MEMLÜK-HAÇLI MÜNASEBETLER~~
AL~~AKTAN
G~R~~~
Haçl~~seferleri, papal~~~n te~vikiyle, Avrupal~lar~n ~slam alemine kar~~~
birlikte düzenledikleri seferlerin genel ad~d~r. Dini sebep ba~ta olmak üzere
siyasi ve iktisadi çe~idi sebeplerle yap~lan bu seferlerin ilki 1097 y~l~nda gerçekle~tirilmi~tir. Türklerin Anadolu'ya yerle~me ve kendilerine yeni bir vatan
kurma mücadelesi devam ederken, Bizans imparatoru Türklere kar~~~Avrupa'dan yard~m istedi. Bu ça~r~, papal~~~n te~vik ve propagandas~~sayesinde
çok büyük ilgi gördü. Öyle ki, normal bir askeri yard~m~n boyutlar~n~~a~an ve
say~lar~~yüz binlerle ifade edilen, her milletten H~ristiyan'~n bulundu~u çok
büyük bir ordu Anadolu'ya yöneldi. Yap~lan sava~lar sonunda Sultan I.
K~l~çarslan, devletinin ba~kenti olan ~znik'i ve sahil bölgelerini Bizans'a terk
etmek zorunda kald~ . Haçl~ lar, büyük kay~plar vermelerine ra~men
Anadolu'ya geçmeye ve bilâhare Kudüs'te bir krall~ k, Antakya ve Urfa'da
birer kontluk kurmaya muvaffak oldular. Türklerin Haçl~larla u~ra~mas~ndan
yararlanan Ermeniler de, Toroslar'da Kilikya Ermeni krall~~~n~~tesis ettiler.
Urfa Haçl~~Kondu~u, ~slam diyar~~içine bir kama gibi sokulmu~~olup,
hem Halep ile Musul'u hem de Anadolu ile Irak'~~birbirinden ay~ran stratejik
bir mevkide bulunuyordu. Onun bu özel konumu, kontlu~un Müslümanlar
taraf~ndan kesin bir biçimde ortadan kald~r~lmas~n~~lüzumlu k~l~yordu. Herhalde bu dü~üncelerle harekete geçen ~madeddin Zengi, 24 Aral~k 1144'te
Urfa'y~~fethettil. Urfa'n~n dü~mesi ve ayr~ca di~er haçl~~merkezlerinin de tehlike alt~na girmesi, Avrupa'da yeni bir haçl~~seferini tahrik etti. Almanya imparatoru III. Konrad ve Fransa Kral~~VII. Lui haçl~~ordular~n~n ba~~na geçtiler. Önden gelen Konrad'~ n birlikleri, Anadolu Selçuklu Sultan' I. Mesud taraf~ndan adeta imha edilircesine yok edildi. Bunu haber alan Lui, k~y~~bölgelerini takip ederek, Türk topraklar~~d~~~ndan Antalya'ya güçlükle varabilmi~~
ve oradan da yaln~z varl~kl~~olanlar, deniz yoluyla Suriye sahillerine gidebilmi~lerdir.

I I~~n Demirkent, Urfa Haçl~~Kondu~u Tarihi (1118-1146), Türk Tarih Kurumu Yay.,
Ankara 1987, s.139 v.d.
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Salâhaddin Eyyt~brnin, 1187 H~ttin Zaferi ile Kudüs'ü fethi üçüncü haçl~~
seferini ba~latt~. Bu sefer, Avrupa'n~n çok say~da kont, dük, baron ve krallar~n~n kat~lmas~yla me~hurdur. Kara ve deniz yoluyla Filistin'e gelen Haçl~lar
Kudüs'ü alamad~lar. Buna kar~~l~k, iki y~l süren uzun bir ku~atmadan sonra,
ancak Akka'y~~geri alabildiler 2.
Dördüncü haçl~~seferi, amac~ndan saparak, umulmad~k biçimde istanbul'da noktalanm~~~(1204) ve burada, 1261 y~l~na kadar devam edecek olan bir
Lâtin Devleti vücut bulmu~tur.
Eyyübilere kar~~~Filistin cephesinde bir ba~ar~~kazanamayan Haçl~lar,
be~inci seferlerini Nil'in Akdeniz'e dökülen ana kolu üzerindeki Dimyat ~ehrine yapt~lar (1218). Denizden ve karadan ku~at~lan Dimyat, 9 ay direnmesine ra~men sonunda emanla teslim oldu. Haçl~lar, buradan Kahire üzerine
yürüdülerse de tam bir yenilgiye u~rad~lar ve Dimyat'~~geri vermek zorunda
kald~lar.
1228'de, alt~nc~~haçl~~seferine zoraki olarak ç~kan Alman imparatoru II.
Friedrich, daha ziyade diplomasi yolunu tercih etmi~tir. Onun müzakere yoluyla Eyyübilerden ald~~~~Kudüs, 10 y~ldan fazla bir süre H~ristiyanlar~n
elinde kalm~~t~r.
Yedinci haçl~~seferi, Kudüs'ü tekrar geri alan, Gazze'de Lâtin ordusunu
yenen ve kutsal yerlerin denetimini ele geçiren M~s~r EyrIbileri üzerine yap~ld~. Seferi gerçekle~tiren Fransa Kral~~IX.Lui, kendisini dine adam~§ samimi bir H~ristiyan oldu~u için, haçl~~zihniyetine s~k~~ s~k~ya ba~l~yd~. O, 5
Haziran 1249'da Dimyat yak~nlar~nda karaya asker ç~kard~. Bu s~rada hasta
olan Sultan es-Salih Necmeddin Eyyt~b, dü~mana kar~~~koyma vazifesini komutanlar~ndan Fahreddin'e havale etmi~ti. Fakat o, kral~n karaya ç~kmas~na
engel olamad~~~~gibi Dimyat'~~da savunmas~z b~rakarak geri çekildi. Askerlerin Dimyat'tan ayr~ld~~~n~~gören halk da ~ehri terk etti. Halbuki ayn~~Dimyat,
be~inci haçl~~seferinde asker ve yiyecek bak~m~ndan ~imdikinden daha zay~f
olmas~na ra~men dü~mana uzun süre dayanabilmi~ti. Bir gün sonra ~ehri bo~alt~lm~~~gören kral, önce bunun bir tuzak oldu~unu sand~. Fakat i~in gerçek
oldu~u anla~~l~nca, Haçl~lar sava~maks~z~n Dimyat'~~ele geçirdiler. Sultan
buna çok içerledi ve ba~ta Fahreddin olmak üzere Dimyat'~n dü~mesinde
Yay~nlar~, ~stanbul 1987, s.131 v.d.;
2 Ramazan ~e~en, Salâhaddin Eyyf~bi ve Devlet, Ça~~
Asri'l-Eyyt1b1,
fi Z~ddi's-Salibiyyin
Fâyid Hammad Muhammed k~i~r,
I.Bask~, Kahire ~s~., s.142 v.d.
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ihmali görülen askerlere a~~r sözler söyledi. Sultan~ n kendilerine kötülük yapaca~~ndan çekinen Memlûkler, öldürmek suretiyle ondan kurtulmak istediler. Fakat Fahreddin, sultan~ n hastal~~~ n~ n ölümcül oldu~unu söyleyerek onlara biraz sab~rl~~ olmalar~ n~~tavsiye etti3. Nitekim çok geçmeden sultamn hayat~, el-Mansüre Kalesi'nde, eceliyle ve fakat üzüntü içerisinde sona erdi (23
Kas~m 1249).
Sultan, H~sn-~~Keyfâ'da bulunan o~lu Turan~ah'~~veliaht b~rakm~~~ve bu
konuda ileri gelen emirlerden de söz alm~~t~4. Sultan öldü~ünde, dirayetli bir
kad~ n olan e~i ~ecerü'd-dürr, bir yandan onun ölümünü gizlerken bir yandan
da Turan~ah'a haber gönderdi. Buna ra~men Haçl~ lar, es-Salih Necmeddin'in öldü~ünü anlad~lar ve güneye do~ru h~zla inerek el-Mansûre kar~~s~ nda karargâhlar~m kurdular. Art~ k Müslümanlarla aralar~ nda sadece E~mum Gölü vard15. Kral~ n karde~i Robert d'Artois komutas~ nda 1500 ki~ilik
bir öncü haçl~~ birli~i, gölün s~~~sular~ n~~ geçerek M~s~ r ordugâh~ na bir bask~ n
düzenledi. Bu bask~ nda Müslümanlardan Emir Fahreddin dahil pek çok
kimse hayat~n~~ kaybetti. Fakat, el-Mansûre'ye kaçan Müslümanlar~ n arkas~ ndan ~ehre tedbirsizce dalan haçl~~ birli~inin kendisi de telef oldu. Zira içlerinde, daha sonra saltanata yükselecek olan Baybars'~ n bulundu~u
Memlûkler, ~ehrin dar sokaklar~nda Haçl~ lar~~tamamen k~l~çtan geçirdiler".
Buna kar~~l~k kral~n ordusu hiçbir ciddi varl~ k gösteremedi. Lui, Eyyûbilerin
saltanat de~i~ikli~inden arzu etti~i ~ekilde yararlanamad~~ve Turan~ah, ~ubat
ay~~sonuna do~ru el-Mansûre'deki ordugâha geldi. Yeni sultan, derhal baz~~
tedbirler ald~. Bu meyanda haçl~~ordusunun Dimyat'tan yard~ m görmelerini
engelledi. Bu yüzden erzak s~ k~ nt~s~~çekmeye ba~layan kral, bar~~~talebiyle sul3 el-Makrizi (Ahmed bin Ali), Kitâbü's-SiiIiik ii Mai-ifeti Düvelil-Mühlk, yay~na haz~ rlayan:
Muhammed Mustafa Ziyade, II.Bask~, Kahire 1957, C.I/2, s. 333-336; ~ bn ~yas, el-Makrizi'den
farkl~~olarak, Sultan~ n el-Mansüre'ye vard~~~~vakit, Dimyaetan izinsiz ayr~lm~~~olan 50 kadar emini
bir günde katlettirdi~ini yazar (Beclaiu'z-Zühür fi Vekaii'd-Dühür, Yay~ na haz~ rlayan:
Muhammed Mustafa, Kahire 1982, C.I/1, s. 277-278); Said Abdülfettah A~ür, el-Eyyiibiyyün ve'lMemalik fi M~sr ve'~-~am, Kahire 1992, s. 127-130. Bu konuda ayr~ nt~ l~~bilgi için bkz.: R.
Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, Paris 1934, C.III, s.426 v.d.
4 el-Maltrizi, es-Sülük, C.I/2, s. 339. Makriziedeki di~er bir rivayete göre Sultan, kendisinden sonras~~için, aceleci ve basiretsiz oldu~una inand~~~~o~lu Turan~ah'~~veliaht tayin etmedi~i
gibi ba~ka bir melik lehine de vasiyette bulunmam~~t~r. Aksine o, ülkesinin gelece~ini Halife elMusta's~m Billah'~n takdirine b~rakm~~t~r (bkz. a.g.e., C.I/2, s. 342; Ayr~ca bkz., Ebül-Fida, elMuhtasar fi Al~ bârfl-Be~er (Târibu Ebül-Fidâ), Matbaa-i Amire, ~stanbul 1286, C.III, s. 188-189.
el-Makrizi, es-Sülük, C.1/2, s. 346-347.
6 el-Makrizi, es-Sülü k, C.I/2, s. 349-350; Said Abdülfettah A
~ ür, el-Hareketii's-Salibiyye, IV.
Bask~, Kahire 1982, C.II, s. 1019.
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tana elçiler göndermeye mecbur kald~ . Elçiler Dimyael iade etmeyi, buna
kar~~l~ k olarak da Kudüs'ün kendilerine verilmesini teklif ediyorlard17.
Kral, anla~ma ümidini de yitirince 7 Nisan 1250'de, ordusuyla birlikte
Dimyat'a hareket etti. Ancak onlar~~izleyen M~s~rl~ lar, Farskü' r'a vard~~-'~nda
dü~man~~her taraftan ku~atma alt~na ald~lar. ~ki taraf aras~nda ç~kan çat~~mada Müslümanlar~ n insan kayb~~100 civar~nda oldu~u halde, dü~mamn
kayb~~20 bin idi. Esirlerin say~s~~ise on binleri buluyordu. Di~er bir ifade ile
haçl~~ordusu kay~ts~z ~arts~z ve tamamen teslim al~nm~~t~ . Kral ve karde~i de
esirler aras~ndayd~ s. Bu sava~ta Meml~lltler ve özellikle Baybars, yine büyük
kahramanl~ldar gösterdiler.
Zaferden hemen sonra Turan~ah, kazan~lan ba~anda büyük pay sahibi
olan Memlüklere gereken ilgiyi göstermedi~i gibi, önemli makamlar~ , yan~nda getirdi~i adamlar~yla dolduruyordu. Bu yüzden Memlüklerin düzenledi~i bir isyan sonucu 30 Nisan'da hayat~n~~kaybetti 9.
Turan~ah'~ n ölümü ile birlikte Eyyübilerin M~s~r'daki saltanat~~son
buldu. Memlülder, ~ecerü'd-dürr'ün sultan, içlerinden biri olan ~zzeddin Aybek'in ise ordu komutan~~olmas~na karar verdiler. ~ecerü'd-dürr'ün ilk i~i
haçl~~meselesini bir sonuca ba~lamak oldu. Yap~lan görü~meler sonunda esir
Kral Lui ile bir anla~maya var~ld~. Buna göre Haçl~ lar, Dimyat'~~Memlüklere
iade ettikten ba~ka kurtulu~~fidyesi olarak tayin edilen 800 dinarm yar~s~n~~da
pe~in ödeyeceklerdi. Gerçekten krahn, ~ehri iade etmeleri hususunda, kendi
adamlar~ na emirler göndermesi üzerine Müslümanlar ~ehri sava~s~z teslim
ald~lar. Böylece, tam 11 ay süren dü~man i~gali sona ermi~~oldu. Öte yandan
400 bin dinar~~temin ve teslim eden Lui, karde~i ve say~lar~~12 bin civar~nda
olan di~er sava~~esirleriyle birlikte sal~verildi (7 May~s 1250) 10.
C.I/2, s. 353-354; SA. A~ûr, el-Hareketü's-Salibiyye, C.II, s. 10227 el-Makrizi,
1023; S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, çev.: Fikret I~~ ltan, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara
1987, C.III, 5. 229-230.
8 el-Makrizi, es-SC~lf~k, C.I/2, s. 355-356; ~bn ~ yas, Bedâi, C.I/1, s. 280-281; S. Runciman,
Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s. 230; SA. it~ür, el-Hareketifs-Salibiyye, C.II, s. 1023-1024.
9 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/2, s. 359-360; Ebül-Fidâ, el-Muhtasar, C.III, 5.190; S.A. A~ûr, elEyyll biyyün, 5.180-182.
I° el-Makrizi, es-Siilük, C.I/2, s. 362-363; Kâz~m Ya~ar Kopraman, "M~s~r Memlükleri (12501517)", Do~u~tan Günümüze Büyük ~slâm Tarihi, Ça~~Yarnlan, ~stanbul 1987, C.VI, s. 441; SA.
/hür, el-Eyy~lbiyyf~n, 5.184. el-Makrizi, Lui'nin hamm~n~n da sava~~esirleri aras~nda oldu~unu ve
kralla birlikte serbest b~rak~ ld~~~n~~yaz~yor. Fakat kraliçenin Dimyat'tan ayr~ lmad~~~~ve hatta elMansûre yenilgisinden sonra e~inin kurtar~lmas~~yolunda büyük fedakârl~klarda bulundu~una
dair ayr~nt~l~~bilgiler mevcuttur (bkz. S. Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s. 231-232).
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Adamlar~yla birlikte, deniz yoluyla Akka'ya giden Lui, burada isteyen
herkesin ülkesine dönebilece~ini ilan etti. Kendisi ise 1400 ki~i ile orada
kald~. Öte yandan yenice kurulmu~~olan Memlük Devleti'yle, bu devleti tan~mapp D~ma~k'ta saltanaun~~ilan eden Eyyübi meliklerinden Haleb hâkimi
en-Nas~r Yusuf aras~nda mücadele ve rekabet ba~lam~~t~ . Bu arada en-Nas~ r
Akka'ya elçi gönderip, Frank yard~m~na kar~~l~k Kudüs'ü onlara b~rakaca~~n~~
ima etti. Bunun üzerine Kral Lui, Sultan Aybek'e bir elçi gönderdi ve esirler
meselesi çözülmedi~i takdirde en-Nas~r ile ittifak edece~ini bildirdi. Cepheyi
geni~letmek istemeyen Aybek, ilk planda, 1244 Gazze Sava~~'nda esir dü~mü~~
3000 haçl~~askerini 300 Müslüman esire kar~~l~k olarak serbest b~rakt~". Daha
sonra kral, Aybekele anla~arak, hala M~s~ r'da esir bulunan 10 bin kadar adamini tamamen ve fidye ödemeksizin esaretten kurtard~~(M. 1252). Bundan
bir y~l sonra Halife Musta's~m'~n arabuluculu~u sayesinde Aybek ve en-Nas~r
aras~nda bir bar~~~imzaland~. Kral Lui ise, zay~flayan durumunu ~lhanl~larla
temasa geçerek takviye etmeyi denedi. Ancak, bundan bir netice alamad~~ve
1254 Nisan~nda ülkesine dönmek üzere Suriye'den ayr~ld~~12 .
Ayn~~Lui, sekizinci haçl~~seferi dolay~s~yla, 1270 Temmuzunda Tunus'un
Kartaca sahiline de bir ç~kartma yapt~. Yan~nda 6000 atl~~ve 30 bin piyade
vard~. Bir süre ~ehrin muhasaras~~ile vakit geçirdi. Fakat, bu s~rada ülkede lutl~k ve salg~n hastal~k hüküm sürüyordu. Hastal~ k, halin ordusuna da sirayet
ederek yay~lmaya ba~lad~. Bizzat halin kendisi hastal~~a yakaland~~ve kurtulamadan öldü. Adamlar~~ise, Tunus Meliki Muhammed el-Mustans~r ile anla~arak geri döndüler". Böylece Lui'nin, hayat~ na mal olan bu ikinci seferi de
tam bir ba~ar~s~zl~kla sona ermi~~oldu.
Bir y~ll~k saltanat~~s~ras~nda, bütün mesaisini Mo~ollarla yapaca~~~sava~~n
haz~rl~klar~na harcayan Memlfik Sultan~~Kutuz, sava~tan önce onlar~n ikmal
yollar~n~~kesmek istiyordu. Bunun için de Akkal~ lann arazisinden geçmesi
gerekiyordu. Dolay~s~yla sultan~ n Haçl~larla iyi geçinmesi i~ini kolayla~uracaku. Nitekim, 1260 yaz~nda Akka'ya vard~~~ nda Haçl~lar onu hediyelerle
kar~~lam~~lar, o da onlara çok iyi davranm~~u. Ayr~ca Akkal~lardan, MemlükMo~ol mücadelesinde tarafs~z kalacaklar~na dair söz ald~. E~er Haçhlardan
Runcim,in, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s. 234-235.
Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s. 235 v.d.; K.Y. Kopraman, "M~s~r Memlükleri
(1250-1517)", s. 462-463; S.A. A~C~r, el-Eyy(ibiyyün, s. 188.
13 el-Malurizi, es-Sülii C.I/2, s. 364-365; S. Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s. 249.
Il S.

