~~~~"Recueil des historiens des croisades"daki seçmede bir çeviri hatas~~ veya Friedrich'ten söz
edilen bir yerin atlanm~~~olmas~~ söz konusu de~il, çünkü bu yer, Ebülfidâ'n~ n eksiksiz çevirisi olan Latince "Annales Muslemici"de de ayn~~ biçimde verilmi~. Burada ayr~ca, ~bn Vâs~l taraf~ ndan, bilim sevgisi sayesinde
di~er Frank hükümdarlardan farkl~~ görülen "imperator"172 ~u dipnotla
aç~ ldan~yor:
"O Kad~ 'mn elçi olarak yan~ na gitti~i ki~i II. Friedrich de~il.
Çünkü II. Friedrich 1250 y~l~ nda öldü, ve Baybars ancak 1258
y~ l~ nda M~s~ r Sultan~~ oldu." "
Mamafih bu yan~ lg~, ~bn Vâs~l'~ n II. Friedrich'i kulaktan duyma tan~yarak övdü~ünü de unutturamaz. Bilim ve ~ slam kültürüne olan sevgi, baba o~ul, her ikisine de özgüydü. Bu gerçek, ça~~m~zda baz~~ ara~t~ rmac~lar~ n, Manfred'e dair yap~lm~~ , ancak en az ona oldu~u kadar babas~na da yak~~an bir aç~ klamay~~ Friedrich'e ba~lamalarma yol açm~~t~ r.
Yapt~klar~~siyasal görü~ meler s~ras~ nda bilimsel konular~~ tart~~tddarm~~
gördü~ümüz Friedrich ile Fahreddin, birbirleriyle sa~lam bir dostluk
sürdürdüler; Friedrich'in bilgisini takdir eden bu kültürlü Fahreddin'in

16'

~bn Vâs~l'~~ akt. Ebülfidâ, RCH, OT., I, S. 194 / Annal~s Musle~nu~, IV , S. 349.
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arabuluculu~u, imparator ile el-Kâmil'in birbirlerine yak~ nla~malar~ n~~ sa~lam~~t~r
IV.4 Friedrich'in d~~~görünümü, davran~~~~ve dinf inançlanran anlatzlz~z
Friedrich'in Sicilya'ya dönmeden önce Kudüs'e yapt~~~~gezi hakk~nda
Nablus'Iu Kad~~ ~emseddin'in tan~ k ifadelerine dayanan birçok öykü Araplar taraf~ ndan nakledildi. El-Kâmil bu kad~ya, ~mparatora gezisinde refakat etmesini emretmi~ti 175. ~ bnülcevzi, Kudüs'teki Ömer camisinin bekçilerinden, Friedrich'in oradaki ikameti hakk~ nda edindikleri izlenimleri dinleyip kaleme ald~.
~mparatorun d~~~görünümü Araplar~~ pek etkilememi~e benziyor:
"~mparatorun k~z~ l saçl~, köse ve gözlerinin zay~f oldu~u söyleniyor; köle olsayd~, de~eri iki yüz dirhem etmezdi."'
~ bnülcevzi'nin bu anlat~~~~mamafih, ~mparatorun ki~ili~inin horlanmas~~ olarak de~il, sadece göze pek hitap etmeyen d~~~görünümüyle ilgili izlenimlerin nakli olarak anla~~lmal~. Nitekim nezaketi övülüyor:
"Bu imparator çok cömert, çok yak~ nl~ k gösteren ve ahlâkl~~ bilgin bir adamd~."'
~ bnülcevzi'nin anlatt~ klanna göre, Friedrich el-Aksa camisinin giri~inde bir H~ ristiyan vaizini, elinde Incil, para toplarken görmü~. Friedrich
onu yere itmi~~ve ona, kendilerinin "Sultan el-Kâmil'in hizmetkârlan olduklann~" 178, kendilerine kiliseleri vermekle gösterdi~i âlicenapl~k için Sultana ~ükran borçlu olduklann~~ söylemi~. Izinsiz olarak hiç bir H~ ristiyan~n
giremeyece~i camilerde Müslümanlar~ n, ibadetlerini rahats~ z edilmeden
yapabilecekleri kararla~t~ nlm~~~179 .
