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Haçl~~seferleri denince hemen akl~ m~za Avrupa H~ristiyan devletlerinin
kafir (infidel barbarians) diye ilan ettikleri Müslümanlar~n elinden mukaddes topraklar~~kurtarmak için yapm~~~olduklar~~seferler gelir. Nitekim Papa
IL Urban 18 Kas~ m 1095'te Müslümanlara kar~~~Haçl~~ seferlerini ba~latt~~~nda amac~n~n Do~u H~r~stiyanlarm~~ ve H~ ristiyan kiliselerini Selçuklular~n
elinden ve daha sonra da Kudüs'ü ve di~er mukaddes topraklar~~dinsizlerin
elinden kurtarmak oldu~unu aç~kça ilan etmi~tir (bk. Hans Eberhard Mayer,
The Cn~sades, Oxford 1998, s. 8-9). Papa II. Urban'a ra~men bu sempozyum
ile bunun pek de böyle olmad~~~~bir daha anla~~ lm~~t~ r. Asl~ nda bu seferlere
çok yönlü bakmak gerekiyor. Gerçe~in ne oldu~unu anlayabilmek için daha
çok ara~t~rmalar~n yap~ lmas~~ gere~i kendini bir daha bu sempozyumda göstermi~tir. ilim adamlar~ n~n birçok konularda mutab~ k kalmad~klar~~ bu sempozyumdan anla~~lm~~ur. Bu seferler acaba bir do~u-bat~~ çau~masm~n yoksa
Ortodoks ve Katolik kiliselerinin hesapla~masm~ n bir ürünü mü idi? Veyahut
Avrupa'da fakir halk~~inleten elit tabakan~ n suçluluk duygular~n~ n bir ba~ka
türlü hesapla~mas~~ m~~ idi? Hz. Isa'y~~ gerçek anlamda sahiplenen
Müshimanlardan bir ba~ka anlamda papa~~~~~~ve papazIar~ n kendilerini temize ç~ karmak için H~ ristiyan aleminin cihad ad~~ alt~nda dikkaderini ba~ka
yöne çekrnenin bir takti~i mi idi? Seferlerin dini, politik, sosyal ve ekonomik
yönlerini inkar etmek mümkün olmad~~~~gibi H~ ristiyan topluluklar~~~~~~ .
körü körüne bir cehennem ate~inin içine aulmalarm~n birçok de~i~ik nedenle~ini de ara~t~rmak gerekir. Bu sempozyumla b~~~~~~ n cevabm~n bulundu~unu söyleyemem. Ancak cevab~n ne oldu~unu islam~n ve H~ ristiyanl~~~n
ruhunu ve bu iki dine mensup topluluklar~ n kendi co~rafyalar~~ içinde ne
gibi motifikasyonlarla hareket ettiklerini anlamadan ben de bilemem. Sayg~~
ve sevginin ürünü olan bu sempozyum di~er ilim adamlar~n~n çal~~malar~nda
da kendini gösterse belki baz~~ sorular~ m~za cevap buluruz. Tarih ara~t~rmalar~~çerçevesinde s~n~ rlar kalkmal~ , din, dil, kültür ve ~rk farkl~ l~ klar~~bir sorun olmaktan ç~kar~lmal~~ve sorulara ortak çal~~malar ile cevap aranmal~d~r.
Haçl~~ zihniyeti hâlâ var ise elimine edilmeli, co~rafi s~n~rlar gözetilmeden inBelleten C. DUL 58
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sanlar aras~ nda sayg~~ ve sevgi ba~lar~~ kurulmal~d~ r. Sempozyumun aç~l~~~ n~~
yapan Say~ n Nam~ k Kemal Zeybek'in ifade etti~i gibi ~slami H~ ristiyanlara,
H~ ristiyanl~~~~Müslümanlara anlatrnada art ~~iyete yer verilmemeli ve kar~~ l~ kl~~bilgi al~~~veri~inden çekinilmemelidir.