12 S.
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bir ki~i bile, kendilerini arkadan vurmaya kalk~~acak olursa, geriye dönüp
Mo~ollardan önce onlarla sava~aca~~~tehdidinde bulundu".
A. Baybars Zaman~nda Meml~lk-Haçh Mib~asebederi
Aynu-Calût Zaferi'ni müteakip, aralar~ndaki bir ihtilaftan dolay~~Kutuz'u
ortadan kald~rarak sultan olan Baybars'~n d~~~dü~manlar~n~n ba~~nda Mo~ollar, Haçhlar ve Ermeniler geliyordu. Ayr~ca, bunlar~n her zaman için ortak
hareket etme ihtimalleri de vard~.
Aynu-Calût'ta Mo~ollan yenen Memlükler, bu sayede hem yeni devletlerini tehdit eden en büyük tehlikeyi durdurmu~lar, hem de M~s~r ve Suriye'de
kesin olarak Eyyûbilerin Haçl~lara kar~~~sürdürdükleri cihad~n takipçisi olma
vazifesini üstlenmi~lerdir. Kader, bunu gerçekle~tirme f~rsat~n~~Kutuz'a vermedi. Fakat, halefi Baybars bu siyasetin kaidelerini vazetmi~~ve Haçl~lara kar~~~
çok büyük ba~ar~lar kazanm~~t~r15.
1260 y~l~~sonlanna do~ru Yafa ve Beyrut'tan gelen Frenk elçileri, ileri
sürdükleri baz~~ ~artlarla bar~~~istediler. Fakat sultan, bu elçilere hiç önem
vermedi. Aksine Nablus'taki haçl~~esirlerin, yap~~ i~lerinde çal~~t~nlmak üzere
D~ma~k'a naklini emretti. Dahas~~Emir Cemaleddin, bunlar~n üzerine bir
ya~ma seferi düzenledi16.
Frenkler, yürürlükteki anla~maya urnad~klan için, 1263 y~ l~~bahannda,
Suriye'deki n'aiblerden Baybars'a ~ikayet mektuplar~~gelmeye ba~lad~. Bunun
üzerine Baybars, olay yerine bizzat giderek meseleye el koydu. Bu defa
Frenlder sultandan özür dilemeye ba~lad~lar. Yafa ve Arsuf hakimleri, hediyeleriyle birlikte gelerek Baybars'~n huzuruna ç~kt~lar. Sultan bunlar~n hediyelerini kabul ettikten sonra, mallar~na ve canlanna ili~ilmemesi için ilgililere
emirler verdi 17.
Öte yandan ~övalye tarikatlar~n~n temsilcilerini huzuruna davet etti. Bilahare i~ledikleri kötülükleri yüzlerine kar~~~say~p döktükten sonra" Emir
14 el-Makrizi,

es-Sü lük, C.I/2, s. 430; S.A. A~ûr, el-Eyy(ibiyyün, s. 197-198.
Kopraman, "M~s~r Memliikleri (1250-1517)", s.463.
16 el-Makrizi, es-S ülük, C.I/2, s. 463-464, dipnot 2; S.A. A~ûr, el-Hareketil's-Salibiyye, C.II, s.