Friedrich Sahra camisinde ~u sözleri okumu~: "Salâhaddin bu mabedi
Putperestlerle kimlerin kastedildi~ini ö~renputperestlerden annd~rd~"
Röhricht, jerusalem, s. 780 v.d.
RCH, or., II, s. !go; kr~. Gottschalk, s. 159 v.d.; Reinaud, s. 430-433.
176
~ bnülcevzi'yi akt., Ayni, RCH, or., II, s. 193; ayn~s~ n~~ Amari'den akt. Röhricht, Be~trake, I, s. 92; ayn~s~ n~~ YâIli'den akt. Reinaud, s. 431.
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or., II, S. 192; ayn~ s~ n~~ Amari'den akt. Röhricht, Beitrag~, I, S. 92.
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mi~~ve cami kap~s~n~ n üstünde bulunan kafesli pencereye i~aret ederek,
bunun ne i~e yarad~~~ n~~ sormu~. Serçelerin girmesini önlemek için oldu~unu ö~renince de, H~ristiyanlar~~ kastederek: "Tanr~~ buna kar~~l~ k size domuzlar~~ gönderdi" 181 demi~. ~bnülcevzi'ye göre, ~mparatorun bu konu~ma
tarz~ , Ömer camisinin bekçilerinde, kendisinin bir "maddeci" 182 oldu~u,
ölümden sonraki hayata inanmad~~~~izlenimini uyand~rm~~: "Konu~malar~na bak~ lacak olursa, o bir ateist idi ve H~ ristiyan diniyle e~leniyordu." 183
Haçl~~ Seferler ça~~nda, Friedrich'in s~ra d~~~~tutumu, kendisinin H~ristiyanl~k kar~~nym~~~gibi bir izlenim uyand~rm~~a benziyor; bu da farkl~~ dinden
gözlemcilerin sübjektif alg~lama e~ilimini yans~ t~yor. Müezzinler ö~le namaz~ n~ n ezan~n~~ okuduldar~nda, Friedrich'in bütün maiyeti -ve bunlar~n
aras~ nda da Sicilya'daki ö~retmeni- namaza durmu~, çünkü hepsi Müs1ümanm~~~184.
Daha Friedrich Kudüs'e gitmeden önce, diplomatik kayg~lardan dolay~~ el-Kamil, Nabluslu Kad~~ ~emseddin'e, ~mparatorun ho~una gitmeyecek her türlü uygulamay~ , bu arada da ezan~n okunmas~n~, yasaklamas~n~~
emretmi~ti. Ancak ~emseddin, müezzini Sultan~n bu yasa~~ ndan haberdar
etmeyi unuttu~u için, müezzin ezan esnas~ nda bir de el-Mü'min~ln Suresinin Hz. ~sa ile Meryem Ana'ya at~ f yapan 91. ayetini okumu~:
"Allah hiç bir evlat edinmemi~tir. Beraberinde hiç bir Hah da
yoktur..."
Friedrich, caminin yan~nda oturan ~emseddin'in konu~uyken, bu ayeti duymu~. Korkuya kap~lan ev sahibi, güne~~do~duktan sonra müezzinin
yan~na giderek, bundan böyle minareye ç~kmas~n~~ yasaklam~~. Ertesi gün
sabah ezan~~ okunmay~nca, Friedrich ~emseddin'e bunun sebebini sormu~;
o da Sultan~ n yasaklamas~n~~ aç~klam~~. Bunun üzerine Friedrich kendisine
~u sözlerle kar~~l~k vermi~:
"Aman Kad~~ Efendi, sizinki ne büyük bir yan~lg~d~r! Benim
yüzümden ibadetinizi, yasan~z~~ ve dininizi de~i~tiriyorsunuz. Pe181 Ayn~s~n~~ akt. Ayni, s. 193; ayn~s~ n~~ Amari'den akt. Röhicht, ay.; ayn. Yâfii'den
akt. Reinaud, s. 431.