Sicilya Müslümanlar ~~n~ n isyanlar~ n~~ bildirisinde i~leyen James Powell
(The Rebellions of the Sicilian Muslims: The Background to Lucera) bu konuda yeterince ara~t~ rman~ n yap~l~nad~~~ na dikkatimizi çekti. Müslümanlar~ n
Sicilya'da hâkimiyetine içerleyen H~ ristiyanlar daha 1059'da Papa'n~ n izni ile
Sicilya Müsliimanlarma kar~~~Apulia ve Calabria dükü Robert Guiscard'~ n
karde~i Rayer'in komutas~ nda harekete geçmi~lerdi. I. Roger'~ n 1061 y~l~ nda
Messina'y~~ ve 1091 y~ l~ nda da bir kaç ileri karakolun haricinde tüm topraklar~ n~~ feth etmesiyle Sicilya Müsliimanlardan H~ ristiyanlara geçti. 1194 y~ l~ na
kadar Normanlarm yönetiminde kalan Sicilya'da bir çok ~slam abidelerinin
ve yazmalar~ n tahrip edilmelerine ra~men Müslüman kültürü devam etti.
Bilhassa Müslümanlara olan yak~ nl~~~ndan dolay~~ "Putperest" olarak adland~ r~ lan II. Roger güney ~ talya'ya yapt~~~~seferlerinde Arap askerlerini ve mühendislerini kulland~. Hatta binalar~ n~~ Arap mimarlar yapt~ lar. Araplar gibi
saray~ nda hiciv sanat~ na hâkim ~airler bulunuyordu. 1185 y~ l~ nda aday~~ziyaret eden me~hur seyyah ~ bn Cubeyr Kral II. William'~ n (1166-1189)
Müslümanlara son derece itimat etti~ini ve bir çok i~lerini onlara yapt~ rd~ ~~ n~~ yazar. Hatta II. William'~ n Arapçay~~ okuyup yazd~~~ n~~ belirtir (Bernard
Lewis, The Arabs in Histoly, London 1968, s. 118-119). Mamaf~ h zaman geçtikçe durum de~i~ir. Sicilya 1224 y~ l~ nda Frederick Barbarossa'~l~ n torunu
Swabia dükü II. Frederick'in yönetimindedir. Müslüman valilerin ya~amdamu kendine adapte eden II. Frederick zaman zaman kendi cinsinden olanlara z~~ lmet~nekle kalmam~~~say~ lar~~ gittikçe azalan Sicilya Müskimanlarm~~
büyük bir bask~~ alt~ nda tutmu~~ve dolay~s~yla onikinci ve oni~çiincii as~ rlarda
birbirini takip eden isyanlara sebebiyet vermi~tir. Müslümanlar~ n isyanlarm~~
ele alan James M. Powell isyan sebeplerini her ne kadar dile getirdi ise de
kaynaklarda k~smen de olsa mevcut bilgilerin ~~~~~ nda Müslümanlar~ n nüfusu, H~ ristiyanlara oranlar~~ ve co~rafi da~~l~ n~ lar~~ gözönünde bulunduran
bir bildiri daha çok sorulara ~~~ k tutabilirdi. Prof. Hassanein Rabie'~ n i~aret
etti~i gibi yuvarlakta olsa kaynaklarda verilen nüfus de~erlendirilmeliydi.