15 K.Y.

1089.
17 el-Makrizi,

es-Sülük, C.I/2, s. 483-484, dipnot 4.
el-Makrizi, sultamn onlar hakk~nda yapt~~~~suçlamalar~~uzun uzun anlat~yor (es-Sillük,
C.I/2, s.484-487).
18
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Alâeddin Baybars'~, Nâs~ra Kilisesi'ni y~ kmakla görevlendirdi. Ad~~ geçen
Emir, H~ristiyanlann en eski ve en büyük mabedlerinden biri olan bu binay~~
yerle bir etti. Baybars ayr~ca, komutanlar~ndan Emir Bedreddin Aydemirryi
askerin ba~~nda Akkaya gönderdi. Memlülder, ~ehrin varo~lanna kadar giderek pek çok ganimetle geri döndüler. Ard~ndan Baybars Akka'y~~bizzat ku~atu. Fakat, ~iddetli çarp~~malara ve verilen zararlara ra~men ~ehri dü~ürmek
mümkün olmad~.
1265 y~l~~ba~~nda, Mo~ollar~n el-Bire (Birecik)'yi ku~atuklan haberini
al~r almaz, sultan, buraya Kahire'den çok say~da asker yollad~. Kendisi ise 25
OcalCta büyük bir ordu ile yola ç~kt~. Çok geçmeden Mo~ollann el-Bire'den
aynld~klan haberini ald~ . Fakat geri dönmedi ve bu vesileyle Kaysâriye üzerine yürüdü. 5 Mart'ta ~ehri sava~la teslim ald~. Buradan 16 Mart'ta kendisi
Aslis'e giderken komutanlar~ndan bir k~sm~n~~Hayfa'ya gönderdi. Hayfa'daki
Frenkler, vaziyeti önceden ö~renip buray~~terk ettikleri için savunmas~z kalan
~ehir ve kale kolayca zapt ve tahrip edildi. Buna kar~~l~ k sultan, Aslis'i alamadan Kaysâriye'ye geri dönmek zorunda kald~ . 19 Mart'ta aniden Arsufa yöneldi. Bir aydan fazla devam eden ve bütün ku~atma tekniklerinin kullan~ld~~~~~iddetli bir muhasara sonunda surlardan birinde bir gedik aç~ld~. 26 Nisan'da yap~lan genel taarruz sonunda Müslümanlar ~ehre girmeye ba~lad~lar.
Birkaç gün içerisinde Arsuf tamamen teslim oldu. Esir al~nanlar~n say~s~~binleri buluyordu. Sultan, bu esirlere kaleyi kendi elleriyle y~kt~rd~'9. S~ra art~k
Akka'ya gelmi~ti. Fakat buradaki garnizon, k~sa süre önce K~br~s'tan takviye
alm~~~oldu~u için ~imdilik ~artlar buna elveri~li de~ildi. Bunun için sultan,
Arsuftan 11 May~s'ta ayr~ld~ktan sonra Gazze yoluyla Kahire'ye döndü.
Sultan, 1266 y~l~~May~s~nda, Kahire'den tekrar ayr~ld~ktan sonra AynuCalfit'a vard~. Buradan, askerlerinden bir k~sm~n~, ayr~~birlikler halinde ke~if
seferlerine gönderdi. Bu birlikler, Frenk bölgelerinde çe~itli ya~ma hareketlerinde bulundular ve hatta baz~~küçük kaleleri zapt ve tahrip ettiler. Bundan
maksat, herhalde bir yandan dü~man~~ppratmak bir yandan da as~l ordunun
hedefini gizlemek olmal~d~ r. Nitekim, önce Sür kentinin Akka cihetine inen
Sultan Baybars, birdenbire do~uya hareket ederek 13 Haziran'da Safed'i ku~atma alt~na ald~. Bu u~urda D~ma~k'tan büyük manc~n~klar getirtti. Ne var ki
kale çok müstahkemdi. Bu yüzden ~ehir 7, 13 ve 19 Temmuz tarihlerinde
19 el-Makrizi, es-Silink, C.I/2, s. 526-530; Gaston Wiet, Histoire de la Nation 47ptienne,
Paris 1926, CIN', s.416; R. Grousset, Histoire des Croisades, C.III, s. 624-626.
Belleten C. LXIII, 27
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gerçekle~tirilen genel taarruzlar ve ~iddetli çarp~~malardan sonra, ancak
eman ile teslim al~nabildi. Yap~lan teslim anla~mas~na göre kaledeki ~övalyeler, ayr~l~rken yanlar~nda silah ve de~erli e~ya götürmeyecekler ve kaleye
hiçbir ~ekilde zarar vermeyeceklerdi. Fakat kalenin teslim al~nmas~~s~ras~nda,
baz~~Frenklerin anla~ma ~artlar~na uymad~klar~~anla~~l~nca, rivayete göre iki
ki~i hariç bütün sava~ç~lar katledildiler20.
Daha sonra ~am'a giden Baybars, oradan, Frenlderin ve Mo~ollar~n müttefiki olarak gördü~ü Küçük Ermenistan üzerine bir ordu gönderdi. Ermeniler, bu darbeden sonra bir daha bellerini do~rultamad~lar. Bu arada Sultan
Baybars, Humus ile D~ma~k aras~nda bulunan ve sakinleri tamamen H~ristiyan olan Kara Kasabas~~üzerine bir askeri birlik gönderdi. Çünkü, bu kasaban~n Frenklerle yak~n temas halinde oldu~u iddia ediliyordu. Bu sebeple
ad~~geçen kasaba zaptedilmi~~ve kilisesi camiye çevrilmi~tir. Üzerine konan
Baybars kitabesi, günümüzde dahi bu seferin hat~rasm~~ya~atmaktad~r2°. Yine
bu sefer s~ras~nda Baybars, Sür yak~n~ndaki Hûneyn ve Tibnin (Toron) yerle~im merkezlerini kolayca ele geçirdi ve nihayet M~s~r yolu üzerindeki Remle'yi de ülkesine katarak 30 Kas~m'da Kahire'ye döndü.
Sultan~n M~s~r'daki ikameti bu kez de fazla sürmedi. 25 Mart 1267'de Suriye'ye giderek, vaktini daha ziyade Safed Kalesi'ndeki savunma tedbirlerini
tamamlamakla geçirdi. Bu arada Akka üzerine yapt~~~~bir bask~nla çok say~da
dü~man askerini kad ve çevreyi tahrip etti. Haziran ay~nda, bar~~~n devam
etmesi iste~iyle Sür'dan Frenk elçileri geldiler. Bu ~ehirle 10 y~ll~k bir bar~~~
yap~ld~. Ayn~~~ekilde Hospitalier ~övalyeleri de H~snül-Ekrad ve Merkab kaleleri için bar~~~istemeye geldiler. Onlarla da 10 y~l 10 ay ve 10 gün süreyle bir
anla~ma yap~ld~23.
20 el-Makrizi,
C.I/2, s. 544-547; ~bn Tagr~birdi, en-NücâmC~ i-Zâhire fi Mü Ifiki
en-Nehcirs-Sedid re'dMisr re'l-Kahire, Kahire tsz., C.VII, s.138-139; Mufaddal ~bn
Dil rrifl-Ferld fi mi Ba'de Târihi ~bnil-Amfd (Histoire des Sultans Mamlouks), Yay~nlayan: E.
Blochet, C.I, s.147-149; G. Wiet, Histoire de la NatMn 4ypti,?nne, C.IV, 5.416-417; R. Grousset,
Histoire des Croisades, C.III, s. 626-628; S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.I1I, s. 272-273.
CNII, s.140; G. Wiet,
el-Muhtasar, C.IV, s.4; ~bn Tagr~birdi, en-Niici~i
21
Histoire de la NatMn .4ryptienne, C.IV, s.417.
22 el-Makrizi, es-Sültik, C.I/2, s. 550.
C.I/2, s. 558-560; G. W~et, Histoire de la Nation Egyptienne. C.IV,
23 el-Makrizi.
s.418-419.
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Baybars, 1268 y~l~~ ~ubat~ nda tekrar Kahire'den ayr~ld~. Memlük ordusu 7
Mart'ta Yafa önünde göründü ve ayn~~gün ~ehir zaptedildi. Ah~ap ve mermer
malzemeler, Baybars'~ n yapt~ rmakta oldu~u camide kullan~lmak üzere Kahire'ye götürüldü24. Emanla teslim olan halk~ n, gemilerle Akka'ya gitmesine
izin verildi25. Sultan~ n yeni hedefi ~akif (Beaufort) Kalesi'ydi. 4 Nisan'da ba~layan ve 26 manc~ n~~~ n kullan~ld~~~~ku~atma sonunda kale zaptedildi. Erkekleri esir al~ nd~; kad~ nlar~~ve çocuklar~~ ise kendi istekleriyle Sür'a gittiler. Askeri ve idari alanda gerekli baz~~ düzenlemeler yapt~ ktan sonra ~akif ten ayr~lan Baybars, birkaç gün sonra Trablus önünde göründü. Ancak, burada fazla
zaman harcamad~. Verdi~i zarar ve ald~~~~ganimetlerle yetinip kuzeye do~ru
yoluna devam etti. Bu arada Safita ve Antartus'taki ~övalyeler, yanlar~ ndaki
300 Müslüman esiri serbest b~ rakarak elçileriyle birlikte sultana gönderdiler.
Sultan bundan memnun oldu ve onlara dokunmadan kuzeye do~ru ç~ kt~.
Humus üzerinden Hama'ya vard~ . Bu s~ rada kimse onun gerçek niyetini bilmiyordu. Burada ordusunu üç kola ay~ rd~. Kendisi, ana kolla do~rudan Antakyaya yürürken, di~er iki koldan birini Süveydiye Liman~ , di~erini Derbsak
Kalesi'ne göndermek suretiyle ~ehrin ikmal yollar~ n~~ kapatt~. 15 May~s
1268'de ku~atma ba~lad~. ~ehrin eman talebi kabul olunmarp üç gün sonra
hücumla ele geçirildi. Al~ nan esir ve ganimetin haddi hesab~~ yoktu. Rivayete
göre pay~ na esir dii~meyen kimse kalmam~~t~. Adeta küçük bir tepe olu~turan
alt~ n ve gümü~ler ise taslarla bölü~türüldü. Bilâhare o civarda bulunan küçük
çaptaki baz~~ kaleler fazla direnmeden sultan~ n adamlar~ na teslim oldular25.
Antakya'y~~kaybeden Templier ~övalyelerinin elinde ~imdi sadece her yerle
ba~lant~ lar~~kesilmi~~Lâzkiye ~ehri ile Kusayr Kalesi kalm~~t~~ ki bunlardan
Kusayr, yine Sultan Baybars taraf~ ndan 1275 y~l~nda al~ nm~~t~ r".
Haçl~lar~ n do~uda kurduklar~~ prensliklerden birincisi Urfa, ikincisi ise
Antakya idi. Bu bak~ mdan Antakyan~ n Müslümanlar taraf~ ndan fethi çok
önemli bir hadisedir. Zira bu durum, Haçl~ lara, kurduklar~~ binan~ n çökrnekte oldu~unu gösteren yeni bir delildir28.
el-Makrizi, es-Sü/~lk, C.I/2, s. 564-565; R. Grousset, Histoire des Croisades, C.11I, s. 639.
Tagr~ birdi, en-Nücüm, C.VII, s.142.
26 el-Makrizi, es-Sülük. C.I/2, s. 565-568; ~ bn Tagr~ birdi, en-Nücûm, C.VII, s.142-144;
Mufaddal, en-Nehcü's-Sedid, C.I, s.165-167; Claude Cahen, La Syrie du Nord I4oque des
Croisades et la Principaute Franque d'Antioche, Paris 1940, 5.716; S.A. ~ksf~ r, el-Hareketi:1'sSalibiyye. C.II, s.1094-1095.
27 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/2, s. 620.
28 K.Y. Kopraman, "M~s~ r Memlükleri (1250-1517)", 5.465.
24

25 ~ bn
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Sultan, Antakya'da bulundu~u süre zarf~nda küçük Ermenistan (Kilikya
Ermeni Krall~~~) 'la bir anla~ma imzalad~. Buna göre Ermeniler, daha önce
Müslümanlardan ald~klar~~yerlerden Behisni ve Derbsak gibi baz~~kaleleri
iade edecekler, buna kar~~l~ k sultan, iki y~l önce düzenledi~i seferde esir ald~~~~Ermeni veliahd~~III.Leon'u serbest b~rakacakt~".
Antakya'da i~ini bitiren sultan, ~eyzer, Hama ve Humus üzerinden D~k'a
döndü (9 Haziran 1268). Bir süre sonra Akka nâibi III. Hugue'den
ma~
ate~kes talebiyle elçiler geldi. Sanki Akkal~ lar, Lâtin Devleti'nin y~k~nt~lar~~
aras~nda kendileri için ya~ama imkan~~ar~yorlard~. ~u ~artlarla bir anla~maya
var~ld~: Hayfa, üç köyü ile birlikte Frenklere ait olacakt~r. Akka ile ona ba~l~~
bütün bölgeler ve özellikle Kirmil, taraflar aras~ nda payla~~lacakt~r. Sayda'ya
kadar uzanan bölgedeki ova H~ ristiyanlarm, da~l~k kesim ise Müslümanlar~n
mülkiyetinde kalacakt~r. Söz konusu anla~ma 10 y~l sürecektir. Bundan sonra
Baybars Suriye'de daha fazla kalmam~~~ve 30 Temmuz'da Kahire'ye dönmü~tür".
Yukar~daki anla~ma ~artlar~n~n ne ölçüde uyguland~~~n~~bilemiyoruz.
Ancak, bir haçl~~donanmas~n~n Akka'ya asker ç~karmas~~üzerine, Baybars'~n
~ehir varo~larma kadar gidip dü~mana büyük zararlar verdi~i malumdur.
Sekizinci haçl~~seferinin kahramanlar~ ndan biri olan IX.Lui'nin Tunus'a asker ç~kard~~~n~~ve orada vefat etti~ini daha önce belirtmi~tik. Yine bu u~urda
Aragon'dan denize aç~lan büyük bir donanma ise f~ rtmaya yakalanm~~~ve
gemilerden ço~u geri dönmek zorunda kalm~~t~ . Akka'ya ula~abilenler de
Baybars'a kar~~~bir ~ey yapamayacaklarm~~anlay~nca elleri bo~~olarak geri
dönmü~lerdir".
Sekizinci haçl~~seferinin tam bir hüsranla sona ermesi Sultan Baybars'a
rahat bir nefes ald~rd~. Art~k, yar~m b~rakt~~~~fetih hareketlerine, kald~~~~yerden devam edebilirdi. Nitekim onun, 26 Ocak 1271'de o~lu el-Melikü's-Salih
ile birlikte bu amaçla Suriye'ye hareket etti~ini görüyoruz. D~ma~k'ta ordusunu iki ana gruba ay~ rarak Cebele, Lâzkiye, Merkab, Arka, Merak~yye, Kuley'at, Safita, Mecdel ve Antartus gibi kaleler üzerine bask~nlar düzenlemeye
29 el-Malcrizi, es-StIlük, C.I/2, s. 568-569; Ebili-Fidâ, el-Muhtasar, C.IV, s.5; G. W~et,
Histoire de la Nation Egyptienne, C.IV, 5.420.
es-Sülük, C.I/2, s. 570-571; G. Wiet, Histoire de la Nation Egyptienne, C.IV,
"

s.420.

31 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/2, s. 584-588; S. Runciman,
SA. /i~tir, el-Hareketd's-Salibiyye, C.II, s.1096-1097.

Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s. 281;
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karar verdi32. ~~e Safita'dan ba~lad~. Buray~~Templierlerin elinden zorla ald~.
Kaleden indirdi~i ki~ilerin say~s~, kad~nlar ve çocuklar hariç olmak üzere 700
idi". Bu arada o~lu el-Melikü's-Salih, ordusunu, Hospitalier ~övalyelerinin
elindeki Kal'atül-H~ sn önüne indirdi (3 Mart 1271). Üç kat surla çevrili bulunan kalenin etraf~na manc~n~klar kuruldu. ~iddetli çarp~~malardan sonra,
surlar birer birer zaptedildi ve nihayet 6 Nisan Sal~~günü, kalenin tamam~n~~
emanla bizzat teslim ald~ . Sultan Baybars, fetihten sonra, ~övalyelerin Trablus'a gitmelerine izin verdi. Harap olan kalenin tamiriyle Emir Aybek el-Efrem'i görevlendirdi. Ayr~ca, buraya birer kad~~ve nâib tayin etti. Cuma gününe kadar gerekli düzenlemeleri yap~p, namaz~~da eda ettikten sonra buradan ayr~ld~. Kal'atü'l-H~sn'~n dü~tü~ünü ö~renen Antartus Templier ~övalyelerinin reisi Sultan Baybars'tan bar~~~istedi ve ona Antartus'un anahtarlar~n~~
gönderdi. Bunun üzerine sultan, Antartus'tan toplanan gelirin, taraflar aras~nda ikiye bölü~ülmesi ~art~yla bar~~a raz~~oldu. Buna ilâve olarak bir nâibini
orada görevlendirdi. Çok geçmeden Merkab Kalesi de ayn~~~artla bir anla~ma
yapmaya raz~~oldu. Yap~lan bu anla~man~n süresi 10 y~l, 10 ay ve 10 gündüTM.
4 May~s Pazartesi günü, Hospitalier ~övalyelerinin hâkimiyetinde olup
Trablus'un kuzeyinde bulunan Akkar Kalesi ku~atma alt~na al~nd~. Ertesi gün
kurulan manc~n~ klar, içeridekiler eman dileyinceye kadar çal~~t~ r~ld~ . Sonunda ~övalyeler, canlar~ na dokunulmarp Trablus'a girmelerine izin verilmesi ~art~yla teslim oldular (12 May~s 1271). Baybars'~, bundan dört gün
sonra Trablus önünde görüyoruz. Trablus h.kimi Bohemond'un sulh talebinde bulunmas~~üzerine sultan, gönderdi~i iki adam~~ile ona bar~~~~artlar~n~~
bildirdi. ~leri sürülen ~artlar~~ a~~r bulan Bohemond, kaleye kapanarak sava~maya karar verdi. Bu s~rada sultan, ku~atma aletlerini yerle~tirmi~ti. Çat~~ma
ba~lamadan önce gerçekle~tirilen ikinci bir elçi teatisi anla~maya imkân sa~lad~35. Zira tam bu s~rada ~ngiltere veliaht prensi Edvard'~n 30 ki~ilik takviye
kuvvetiyle Akka'ya geldi~i duyuldu. Baybars'~n, ikinci görü~mede bar~~~~benimsemesinde bu yeni durumun herhalde büyük tesiri olmu~tur36. Var~lan
anla~maya göre Akka ve Cebele, çevresiyle birlikte Trablus hâkiminde kald~.
~bn Tagr~birdi, en-Nüdim, C.VII, s.150; Mufaddal, en-Nehcii's-Sedid, C.I, s.184-185.
es-Sdhlk, C.I/2, s. 590; R.Grousset, Histoire des Craisades, C.III, s.654.
~bn Tagr~birdi, en-Nddim, C.VII, s.151; el-Makrizi, es-Sdhl k, C.I/2, s.590-591.
~bn Tagr~birdi, en-Nücüm, C.VII, 5.151-152.
el-Maltrizi, es-Sal~-1k. C.I/2, s.592-593; G.Wiet, Histoire de La Nation Egypdenne, C.IV,
5.422; R.Grousset, Histoire des Croisades, C.1II. s.657; K.Y. Kopraman, "M~s~r Memliikleri (12501517)", 5.466.
32

33 el-Ma krizi,
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Buna kar~~l~ k Trablus hâkimi, sultan~n bu son seferi s~ras~ nda yapt~~~~fetihleri
kabul ediyordu. Anla~ma süresi ise ço~u zaman oldu~u gibi 10 y~l, 10 ay, 10
gündür.
Baybars, bundan sonra 23 May~s 1271'de ~smaililerden Uleyka Kalesi'ni
alarak D~ ma~k üzerinden bat~ya yöneldi. Bu arada yol üzerinde bulunan Karin (Montfort) Kalesi'ni ku~atu. Bu kale, müntesipleri Almanlar olan Töton
tarikat~~ ~övalyelerinin elinde bulunuyordu. Kale bir haftal~ k ku~atma sonunda, 12 Haziran'da emanla teslim oldu. Bu fetihle birlikte, hâlâ Frenklerin
elinde bulunan bütün kaleler, yaln~ z sahile münhas~ r kald~". Art~ k onlar~ n, iç
kesimlerde bir tek kaleleri bile yoktu.
Sultan, Karin'den sonra Akka'r s~k~~t~rmaya ba~lad~. Bir yandan da K~br~s Kral~~ III.Hugue'ün, Akka'ya yard~ m etmek üzere adadan ayr~ld~~~ n~~ haber
al~ nca, bu ada üzerine 17 sava~~gemisinden olu~an bir donanma gönderdi.
Ne var ki bu donanma, dü~mandan önce firtmaya yenik dü~mü~tür. Zira bu
yüzden 11 gemi kontrolden ç~ karak K~ br~s'~ n Limasol sahillerinde karaya
oturdu. ~çinde bulunan 1800 tayfa ise esir dü~tü38. Bu arada Sür hâkimi John
de Monfort'dan bar~~~iste~iyle elçiler geldi. Yap~ lan müzakereler sonunda bir
bar~~~imzaland~. Buna göre Sûr'a ba~l~~beldelerden 10'~l John'da, 5'i sultanda
kalacak, di~erlerinde ise taraflar ortak hâkimiyet süreceklerdi".
K~br~s yenilgisine çok üzülen sultan, derhal yeni bir donanman~ n in~as~~
için gerekli tedbirleri ald~ ysa da bundan bir netice ç~ kmad~. Çünkü, sonraki
y~llarda Ermeni ve Mo~ol meselesine öncelik verecek olan sultan, 21 Nisan
1272'de Akkal~larla 10 y~l 10 ay ve 10 gün süreli bir ban~~yapt~ '".
B. Kalav~m Zaman~nda Memlük-Haçh Münasebederi
Mo~ollar, Kalav~~n'un ilk y~llar~ nda, Memlüklerin kendi aralar~ nda dü~tükleri ihtilâftan ve bu meyanda Suriye'de ba~~ms~zl~ k davas~~güden Emir
~emseddin Sungur'~m yard~m iste~inde bulunmas~ ndan yararlanarak, 1280
y~l~ n~ n sonbahar~ nda Suriye'ye girdiler. Haleb, Antep, Bagras ve Derbsak'~~isel-Muhtasar, C.IV, s.7; el-Makrizi, es-Sülük, C.I/2, s.593; R.Grousset, Histoire
37
des Croisades, GIII, s.658; S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, 5.284.
C.I/2, s. 593-594 ve dipnot 6; ~bn Tagr~ birdi, en-Nüctl~n, C.VII,
88 el-Makrizi,
5.154.
es-Sülük, C.I/2, s. 595.
el-Makrizi, es-Sülük, C.I/2, s. 601.
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tilâ ederek ya~ma ve talanda bulundular. Ancak, Emir Sungur'un kendileriyle ortak hareket etmekten vazgeçmesi üzerine istilâ ettikleri yerlerde fazla
e~lenmeksizin ald~klar~~ ganimetlerle birlikte ülkelerine geri döndüler (20
Kas~m 1280) 41.
Sultan Kalavun'u u~ra~t~ ran önemli d~~~gâilelerden biri de Haçl~lar meselesidir. Sultan Baybars, Haçl~lar kar~~s~nda her ne kadar önemli ba~ar~lar
kazanm~~sa da ömrü, onlar~~ Suriye'den tamamen atmaya yetmemi~ti. Nitekim
o öldü~ü vakit Haçl~lar, Trablus ve Akka dahil olmak üzere, Suriye sahil bölgelerinden ço~unu ellerinde bulunduruyorlard~. Ayr~ca, Memlüklere kar~~~
f~ rsat buldukça Mo~ollarla birlikte hareket ediyorlard~. Gerçekten Mo~ollar~n, 1280 Eylülünde Suriye'ye gerçekle~tirdiklerini söyledi~imiz sefer s~ ras~nda Merkab Kalesi'ndeki Hospitalier ~övalyeleri de, Bukey'a'ya, bol ganimet
elde ettikleri bir ak~ n yapm~~lar, ayr~ca dönü~lerinde kendilerini durdurmak
üzere gönderilmi~~olan bir Müslüman ordusunu bozguna u~ratm~~lard~ r42.
Herhalde bu yüzden olsa gerek, ümerâdan H~snül-Ekrâd43 nâibi Seyfeddin
Balaban et-Tabbâhi'nin bu kale üzerine bir bask~n yapmak için sultandan
izin istedi~i ve sultan~n da onu bu i~le görevlendirdi~i biliniyor. Sava~~haz~ rl~~~ n~~tamamlayan Balaban Merkab üzerine yürüdü ise de Müslümanlar yine
ma~lüp oldular. Kaleden inen ~övalyeler, Müslümalardan bir k~sm~n~~ esir
veya katlettiler44. ~bnü Ebi'l-Fedâil, Müslümanlann verdi~i insan kayb~n~n 200
ki~i civannda oldu~unu belirtmektedir45.
Bu yenilgileri hazmedemeyen Kalavun, Haçl~lara kar~~~bizzat sefere ç~ kmaya karar verdi ve 1281 y~l~n~n ilkbahar~ nda, yerine o~lu el-Melikü's-Sâlih
Aliyi veliahd olarak b~ rakt~ktan sonra Kahire'den ç~ karak bir süre Matariyye
civar~nda vakit geçirdi. Daha sonra yoluna devamla Ravhâ'ya46 vard~~~ nda,
Akka'dan haçl~~elçileri gelerek sultandan bar~~~talebinde bulundular. Bu s~41 el-Makrizi,

es-Sülük, C.I/2, s. 682; ~bn Tagr~birdi, en-Mici~m, C.VII, 5.298-300.
S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, 5.331-332.
43 As~l ad~~ H~snii's-Safh (Yamaç kalesi) olan ve günümüzde peki~tirme ile Kal'atill-H~sn
denilen bu yer, Lübnan'~ n kuzeyinde el-Bukay'a yaylas~ nda bulunmaktad~r. Haçl~~seferleri s~ras~ nda XII. yüzy~l ba~lar~ nda Antakyal~~Tankred taraf~ ndan zaptedilen kale bir süre sonra SaintJean ~övalyelerine teslim edildi. 1271'de Sultan Baybars taraf~ndan geri al~nan H~snül-Ekrâd.
Osmanl~lar zaman~ nda bir kaza merkezi idi (Daha fazla bilgi için bkz. ~A, H~snül-Ekrâcl maddesi).
44 Ebül-Fidâ, el-Muhtasar, C.IV, s.14; el-Makrizi,
C.I/2, s. 684.
45 Mufaddal, en-Nehcii's-Secticl, C.II, 5.320-321.
Ftavhâ: Filistin sahilinde bulunan bir m~nuka.
42
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rada sultan, Mo~ollar~n yeni bir aluna haz~rland~~~~haberini ald~~~~için cepheyi geni~letmek istemedi ve Haçhlarla ili~kilerini iyile~tirmeye karar verdi.
Bu maksatla ilk önce, Baybars'~ n daha evvel Hospitalier ~övalyeleriyle yapm~~~
oldu~u anla~may~~yeniledi ve Hospitalierlerin büyük üstad~~Nicolaus Lorgne
ile 3 May~s 1281 tarihinden itibaren 10 y~ l, 10 ay ve 10 gün süreli bir bar~~~imzalad~ . Yine çok geçmeden, 16 Temmuz 1281'de Trablus kontu
VII.Bohemondla da buna benzer bir anla~ma imzalam~~ur47. Bu ikinci anla~man~n maddeleri özet olarak ~unlardan ibârettin
Sultan Kalavun ve o~lu Ali ile Trablus kontu aras~nda on y~l süreli bir
anla~ma yap~lm~~t~r.
Sultamn ve Trablus kontunun nâibleri Lâzkiye ~ehrinde oturacak ve
toplanacak olan vergi ve hâs~lat yan yar~ya pay edilecektir.
Trablus kontu, kendi oturdu~u ~ehrin d~~~nda kalan, fakat bar~~a dahil
olan yerlerin hiçbirinde, herhangi bir kale veya s~~~nak bina etmeyecektir.
Buna kar~~l~k sultan da bar~~~bölgesine kom~u olan hâkimiyet bölgelerinde
yeni kaleler in~a etmeyecektir.
Taraflara ait gemilerden biri di~erinden emin olacakt~r.
Bu bar~~ , her iki taraf hükümdarlarmdan birinin ölümü veya herhangi
bir suretle iktidarda bir de~i~ikli~in meydana gelmesi ile sona ermeyecektir48.
Kalavun, yine bu s~ralarda, maiyetindeki baz~~ki~ilerin kendisine kar~~~bir
suikast haz~rl~~~~içinde bulunduklar~~haberini ald~. Akka'daki Frenkler de,
sultana mektup göndererek, baz~~ki~ilerin kendileriyle bu hususta yaz~~uklam~ , fakat onlara iltifat etmediklerini bildirdiler. Neticede Emir Güvendik'in
ba~~n~~çekti~i ki~ilerden olu~an suikastç~lar tam zaman~nda yakaland~lar ve
suçlar~n~~itiraf ettikten sonra öldürülmek suretiyle cezaland~r~ld~lar49.
Bundan sonra Kalavun, 50 bin ki~ilik ordusuyla D~ma~k'a hareket etti.
Zira Mo~ollann, 1281 sonbaharmda tekrar Suriye üzerine yürüdükleri haberi
gelmi~ti. ~ki taraf ordular~~Humus önünde kar~~la~t~lar. Yap~lan sava~ta"
Mo~ollar çekilmek zorunda kald~ lar. Bir süre sonra Kalavun, muhtemel bir
47 el-Mala-izi,