182 Ba~ka kitaplarda bu sözcük (dahri) "dünyevi" veya "naturalist" olarak çevrilmi~.
1" ibnülcevzi'yi akt. Ayni, s. ~~ g3; ayn. Amari'den akt. Röhricht, a.y.; ayr~ . ah Re~-
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ki ama, benim yan~ mda, benim ülkemde olsayd~ n~z (ne yapard~n~z)?" 185
Bu tav~r Müslümanlar~~ etkiledi; Makrizi'ye göre, Friedrich'in Kudüs'e
gelmekten bir maksad~~ da, müezzini duymakm~~~186.
Sonuç: Arapça lcroniklerde beliren Friedrich imgesinin de~erlendirilmesi
Son altbölümlerde sunulan tablo, Do~ulu gözlemcilerin anlatbklanna
göre çizilmi~tir. Bütün bu tasvirlere göre, Friedrich'in Do~u'da yaratt~~~~izlenim, s~radan bir Haçl~ n~nkinden farkl~~ olmu~tur. islam~ n kültürüne hayranl~ k ve dinine de sayg~~ besledi~ini Arapça kaynaklarda okuyabiliyorsak,
bunun hiç bir ~a~~ rt~c~~ yan~~ yoktur. Nihayet Friedrich, Bat~~ üniversiteleriyle Do~u medreselerinde ayn~~ malzemenin i~lendi~i, ayn~~ bilgi temeli üzerinde bilim üretildi~i bir ça~~n insan~yd~ ; ancak, bu gerçek onun e~ilimlerini aç~ klamaya yetmez, çünkü as~l belirleyici olan ve kendisini di~er Avrupal~~ monarldardan ay~ ran husus, sadece Kutsal Roma-Alman imparatorluk tac~ n~ n - üstelik de Papal~ k ile çat~~an - sahibi de~il, henüz canl~~
bir ~slam kültür miras~ n~~ ya~atan bir ülkenin, Sicilya krall~~~n~n, orada yeti~mi~~ve mükemmel Arapça konu~an hükümdan olmas~yd~. Bu verilerin
~~~~~ nda, Eyyubilerin aralar~ndaki sürtü~meleri diplomatik maharetle kendi
lehine kullanmay~~ bilmi~~olmas~ na bak~ p da, M~s~ r ve Suriye'de bulundu~u s~rada, her f~rsatta bilim merak~n~~ gidermeye çal~~an o devrin bir Do~ulu hükümdar~~ gibi davranm~~~olmas~ n~, samimiyetsiz bir tav~ r, bir siyasal kurnazl~k olarak de~erlendiremeyiz. Onun yapt~~~, "gençli~inde Do~u
ile kazanm~~~oldu~u tan~~~ kl~~~" 187 sadece siyasal beceri sayesinde de~il, içten duygularla da de~erlendirmekti. Nitekim ~slam âlemiyle -Kudüs'ü
~~ 244'te yitirdikten sonra da 188 dostlu~unu ölümüne kadar sürdürmü~tür '89. Kendisine sempati ile bakt~ klanna tan~k oldu~umuz Arap
gözlemciler de, onu ait oldu~u kültürel çerçeveye oturtacak bilgiye
sahiptiler. "Bu Do~ulular on[un ki~isin]de sadece Kudüs'teki dini bütün
imamlan deh~ete dü~eren `materyalist'i de~il, kültür ve bilim adam~ n~ ,
dört dörtlük ~övalyeyi, Do~u'nun uygarl~~~ n~n bir vâlc~f~~ ve hayran~~ oldu~unu gösteren 'Frank' hükümdar~ n~~ görmü~~ve takdir etmi~~olmal~ lar."'
185 Dn. ~ 84'te verilen referanslar; ~ bnülcevizryi akt. Reinaud, s. 431 v.d.; Makrizi,
ROL, IX, s. 526 v.d.
Makrizi-Reinaud, S. 432; Makrizi, ROL, IX, s. 527.
167 S~UPOT MUMil, S. 275.
Strayer, The Crusades of Louis IX, HC, II, S. 489.
Bk. yuk. S. 464.
19° Stupor Mundi, s. 278.