I. Haçl~~ seferi~~ in izleri, Avrupa'da Müslümanlar~ n ve Yahudilerin varl~~~~
ve Avrupa devletlerinin birbirlerine kar~~~hareketleri Jonathan Philips'in i~lemeye çal~~t~~~~konu Papa III. E~~genius'un II. Haçl~~ seferine ça~r~s~ n~~ dik-
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katli bir ~ekilde i~lenmesi gere~ini ortaya koymaktad~ r. I. Haçl~~ seferi neticesinde kurtar~ lan mukaddes topraklar Urfa'n~ n tekrar Müslümanlar~ n eline
geçmesiyle Haçl~ lar~ n mukaddes topraklarda varl~klar~ n~~sürdürmeleri tehlikeye girmi~tir. Papa III. Eugenius her ne kadar Bizans topraklar~ nda tahrihata yol açmayaca~~na inand~~~~dindarl~~~~ile bilinen Frans~z Kral~~"VII. Louis
komutas~ nda Frans~z ordularm~ n harekete geçmesini sa~lad~~ ise de, yukar~da
bahsetti~imiz ekonomik nedenler ve H~ ristiyan fanatizmi bir taraftan
~ngiltere'nin sava~~nedir bilmeyen fakir halklar~~ di~er taraftan da Alman
imparatoru Konrad'~ n (Conrad) komutas~ nda Alman kuvvetlerinin 1147'de
Haçl~~ bayra~~n~~kald~ rmalar~ na sebep olmu~tur. Aral~ k 1147'de Istanbul'a varan bu Haçl~~ordular~~bir taraftan Bizans topraklar~nda tahribata yol açarken
di~er taraftan ~ talyanlar deniz yolu ile Filistin'e varmak isteyen Haçl~~gruplar~ ndan büyük bir miktarda gelir elde etmeye çal~~m~~lard~ r. Papa Eugeneus
her ne kadar Frans~zlar' bu i~~için harekete geçirmede isabetli davranm~~~ise
de di~er hareketlere mani olamamas~~ ve di~er Haçl~~ ordular~ n~~ engelleyememesi H~ ristiyan alemindeki giiçsüzlü~iinii~~~ve her yönden baz~~ ç~ karlar~ n
öne ç~ kmas~n~ n neticesi mi idi?
Avrupa'da bu hareketlilik devam ederken Haçhlar~ n yönlendi~i topraklarda da bir hareketlilik vard~. Prof. Dr. Ramazan ~e~en'in i~ledi~i konu
ad~ ndan da anla~~laca~~~üzere (Haçl~~ Seferleri S~ ras~ nda Güney Do~u
Anadolu Bölgesi'nin Siyasi ve Sosyal Durumu, Haçl~larla Yap~lan Mücadeleye
Katk~s~ ) ancak bölgenin bir k~sm~ ndaki hareketlilik ve çe~itlili~e aç~ kl~ k getiriyordu. Selçuklularm Xl. Yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda Anadolu'ya gelmesiyle siyasi yap~da büyük de~i~iklikler oldu. Fatimileri ve Türkmenleri ~am ve
Kudüs'ten süren Tutu~~1086'da Haleb'i de topraklar~ na katt~. Melik~ah'~ n
1092'de vefaum müteakip Selçuklu Devleti da~~ld~. Bilhassa Tutu~'un vefatim müteakip Fatimiler k~sa zamanda Selçuklular ad~ na Kudüs'ü ellerinde
tutan Artuklular~~ sürmekle kalmad~ lar Haçl~ lara kar~~~mücadele eden
Selçuldulara destek de vermediler. Bu arada baz~~ Ermeni beylikleri ba~~ms~zl~ klarma kavu~tular. Böylece da~~lan Müslüman birli~inin aksine Haçl~ lar
bölgede ba~ar~ ya ula~t~ lar. Mamaf~l~~"1128 y~ l~ nda ~madeddin Zengi'nin
Musul Atabeyli~i'ne tayinine kadar Artuklular ve bölgedeki di~er Türk beylikleri Haçl~ larla mücadelenin en a~~ r yükünü ta~~d~lar. Artuk'un o~ullar~~
Sökmen ile ~lgazi bunlar~ n ba~~nda geldiler. Zengi'nin bölgeye gelmesinden
sonra Zengiler ve Eyyt~biler zamanlar~ nda Haçl~larla yap~lan mücadelede
Güney Do~u Anadolu halk~~ bilhassa bölgedeki Türkler Haçl~ larla yap~ lan sa-
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ya~lara kat~ lmaya devam ettiler. Ancak Mo~ollarm 1258 y~ l~ nda bölgeye geli~inden sonra bu katk~~ kesildi. Güney Do~u Anadolu bölgesinin önemli siyasi,
askeri, ekonomik ve kültürel gücü kalmad~." (Uluslararas~~ Haçl~~ Seferleri
Sempozyumu, 23-25 Haziran 1997, ~ stanbul, Bildiri Özetleri, Türk Tarih
Kurumu Bas~ mevi, Ankara, 1997, s.24).
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