C.VII, s.300.
es-Sülük, C.I/3, s. 684-685; ibn Tagr~birdi,
Cendleddin Sür6r, Devleti', Beni Kalâvun ii M~s~r, Kahire 1947, s.233; el-

48 Muhammed

C.I/3, s. 975-977, Ek 6.
el-Muhtasar, C.IV, s.15; el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, s. 685-686.
el-Muhtasar, C.IV, s.15-16; el50 Bu sava~~hakk~nda ayr~nuh bilgi için bkz.
Makrizi, es-SülC~k, C.I/3, s. 691-695.
Makrizi,
48
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Mo~ol-Haçl~~ ittifak~ n' önleyebilmek için, Akka ile süresi bitmi~~olan 10 y~ll~ k
anla~may~~uzatmak istedi. Gerçekten, Akka hâkimi olan Sicilya Kral~~Charles
d'Anjou'nun buradaki nâibi Eude Poilechien ile 3 Temmuz 1283te yeni bir
anla~ma imzaland~. ~bnü'l-Furat bu anla~man~ n maddelerini bütün ayr~ nt~lar~yla vermi~~ve yap~lan anla~maya taraflar~ n ba~l~~kalacaklar~ na dair ettikleri
yemin metinlerini de buna ilave etmi~ tirsl. Söz konusu anla~man~ n önemli
maddeleri özet olarak ~unlard~ r:
Sultan Kalavun ve o~lu Alâeddin Ali ile Akka, Sayda, Aslis ve buralara
ba~l~~yerlerin hakimleri aras~ nda 3 Haziran 1283'ten itibaren 10 y~l, 10 ay ve
10 günlük bir anla~ma imzalanm~~t~r.
Sultana ba~l~~ reâya ile ülkesi tüccarlar~ , Akka ~ehrine ve anla~maya
dahil olan di~er sahil beldelerine gidi~-dönü~leri s~ras~ nda, hem kendilerinin
hem de maiyetlerinin güvenli~i bak~ m~ndan emin olacaklard~r.
Bar~~a dahil olan Akka'y~~ve di~er sahil beldelerini vatan edinmek isteyen Frenkler, herhangi bir ~ekilde sultan~n ve o~lunun topraklar~ na ve reâyas~ na sald~rmayacaklard~ r. Ayn~~ ~ekilde bütün Akka topraklar~~ve anla~mada
belirtilen bölgeler de: sultan~ n kendisi, o~lu, askerleri ve reayas~n-dan yana
emniyette olacaklard~r.
Frenkler, Akka, Aslis ve Sayda hariç di~er yerlerde herhangi bir sur,
kale veya burç yenilemeyecekler ve yenisini de in~a etmeyeceklerdir.
Sultana ve o~luna tabi yerlerin birinden herhangi bir kimse, Akka'ya
ve anla~mada belirtilmi~~olan sahil beldelerinden birine kaçar ve H~ ristiyanl~~a girecek olursa, kendisine eman verilecek, yan~ nda getirdi~i ~eyler ise sultana iade edilecektir. Ayn~~ ~ekilde Akka ve sahil beldelerinin birinden ~slama
girmek kasd~ yla birisi gelir ve kendi iradesiyle Müslüman ol~m,d, yan~nda getirdi~i mallar geri verilir. ~ayet ~slama girmeyecek olursa, eman al~ nd~ ktan
sonra kendisi Akkaya ba~l~~yerlerin hakimlerine iade edilir.
~ayet Akka'da ve bar~~a dahil olan sahil beldelerinde, Müslüman tüccarlardan birinin yan~ nda silah gibi yasak bir ~ey bulunursa o ~ey, sat~ n ald~~~~
kimseye geri verilir. Paras~~ise tüccara iade edilir. Ayn~~ ~ekilde Frenk tüccarlar~ ndan biri Akka veya bar~~a dahil k~y~~bölgelerinin birinden ~slam topraklar~ na geçer ve yan~ nda yasaklanm~~~mallardan biri bulunursa o ~ey, onu sa51 el-Makrizi,

238.

es-Sülük, C.I/3, s. 985-997, Ek 8; M.C.Sürür, Devletü Beni Kalâvun, s. 233-
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tan kimseye, paras~~ise tüccara iade edilir. Taraflar~ n, kendi tebaas~ ndan, yasak madde ile kar~~~tarafa geçecek kimseler hakk~ nda daha önceden bilgi
vermeleri gerekmektedir.
Her iki taraftan gasp veya cinayet gibi suçlan i~leyen kimseler yakala~t~rlar ve suçlar~~sabit görülürse, gâs~b~ n gasbetti~i ~eyler k~ rk gün içinde iade
edilir; kâtile ise i~ledi~i suça benzer bir ceza tatbik edilir.
Sultana ve o~luna ba~l~~ yerlerden birine ait bir tüccar gemisi Akka
veya bar~~ a dahil yerlerin sahil bölgelerinde bir kaza geçirecek olursa içindeki kimseler kendi canlar~ ndan ve mallar~ ndan emin olacaklard~r. E~er bu
gemilerin sahipleri biliniyorsa gemileri mallanyla birlikte kendilerine teslim
edilecektir. E~er gemi sahipleri herhangi bir nedenle ortadan kalkm~~sa,
gemiler ve mallar emniyet alt~na al~ nacak ve daha sonra sultan~ n nâiblerine
teslim edilecektir. Bu hükümler, sultana ba~l~~ beldelere giden Frank gemileri için de aymyla geçerlidir.
Sultan~ n ülkesine mensup olan tüccarlardan biri Akka, Aslis, Sayda ve
bar~~a dahil sahil ~ ehirlerinden birinde vefat edecek olursa, onun mal~~ sultan~ n nâiblerine teslim edilir. Ayn ~~ ~ ekilde Akka, Aslis ve Sayda'dan bir tüccar,
sultamn memleketinde ölecek olursa onun mal~~da Akka hâkimine gönderilir.
Haçl~~veya Mo~ol hükümdarlar~ ndan biri, Sultan~ n memleketine sald~ rmak için te~ebbüse geçecek olursa, Akka nâibi onlar~ n bu hareketini iki ay
içerisinde Sultana haber vermek durumundad~ r.
Bar~~a dahil Frenk memleketlerinde oturmakta olup Müslüman beldelerine mensup olan çiftçiler, ister Müslüman ister H~ ristiyan olsunlar
kendi ülkelerine döneceklerdir. Frenk beldelerine mensup çiftçilerin durumlar~~da ayn~~ ~ekildedir. isteseler de Müslüman beldelerinde ikametlerine
izin verilmeyecektir.
Akka'dan ve di~er sahil bölgelerinden Nâs~ ra Kilisesi'ni52 ziyarete
gelen H~ ristiyan hac~lar~ , bar~~a dahil belde s~n~ rlar~ na geli~lerinde ve gidi~lerinde güvenlik içinde olacaklard ~ r. Rahiplere ve ke~i~ lere herhangi bir ~ekilde taarruz edilmeyecektir.
52

Nas~ ra: Bugün ~srail'de kalm~~~bir kent olup H~ristiyanl~g~ n dini merkezlerinden biridir.
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Sultan ve o~lu bu anla~maya dahil olan yerleri kendi askerlerinin,
h~rs~zlar~ n ve müfsitlerin verece~i zarardan korumay~~taahhüd ederler. Ayn~~
~ekilde Akka hâkimi de, kendi hâkimiyeti alt~ ndaki yerlerde bulunan müfsitlerin, Müslüman memleketleri üzerindeki tehlikelerini bertaraf etmek zorundad~ r.
Anla~ma süresi bitti~inde veya feshetme durumunda geçi~~dönemi
k~ rk gün devam edecektir. Her iki taraf topraklar~nda bulunan yabanc~ lar, bu
süre zarf~ nda vatanlar~ na güven içinde dönebileceklerdir. Taraflardan birinde meydana gelecek bir iktidar de~i~ikli~i anla~may~~sona erdirmeyecektir.
Bu anla~ma, Frenklere Akka kuzeyindeki Sür Merdivenleri da~~geçidinden Aslis'e kadar olan topraklarla Sayda'n~ n mülkiyetini sa~lam~~t~r53. Buna
kar~~l~ k Sultan Kalavun, Frenkleri Mo~ollardan uzakla~t~ rmak ve daha da
önemlisi onlar~ n bu bölgeyi ele geçirme te~ebbüsünde ba~ar~s~zl~~a u~rayacak olan K~ br~s Kral~~Hugue ile aralar~ ndaki ayr~l~~~~takviye etmek suretiyle,
tâbiri caizse politik bir ba~ar~~ kazanm~~t~ r.
Abaka'n~n ölümünden sonra (M. 1282) ~lhanl~~ tahtma ç~ kan Teküdar'~ n
Müslüman olarak Ahmed ad~ n~~ almas~" ve Memlûkler üzerindeki Mo~ol
tehdidinin eski gücünü kaybetmesi Kalavun'a rahat bir nefes alma imkân~~
verdi. ~ç ve d~~i~lerini yoluna koymu~~bulunan Sultan Kalavun art~ k Haçl~lara
kar~~~harekete geçebilirdi.
Sultan~ n ilk hedefi, sakinleri eskiden Mo~ollarla daha çok ittifak etmi~~
bulunan Merkab Kalesi olmu~tur. Ancak, bu hareketin görünürdeki sebebi
Merkabl~lar~ n Müslüman bir tüccar kafilesini ya~malam~~~olmalar~d~r".
Sultan Kalavun, Nisan ay~~ ortalar~ nda, kalabal~ k bir ordu ile Merkab Kalesi'nin önüne geldi. Hospitalier ~övalyelerine ait olan bu kale son derece
yüksek ve dayan~ kl~~bir kale idi. Bu yüzden ele geçirilmesi oldukça zordu.
53 S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III. s.334.
51 Teltildar. Ba~dad fukahasma ve Sultan Kalavun'a mektup yazarak, Müslümanl~~~~kabul

etti~inden bahiste iki devlet aras~nda dostluk tesisini istemi~ti. Ne var ki Mo~ol erkân~n~n,
Tekildar'~~ Müslüman oldu~u için hal ve katletmeleri, bu te~ebbüsün yar~m kalmas~na sebep olmu~tur. (Ebü'l-Fidâ, el-Muhtasar, C.IV, 5.17-18; Bertold Spuler, ~ran Mo~ollar~, Türk Tarih
Kurumu Yay., II.Bask~, Ankara 1987, s.89-92).
55 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, s. 732; M.C.Sürf~r,

De~letü Beni Kala'lun, 5.237.
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Memlülder, kalenin çevresine irili ufald~~çok say~da manc~n~k ve di~er muhasara alederini yerle~tirdiler. Buna ra~men ku~atma tam 38 gün sürdü. Müslümanlar surlarda büyük gedikler açmaya muvaffak olunca içeridekiler eman
dilediler. Sultan, e~er eman vermeyecek olursa, kaleyi ele geçirebilmek için
daha çok sava~mak ve surlan daha fazla tahrip etmek zorunda kalaca~~n~~biliyordu. Kale bu yolla zaptedilse bile, tamiri için de ayr~ca u~ra~mak gerekecekti. Bunun için Kalavun eman vererek içeridekilerin, silah hariç olmak
üzere, ta~~yabildikleri kadar e~yalanyla birlikte kaleyi terk etmelerine izin
verdi. Bu ~ardarla kale 25 May~s 1285 Cuma günü ~övalyelerden teslim al~ nd~.
Sultan Kalavun, kalede yeni düzenlemeler yapt~ ktan sonra buradan ayr~ld~.
Kendi ifadesine göre, tarihçi Ebül-Fida da bu sava~ta babas~yla birlikte, henüz 12 ya~~nda bir çocuk iken haz~r bulunmu~tur.
Merkab'~n zapt~~di~er haçl~~ ~ehirlerini endi~eye dü~ürdü. Bu meyanda
Trablus kontu, bar~~~n devam~~için sultana elçilerini gönderdi. Ancak, sultan
Merak~yye'deki burcun y~ k~lmas~ n~~ve içindeki Müslümanlar~n serbest b~rak~lmas~n~~ ~art ko~tu. Kont, burcun y~k~lmas~~konusunda önce özür beyan ettiyse de, sonunda Merak~yye'yi sultana teslim etmek zorunda kald~. O da
burcu y~kt~rd157.
Ayn~~~ekilde Sür hfficimesi Margaret de, Sür'un y~ll~k gelirinin yar~s~ndan
vazgeçmek ve kalelerini yenilememek ~art~yla 10 y~ll~~~na bar~~~~temin edebildi.
Charles d'Anjou'nun ölümünden sonra o~lu II.Charles, Sicilya Sava~~'yla
me~gul oldu~u için Do~u Frank Devleti ile ilgilenemedi. F~rsattan istifade ile
K~br~s Kral~~ II.Henri, ~övalyelerin deste~ini alarak Akka'ya ç~kt~~(4 Haziran
1286). Fakat buran~ n nâibi Eude Poilechien bu oldu-bittiyi kabul etmeyip
Frans~z alay~mn yard~m~yla görevini sürdürmeye çal~~t~. Sonunda o da iknâ
edildi ve II.Henri iç kaleye girdi (29 Haziran 1286). Çocuk ya~ taki kral Akka51' Ebal-Fidâ, el-Muhtasar, C.IV, s.22; ~bn Tagr~birdi, en-Niic~hn, C.VII, s.314-315. Ayr~ca
bkz., M.C.Sarûr, Dev letii Beni Kalarun, s.238; R.Grousset, Histoire des Croisades, C.III, s.703704.
57 ~bn Tagr~birdi, en-Nücüm, C.VII, 5.315-316. Merak~yye, Merkab yak~n~nda, deniz sahilinde bir beldedir. Vaktiyle buran~n sahibi denizin içinde, oklarm ve &ailelerin ula~amad~~~~bir
yerde sa~lam ve büyük bir burç yapurm~~u.
58 M.C.Sürür, Devleti', Beni Kalavun, s.328.
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'da uzun süre kalmad~~ ve her konuda kendisine yard~mc~~olan day~s~~Baudouin'i nâib olarak b~ rakuktan sonra K~ br~s'a geri döndü.
~lhanl~~hükümdar~~Ahmed Teküdar, Müslümanl~~a kar~~~olan ye~eni Argun'un ç~ kard~~~~isyan sonucu hem iktidar~n~~ hem de hayat~n~~kaybetmi~ ti
(M. 1284). Yerine geçen Argun'un, yeni ve ortak bir haçl~~ seferi düzenlemesi
konusunda Avrupa devletleri nezdinde yapt~~~~te~ebbüsler neticesiz kald~51.
Bütün bunlar olup biterken Memlükler de Suriye'deki son H~ ristiyan devletlerini ortadan kald~rmaya haz~ rlamyorlard~.
Bu meyanda, bir süreden beri Halebli tüccarlar, mallar~ n~~ eski Antakya
prensli~inin son kal~ nus~~olan H~ ristiyan Lazkiye Liman~'na göndermek zorunda olman~ n verdi~i ho~nutsuzluktan ~ikayet ediyorlard160. Sultan Kalav~~n,
Nâibüssaltana Hüsâmeddin Toruntay'l kalabal~ k bir ordunun ba~~ nda, Sahyun'u elinde bulunduran Emir ~emseddin Sungur'un üzerine gönderdi. Toruntay, Sahyun'u ele geçirdikten sonra (Nisan 1287) Lâzkiye'ye gitti. Buradaki limanda, her taraftan denizle çevrili müstahkem bir burç vard~ . Toruntay karaya yak~ n olan bu yeri, ta~tan yapt~ rd~~~~bir yol ile karaya ba~lad~. Ayr~ca, ku~atma alt~ na alarak burçtakileri emanla teslim almaya mecbur b~ rakt~.
Burcu teslim al~ p y~ kt~ rd~ ktan sonra Emir Sungur'u da yan~ na alarak M~s~ r'a
geri döndü".
Lazkiye'nin zapt~ ndan sonra Trablus kontu VII.Bohemond fazla ya~amad~~ve ayn~~y~l sonlar~na do~ru vefat etti. Kendisinin, Avrupa'da ya~amakta
olan k~zkarde~i Lucia'dan ba~ka bir varisi bulunmad~~~~için, Trablus asilzadeleri burada bir çe~it özerk idare (Commune) kurduklar~ n~~ ilan ederek ba~lar~ na Cübeyl Hâkimi Bartholome Embriaco'yu geçirdiler. Halbuki Bartholome, buradaki asilzâdelerden habersiz olarak Trablus'un gelece~i hakk~nda
Sultan Kalavun'a gizlice elçi göndermi~ti62. Rivayete göre Bartholome, Trablus'u aralar~ nda yar~~yar~ ya pay etmek üzere sultanla anla~m~~t~. Fakat ba~a
geçtikten sonra, asilzâdelerin kendisine engel olacaklar~ n~~ bildi~i için sultana

69 S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.338-341.
60 S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.I~ I, s.342.
61
el-Muhtasar, C.IV, s.23; R.Grousset, Histoire des Croisades, C.I1~, s.734.
62 S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.344.
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verdi~i sözden dönerek onu oyalamaya ba~lad~63. Onun sultanla müzakere
halinde oldu~u ortaya ç~ k~ nca, kamuoyu aleyhine döndü. Yukar~da ad~~ geçen
ve bu s~ rada hakk~n~~aramak için Akka'ya gelmi~~bulunan Lucia, Trablus kontesi olarak tan~ nd~.
Y~ne bu s~ ralarda, Suriye'den gelen bir mektupta ~am nâibi Trablus'taki
Frenklerin daha önce imzalad~ klar~~anla~may~~bozarak, içinde tüccarlar~ n da
bulundu~u bir grup Müslüman~~yakalay~p esir ald~ klar~ n~~sultana haber veriyordu. Halbuki onlar, sultan Merkab Kalesi'ni ele geçirdi~i vakit ona hediye
göndermi~ler ve yanlar~ nda kimseyi esir tutmamak, tüccara sald~ rmamak ve
nihayet yolcular~ n yollar~ n~~kesmemek ~art~yla bar~~~ n devam~n~~ sa~lam~~lard~".
Öte yandan Kalavun'un Trablus'u ele geçirmek için bahane arad~~~ n~~da
tahmin etmek zor de~ildir. Söz konusu geli~meler, amac~n~~ gerçekle~tirebilmesi için Kalavun'a arad~~~~f~ rsat~~verdi. Bundan sonra Kalavun, vakit geçirmeden sava~~haz~ rl~klar~ na ba~lad~~ve 25 Ocak 1289 Per~ embe günü Kahire
d~~~ nda çad~ r~ n~~kurdu. Bundan dört gün sonra da yola ç~ kt~.
Kalavun sefere ç~ karken o~lu E~ ref Halil'i kendisine vekil, Emir Baydara'y~~da ona vezir olarak Kahire'de b~ rakt~. Suriye'deki ümerâya Trablus Sava~~~
için haz~ rl~ k yapmalar~ n~~ yazd~. Yakla~~k bir ayl~ k yolculuktan sonra 8 Mart'ta
~am'a vard~. Burada bir hafta kald~ ktan sonra yoluna devam ederek 25 Mart
Cuma günü Trablus'a ula~arak ~ehri muhasara alt~ na ald~. ~ehre yard~m etmek için gelen K~br~s'a ait dört büyük gemi limanda bekliyordu. Trablus, üç
taraf~~ denizle çevrili bir yar~ mada üzerinde kurulmu~tu. Dolay~s~yla karadan
müdahale ancak do~u taraf~ ndan yap~ labilirdi. Nitekim sultan, bu cihete irili
ufakl~~ 19 manc~ n~ k kurdurtarak ~ehrin surlann~~ dövmeye ba~lad~. Öyle ki, s~rf
bu i~le u~ra~an Memlük askerlerinin say~s~~ 1500 civar~ ndayd~. Ku~atma tam
34 gün devam etti. Bu süre zarf~nda ~iddetli vun~~malar oldu ve sonunda ~ehir k~l~çla ele geçirildi. Ahaliden çok ar~~ limandaki gemilerle denize aç~ larak
63 ibn Tagr~birdi, en-Nücihn, C.V11, s.320-321; M.C.Sürf~ r, Devletü Beni KaMvun, s.328.
Bartholomnin, Sultan Kalavudu Trablus'a davet etti~ine dair baz~~rivayeder vard~r. Fakat mevcut bilgilere göre, bugün i~in gerçe~ini ö~renmek mümkün görünmüyor (S.Runciman, Haçl~~
Seferleri Tarihi, C.III, s.344).
C.I/3, s.746.
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kurtulabildiler. Bir k~sm~~ da yar~ madan~ n hemen önünde bulunan ve
St.Thomas ad~n~~ ta~~yan küçük bir adaya s~~~ nd~lar. Di~erleri ise Memlüklerin insaf~ na kald~. ~ehre giren askerler, kad~ nlar~~ve çocuklar~~esir, erkekleri
ise katlettiler. Ayr~ca, büyük miktarda ganimet toplad~ lar. Sultan, Trablus'ta
yapacaklar~ n~~ yapt~ ktan sonra Frenklerin buraya tekrar dönme te~ebbüslerini
önlemek için, ~ehri oturulamayacak biçimde tahrip ettirdi. Bilâhare Müslümanlar nehre yak~n bir yerde, bugünkü Trablus'un bulundu~u yerde yeni ve
güzel bir ~ehir kurmu~lard~ r. Öte yandan St.Thomas adas~ na s~~~ nanlar~ n durumu da ~ehirdekilerden pek farkl~~olmad~. Çünkü, denizin s~~~sular~n~~ atlar~yla ve yüzerek geçen Memliikler adadakilere de ayn~~ ~eyi yaparak halk~~esir
veya kadettiler. 15 ya~~ nda iken bu ku~atmaya kat~l~ p olaylara bizzat ~ahit olan
Ebill-Fidâ, ya~ma sona erdikten sonra bir kay~ kla bu adaya geçti~ini ve burada koku~maya ba~lam~~~bulunan çok say~da cesetle kar~~la~t~~~ n~~söylemektedir65.
el-Makrizrnin dedi~ine göre Trablus'un surlar~~ o kadar geni~ti ki üzerinden üç atl~~ yan yana gidebiliyordu. Halk refah içindeydi. ~pekçilik son derece geli~mi~ti6". Trablus'tan sonra Memlük askerleri hareketlerine devam
ederek o civardaki baz~~kaleleri sava~s~z ele geçirdiler. Kontlu~a tâbi Enefe"7
ve Butron68 ile di~er baz~~ kaleler bu ~ekilde zaptedilmi~~yerlerdir"°. Buna
göre Sultan Kalavun burada, Kontes Lucia için sadece iki köy b~ rakm~~t~. ~ taaun~~arzeden Cübeyl hâkimi Bartholom ise ancak ~artl~~ olarak yerini koruyabildi".
Trablus dü~tükten üç gün sonra K~ br~s Kral~~ II.Henri Akka'ya geldi.
Henri, Sultan Kalavun'la K~br~s ve Akka ad~ na bar~~~~on y~ ll~~~ na yenilemekten ba~ka bir ~ey yapamad~ . Karde~ini Akka'da nâib olarak b~ rak~ p Eylül
ay~ nda K~ br~s'a geri döndü. Bu arada, durumun ne kadar ümitsiz oldu~unu
aç~ klamak için Avrupa'ya bir elçi gönderdi'''. Art~ k Suriye sahillerindeki Lâtin
el-Muhtasar, C.IV, 5.24; Ayr~ca bkz. el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, 5.747;
M.C.Sürür, Devleti', Beni Kalâ~-un, s.238-239; S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, 5.345-346.
6° el-Ma krizi,
C.I/3, s.748.
<r7 Enefe: Deniz sahilinde Sahyun yak~ n~ nda küçük bir beldedir.
68 Butron: Kuzey Lübnan'da eski Fenike merkezlerinden biridir.
69 ~bn Tagr~ birdi, en-NiicCun, C.VII, s.321-322.
7° M.C.Surür, De~letii Beni lialâ~~~n, s.329; S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.346.
71 S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.346-347.
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~ehirleri Sultan Kalavun'un merhametine kalm~~t~. Bu ~ehirlerin tek umudu,
papan~n onlar için yapaca~~~yard~m ça~r~lar~na Avrupa ülkelerinin kulak
vermesiydi. Fakat, k~sa zamanda bu umudun da bo~a ç~kt~~~~görüldü. Zira
Fransa kral~~konuya hiç ilgi göstermedi. Aragon ve Sicilya krallar' ise, yap~lmas~~muhtemel haçl~~seferleri ve Suriye'deki Lâtinlerin aleyhine sultanla bir
anla~ma imzalad~lar. ~u halde böyle bir seferin sorumlulu~unu ancak bir tek
ki~i üstlenebilirdi. O da daha önceki tecrübesiyle Do~uyu bilen ~ngiltere
Kral~~I. Edward'd~. Nitekim o, önce sorumlulu~u üzerine alabilece~ini aç~klad~. Hatta bu u~urda haç~~bile kabul etti. Fakat daha sonra hiçbir somut
ad~m atmadan bu i~ten vazgeçti72.
Papa IV.Nikola'n~n Suriye'deki Lâtinlere yard~m konusunda harcad~~~~
bütün bu gayretler, 1290 yaz~nda, ancak birkaç yüz veya birkaç bin ~talyan
hac~s~n~~Akka'ya getirebildi. Onlar~n geli~i, Haçl~lar~n u~rayaca~~~mukadder
sonu h~zland~rd~. Çünkü i~galciler, Sultan ile Lâtinler aras~nda yenilenmi~~
bulunan anla~maya uygun olarak, Akka yak~nlar~nda güven içerisinde ya~ayan Müslümanlar~~taciz etmeye ba~lad~lar. Bu arada baz~~Müslüman tüccarlar~~öldürdüler (A~ustos 1290). Öte yandan son y~llarda Müslümanlar~n eline
geçen haçl~~ ~ehirlerinden kaçanlar Akka ~ehrine s~~~nm~~lard~. Bundan dolay~~Kalavun, son olaylar~~Akka ~ehri aleyhine sava~~ilân~~için bir vesile kabul
etti. Baz~~Memlük komutanlar~~Akka surlar~n~n sa~laml~~~ndan endi~elerini
dile getirdiler. Bunun üzerine sultan, kad~lan toplayarak onlara Frenklerin
Aldca yak~nlar~ndaki Müslüman tüccarlara zarar verdiklerini anlatt~. Onlar da
tüccarlar~n maruz kald~klar~~bu ihanetin Haçhlarla sava~~için yeterli bir sebep
oldu~una dair fetva verdiler. Bundan sonra Kalavun, Akka ku~atmas~~için haz~rl~klara ba~lad~".
Asl~nda Kalavun, bu y~l hacca gitmek niyetindeydi. Akka'da meydana
gelen olumsuz geli~meler onu bu dü~ünceden vazgeçirdi". Derhal Suriye'deki komutanlar~na sava~~haz~rl~~~~yapmalar~n~~emreden mektuplar yazd~.
Öte yandan Emir ~emseddin Sungur el-Messâh'~~askerin ba~~na geçirdi. Bu

M.C.Siirûr, Devleti; Beni Kalâmn, s.239.
Devletü Beni Kalâvun, s.240.
71 1bn Tagr~bircli, en-Mic~lm, C.VII, s.324.
72

73 M.C.Stild~r,
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askeri birlik hareket ederek Leccân'a76 ula~t~. Bu s~rada Akkal~~ ~övalyelerden
olu~an bir birlik onlarla vuru~mak üzere ~ehirden d~~ar~~ç~km~~t~. ~ki taraf~n
kar~~la~mas~yla birlikte ba~layan çat~~malar günlerce sürdü. Durumu ö~renen
Kalav~~n, Akka üzerine bizzat sefere ç~kmaya karar verdi. Bu arada Suriye'deki ordunun mali i~lerine bakan Emir Sungur el-A'ser, D~ma~k, Baalbek
ve Bikâa bölgelerindeki varl~kl~~kimselerden, geliri Akka ku~atmas~nda harcanmak üzere, adam ba~~na 500 ile 2000 dirhem aras~nda para toplad~.
Sonra manc~n~k yap~m~nda kullan~lmak üzere a~aç temini için Akka Da~lanyla Baalbek aras~ndaki vadiye geldi. Ancak, bu s~rada ba~layan ~iddetli kar
ya~~~~~yüzünden i~i yar~m b~rakmak zorunda kald~. Yaz geldi~inde, kar alt~ndan ç~kan malzemelerin büyük ço~unlu~unun telef oldu~u görüldü76.
Sultan Kalavun Akka'y~~bizzat fethetmek kasd~yla Kahire'den ç~karak, 10
km. kadar uzakta bulunan Mescidü Tibr'in kar~~s~nda karargâh~n~~kurdu (4
Kas~m 1290). Ne var ki bu s~rada ate~li bir hastal~~a yakaland~. Rahats~zl~~~~
giderek artt~~ve alt~~gün sonra, 10 Kas~m 1290'da burada vefat etti77.
Ebü'l-Fidâ, Kalavun'un özelliklerinden bahsederken onun, surlar~n~ n
sa~laml~~~~ile ünlü olan Merkab ve Trablus ~ehirlerinin fatihi oldu~una, halbuki Salâhaddin Eyyübi dahil daha önceki meliklerden hiçbirinin buna cesaret edemedi~ine dikkat çek~nektedir78.
C. Kalavuno~ullar~ndan Sultan el-E~ref Halil Zaman~nda Memlük-Haçl~~
Münasebetleri
Kalavun'un bu beklenmedik ölümünün Akkal~lar~~sevindirdi~ini tahmin
etmek zor de~ildir. Ancak, M~s~r'~n Haçl~lar kar~~s~ndaki tutumunda herhangi bir de~i~iklik olmad~. Zira Kalavun'un yerine geçen o~lu el-Melikü'lE~ref Halil, babas~n~n ba~lad~~~~i~i tamamlamak azmindeydi. Fakat önce içi~terini yoluna koymas~~gerekiyordu. Nitekim kendisine kar~~~isyan te~ebbüsünde bulunanlar~n lideri Nâibüssaltana Emir Toruntay'l öldürerek vaziyete
75 Leccün: Filistin'in kuzey s~n~r~~üzerinde Ürdün'de bir belde olup Taberiye'nin 20 mil
uzak~ndad~r.
76 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, s.753-754; S.A:Asür, el-Eyyûbiyyttn, s.231.
77 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, s.754-755; Mufaddal, en-Nehcü's-Secrid, C.II, s.369.
78

el-Muhtasar, C.IV, s.25.
Belleten C. LXIII, 28
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hâkim oldu". Bu arada Emir Sungur el-A'ser'i azil ve yerine Seyfeddin Do~an
el-Mansurryi tayin etti.
Halil tahta ç~kt~ktan iki ay kadar sonra Akka'dan elçiler gelerek, olup biten ~eylerden dolay~~özür dilediler. Fakat, o bunlara kulak asmad180. Bir yandan da, Haçhlan Suriye'nin tamam~ndan ç~karmak üzere sava~~haz~rl~klar=
kararl~l~kla sürdürdü. Emir Aybek el-Efrem'i manc~n~klar~~haz~rlamas~~ için
Suriye'ye gönderdi. 3 Mart 1291'de ~am'a gelen Aybek, aradan iki hafta bile
geçmeden haz~rl~klar~~tamamlad~. Manc~n~klar~n sevk i~ini Emir Sencer edDevâdâri ve binler emin rütbesini ta~~yan di~er komutanlar yürüttüler. Öte
yandan ~am nâibi Emir Hüsâmeddin Lâçin 24 Mart günü ordusuyla D~ma~k'tan hareket etti. Emir Seyfeddin Tu~rul ise Kahire'den ç~karak Suriye kalelerindeki insanlar~~sava~a davet etmeye gitmi~ti. Gerçekten bunun ard~ndan
26 Mart'ta Hama sahibi el-Melikü'l-Muzaffer, bundan iki gün sonra da
Trablus ve sahildeki kalelerin nâibi olan Emir Seyfeddin Balaban, maiyederindeki asker ve manc~n~klanyla birlikte D~ma~k'a vâs~l oldular. Bilâhare hep
beraber Akka üzerine yürüyü~e geçtiler81.
Kerek nâibi Baybars ed-Devâdâr'~n da bu sefere kat~ld~~~n~, Zübdetü'lFikre fi Târihrl-Hicre adl~~eserindeki kendi ifadelerinden anl~yoruz. Buna
göre o, sultana, söz konusu sava~a bizzat kat~l~p cihad~n sevab~na ortak olmak
istedi~ini bildirmi~tir. Kendisine bu konuda izin verilince, maiyetindeki ki~ilerle birlikte yola ç~km~~~ve sultan~n emrindeki Memlük ordusuna Gazze'de
dahil olmu~tur82.
Sultana gelince o, 6 Mart günü Kahire'den ayr~ld~. Bu arada aile fertlerini D~ma~k'a yollad~. Kendisi, M~s~r Ordusunun ba~~nda 5 Nisan'da Akka önlerine indi. Ordunun ard~ndan iki gün sonra irili ufakl~~çok say~da manc~n~k
oraya ula~t~nld~. Yolculuk s~ras~nda vuku bulan kar ve ya~mur ya~~~~~Hama
kuvvetlerinin i~ini yolda zorla~t~rm~~t~. Ayr~ca, onlar~n yan~nda Mansuri ad~n~~
verdikleri çok büyük bir manc~mk vard~. Bu yüzden atla sekiz gün süren H~s-

29 ~bn 'yas, Bedâi, C.I/1, s.360, 365-366; S.A.A.sür, el-Hareketü's-Salibiyye, C.II, s. 1123.
8° el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, s.762; S.A.Asfir, el-Harekenrs-Salibiyye, C.II, s. 1123.
81 el-Makrizi, es-S~lhik, C.I/3, s.763-764.
82 M.C.Silffir, Devleti,' Beni Kalâ~l~n, s.241; Mufaddal, en-Nehrü's-Sectid, C.1I1, s.36.
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nii'l-Ekrad-Akka yolunu ancak bir ayda katedebildiler83. Say~lar~~ 92'yi bulan
manc~ n~klann kurulmas~~ dört günü ald~~ve nihayet ku~atma fiilen ba~lad~ .
Akka'ya, ba~ta K~ br~s'tan olmak üzere, deniz yoluyla birçok H~ ristiyan
toplulu~u yard~ ma gelmi~ti. Esasen H~ ristiyanlar, denizde hakimiyetlerini ku~atma boyunca devam ettirmi~lerdir. Limandaki dü~man gemilerinin üstü
ah~ap kubbe ile örtülü olup manda derileriyle kaplanrm~t~. Bunlardan at~lan
oklar, Müslümanlar~ n üzerine adeta ya~mur gibi ya~~yordu. Gemiler aras~nda, içinde manc~n~ k bulunan büyük bir gemi vard~. Bu manc~mktan at~lan
gülleler, Müslüman karargah~ na büyük zarar vermi~ti. Dü~man böyle bir ku~atmay~~beklemekte oldu~u için, sadece içeriye kapanmay~ p, vur~i~may~ , aç~ k
b~ rakt~klar~~baz~~kap~lar~ n önünde de kabul ettiler.
Müslümanlar Akka'y~~karadan kontrol alt~ na alm~~lard~ . Fakat bir taraftan ~ehirdekilerle sava~~ rken bir taraftan da denizden gelen ate~e kar~~l~ k
vermek zorunda idiler. Bu yüzden zor anlar ya~ad~lar. Bu arada kulelerin alt~ na do~ru çok say~da la~~ m kazmakla da u~ra~~yorlard~". Ku~atma s~ ras~ nda
ç~ kan bir f~ rt~ na sonucu dü~man gemilerinin zarar görmesi ve bu meyanda
söz konusu manc~ n~~~ n k~ r~ larak bir daha kullan~lamayacak hale gelmesi
Müslümanlar~~k~smen rahatlatt~.
Ku~atma s~ ras~ nda Akkal~lar, bir gece kaleden ç~ karak Memlük askerlerine bir bask~ n düzenlediler ve ümerân~ n çad~rlar~na kadar ula~t~lar. Öyleki
baz~lar~~ çad~ rlar~ n iplerine tak~ ld~ lar. Memlük askerleri derhal kar~~l~k vererek onlar~~ geri püskürttüler ve bir k~sm~ n~~da öldürdüler. Hama sahibi el-Melikül-Muzaffer, sabah olunca bunlar~ n kesik ba~lar~ n~~ kendi atlar~mn boynuna asarak sultana götürdü85. Ku~atman~ n ~iddeti giderek art~ r~ld~ . Bu
arada K~ br~s Kral~~ II.Henri kendisi de bizzat yard~m için Akka'ya gelmi~ti.
Onun geli~i Akkal~ lar aras~ nda ola~anüstü bir sevinç yaratt~. Fakat, bu çok
sürmedi. Zira burada üç gün kalan kral, bu süre zarf~ nda vaziyetin ümitsiz ve
kaç~ n~ lmaz sonun h~zla yakla~makta oldu~unu anlay~ nca daha fazla beklemedi ve geri döndii86. Ku~atma ve vuru~malar 44 gün boyunca devam etti. Bu
el-Muhtasar, C.IV, s.25; R.Grousser. Histoire des Croisades, C.III, s.751.
es-Sülük, C.I/3, s.764.
el-Muhtasar, C.IV, s.26.
85
~ bn Tagr~bircli, en-Nticum, C.VIII, s.6; S.A.Asûr, el-Hareketü's-Salibiyye, C.II, s. 1124.
83 Ebül-Fidâ,
81 el-Makriizi,
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arada pek çok Memli~k askerleri de ~ehit oldu. Emir Alâeddin Güçdo~du e~~emsi, Aybek el-~zzi, Akku~~el-Gatemi, Bilik el-Mesucli ve ~erefeddin K~ran esSekzi gibi baz~~büyük komutanlar da ku~atma s~ras~nda ~ehit oldular".
Akka surlar~n~n içinde birçok H~ristiyan ülke kral~ mn temsilcileri ve çe~idi H~ristiyan tarikaderi bulunuyordu. Fakat, bunlar aras~nda gerçek anlamda bir birlik yoktu. Herbiri di~erinden ayr~~bir yönetime sahipti. Öyle ki
bu ba~~ms~z topluluklar~n say~s~~17'yi bulmu~tu. Öte yandan Akkal~lar, son
zamanlar~nda e~lence ve sefahate dü~künlüklerinden dolay~~sa~duyu sahibi
H~ristiyanlar~n a~~zlar~nda bile bir sak~z haline gelmi~ti. Maddi ve manevi
bak~mdan böyle bir yap~ya sahip olan bir devletin, ne olursa olsun daha uzun
süre ayakta kalmas~n~n zorlu~u ortadad~r.
Sultan, 18 May~s 1291 günü genel taarruzu ba~latt~. 300 deve üzerine
yükletti~i köslerin hepsinin bir anda çal~nmas~m emretti. Seher vaktinde,
köslerin yüreklere korku salan müthi~~gürültüleri aras~nda Müslümanlar sald~r~ya geçtiler. Bu s~rada surlar aras~nda büyük bir gedik aç~lm~~t~. Fakat buradan ate~~alt~nda içeri girmek yine de kolay de~ildi. Onun için Müslümanlar
dü~man~n ataca~~~ok vb. gibi ~eylerden kendilerini koruyabilmek amac~yla
kal~n keçeleri birbirine dikerek imal ettikleri bir çe~it siper sayesinde gedi~e
yakla~t~lar88. Gedikten içeri giren Memlükler, sanca~~~burca diktiler. Güne~~
do~al' henüz üç saat olmam~~t~~ki ~ehri ele geçirdiler. Halk denize do~ru
kaçmaya ba~lad~. Ç~ kan izdiham sonunda içlerinden birço~u helâk oldu.
Birço~u da Memlük askerleri taraf~ndan esir veya katledildi. Kurtar~lanlar~n
say~s~~ise çok azd~. Mal ve zahire cinsinden ne varsa ya~maland~80.
Böylece, Müslümanlar ~ehre sa~lam bir ~ekilde ayak basm~~~oldular.
Buna ra~men ~ehirde hâlâ direnmeye devam eden baz~~burçlar vard~. Bu
burçlardan birinde Templier ~övalyeleri bulunuyordu. ~ehrin zapt~ndan iki
gün sonra Memlükler, bütün güçleriyle Templierlerin burcuna yüklenince

87 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, s.765 (Ayr~ca bkz. Ayn~~yer, Ek 10, s.1002-1004. Baybars edDevâdâr'~n
Trihi'l-Hicre'sinden al~ nm~~t~r).
88 M.C.Sildir, Devleti] Beni Kalân~n, s.242.
89 el-Makrizi, es-Sülii C.I/3, Ek 10, s.1004.
9° ~bn Tagr~bircli, en-Niküm, C.VIII, s.6; ~bn Kesi'r (~mâdiicldin Ebill-Fidâ ~smail bin Ömer
ed-D~ma~ki), el-Bidâye ve'n-Nihâye. Beyrut 1966, C.XIII, s.321.
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içindekiler eman dilediler. Sultan eman verdi ve 100 ki~iden olu~an bir askeri birli~i, burcun tepesine dikecekleri sancalda birlikte içeri gönderdi. Fakat, içeri giren Meml~lklerden bir k~sm~~ ta~k~nl~k yaparak ya~ma hevesine
dü~tüler. Hatta baz~~H~ristiyan kad~n ve çocuklar~n~~esir almak istediler. Bunun üzerine ~övalyeler kap~lar~~kapatarak içeri girmi~~bulunan Memlûklerin
tamam~n~~k~l~çtan geçirdiler. Emir Akbo~a el-Mansuri de bu surede öldürülenler aras~nda idi. Bu arada sultan~n burçta as~l~~duran sanca~~n~~yerinden
sökerek a~a~~~att~lar ve tekrar savunma yolunu t~~ttular. Öte yandan Hospitalierlerin burcuna s~~~nm~~~olanlar, yine bu s~ralarda sultandan eman alarak
kaleden a~a~~ya inmi~lerdi. Emir Zeyneddin Ketbo~a, bunlar~n, aileleriyle
birlikte can ve mal güvenli~ini sa~lamak üzere görevlendirilmi~ti.
Templier ~övalyelerine gelince, ertesi gün, eski ~artlarla tekrar eman dilediler. Aileleriyle birlikte istedikleri yere gidebilecelderine dair kendilerine
güvence verildi. Fakat, kaleden indikten sonra 2000 kadar~~öldürüldü ve bir
o kadar~~da esir al~nd~. Bunun görünürdeki sebebi, Emir Akbo~a'y~~daha
önce öldürmelerinden dolay~~sultan~n onlara duydu~u öfkeydi. Bu geli~melerden sonra hâlâ burçlarda tutunan H~ristiyanlar, verilen eman~~kabul etmekten çekinerek bütün güçleriyle sava~~~sürdürdüler. Bu arada ele geçirdikleri be~~Müslüman~~burcun üstünden a~a~~~atarak dördünün ölümüne sebep
oldular. Nihayet Akkaedan geri kalan en son burcun duvarlar~~29 May~s 1291
Sal~~günü çökünce direnecek hiçbir kuvvet kalmad~. Ne var ki çok say~da
Müslüman da H~ristiyanlarla birlikte göçük alt~nda kalarak helâk oldular.
Sultan, kad~nlar~~ve çocuklar~~bir tarafa ay~rd~ktan sonra bütün erkeklerin
boyunlar~n~~vurdurdu91. Böylece, Akka'n~n fethi tamamlanm~~~oldu.
H~ristiyanlar Akka'y~~12 Temmuz 1191 tarihinde istilâ ettikleri zaman,
içindeki Müslümanlara eman verdikleri halde, daha sonra birtak~m bahaneler ileri sürerek yakla~~k 3000 esiri katletmi~lerdi92. Bu defa aradan tam 100
y~l geçtikten sonra Müslümanlar Akka'y~~zapt ve müdaf~leri katletmek suretiyle adeta geçmi~in intikam~n~~alm~~~oldular93.
91 ~bn Tagr~birdi, en-Nücüm, C.VIII, s. 6-7; S. Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.
355-356.
92 Ayr~nul~~bilgi için b~tz. Ramazan ~e~en, Salahaddin Eyytibi Ir Devlet, s.149 v.d.
93 Ebill-Fidâ, Frenklerin Akka'y~~17 Cemaziyelah~r 587 Cuma günü Salâhaddin Eyytibi'den
ald~klar~n~, buna kar~~l~k yüce Allah'~n takdiri olarak, 690 y~l~n~n yine 17 Cemaziyelâh~r Cuma
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Sultan Halil, Akka'y~~ku~atmaya ba~lad~~~nda, bir yandan da ümeradan
Alemüddin Sencer es-Savâbrnin, yollan kontrol alt~ nda tutmak ve haber
toplamak üzere Sûr'a gitmesini ve oray~~ s~k~~t~rmas~n~~emretti. Emir Sencer,
Sûr'u ku~att~~~~süre zarf~nda Akka'dan firar ederek buraya s~~~nmak için gelen birkaç gemiyle kar~~la~t~ . Bu gemilerin limana girmelerine engel oldu.
Bunun d~~~ nda önemli bir olay meydana gelmedi. Bu arada Sür halk~~eman
dileyerek mallar~ na ve canlanna dokunulmamak ~art~yla ~ehri teslim etmeye
raz~~oldular. Emir Sencer, bu ~artlar~~kabul ederek Sûr'u teslim ald~. O s~ralarda Sür, büyüklü~ü ve kalelerinin sa~laml~~~~ile Akka'dan sonra bölgenin
en önemli merkezi idi. Salâhaddin Eyytibi ve Baybars gibi büyük sultanlar
buray~~ele geçirememi~lerdi. üstelik buras~ , eskiden beri, yerlerini Müslümanlara kapt~ran ~övalyelerin yuvaland~klan bir yer haline gelmi~ti. Akka'n~n
dü~mesi bunlar~ n kalbine derin bir korku salm~~~olmal~~ki ~ehir sava~s~z ele
geçirilebildi. ~ehir teslim al~nd~ ktan sonra surlar ve içindeki binalar yerle bir
edildi. ~~e yarar cinsten kesme ta~lar ve enkazlar, kullan~lmak üzere ba~ka
yerlere ta~~nd194.
Sultan i~in bu kadar kolay neticelenece~ini ummam~~t~. Bu durum,
onun di~er yerleri de fethetme konusundaki azmini art~rd~. Sultan Halil,
Akka ku~atmas~~ s~ras~nda bir ~ikayet üzerine ~am nâibi Emir Laçin'i tutuklayarak M~s~r'a göndermi~95, yerine ümeradan Sencer e~-~ücaryi tayin etmi~ti96.
Akka'n~ n fethini müteakip 5 Haziran günü buradan ayr~ lan sultan, bir hafta
sonra çok gösteri~li bir törenle D~ma~k'a girdi. 18 Temmuz'da D~ma~k'tan ayr~larak 7 A~ustos'ta M~s~r'a döndü. Bu s~rada, daha önceden Akka sahibinin
elçisi olarak Kahire'ye geldikleri vakit burada al~konulmu~~olan heyeti serbest
b~rakt~.
günü ve yine lâkab~~Salâhaddin olan el-Melikül-E~ref Halil'e terk etmek zorunda kald~klarma ibretle i~aret eder (el-Muhtasar, C.IV, s.26). Gerçekte ise, tarihlerde ay ve gün olarak bu derece bir
benzerlik yoktur. Ancak söz konusu kay~t, milellifin ~ahs~nda bize Milsliimanlann hissiyaum göstermektedir. ~bn Tagr~birdi de iki olay aras~ndaki birtak~m benzerliklere ve bu meyanda müdaf~lerin benzer âk~betlerine i~aret etmektedir (en-Niiciim, C.VIII, s.8).
94 ~bn Tagr~birdi, en-Nticit m, C.VIII, s.8; M.C.Silrür, Devleti; Beni Kalâvun, s.242-243.
95 Sultan, daha sonra Emir Uçin'i ba~~~layarak serbest b~rakuysa da o bunu unut~nam~~~ve
sultan~n ölümilyle sonuçlanan bir komploda yer almaktan çekinmemi~tir. Hatta bu olaydan 3 y~l
sonra Memli~k tahun~~ ele geçirmi~~ve 1296-1298 y~llar~~aras~nda sultanl~ k yapm~~t~r (bkz.
K.Y.Kopraman, "M~s~r Memlülderi (1250-1517)", s.475, 481482).
C.I/3, s.767; ~bn Tagr~birdi, en-Niicüm, C.VIII. s.9.
94
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Sultan, D~ma~k'taki ikameti s~ ras~ nda, ~am nâibi olarak tayin etti~i Sencer e~-~ücâryi Sayda'y~~zaptetmekle görevlendirmi~ti. Emir Sencer oraya vard~~~nda halktan bir k~sm~~çoktan firar etmi~~bulunuyordu. Templier ~övalyeleri, ~ehri savunacak ölçüde güç ve say~ya sahip olmad~klar~~ için iç kaleye çekilmi~lerdi. Bu arada, komutanlar~~Tibaut Gaudin ise yard~m getirmek üzere
K~br~s'a gitmi~, fakat sebep her ne ise bir daha geri dönmemi~ti. Dolay~s~yla
müdafilerin kendi ba~lar~ na yapabilece~i bir ~ey kalmam~~t~. Nihayet onlar da
14 Temmuz'da kaleyi Müslümanlara b~ rakarak kaçt~lar97.
Sultan~ n D~ma~k'tan ayr~laca~~~gün Sencer e~-~ücâi, muzaffer olarak geri
döndü. Çok geçmeden Beyrut'a yöneldi. Buradaki garnizon, çaresizlikten hiç
sava~maks~z~n kaleden a~a~~ya inerek ~ehri teslim etti (22 Temmuz 1291)98.
Yine bu arada önce Aslis'in (30 Temmuz 1291), 4 gün sonra da Antartus'un
ayn~~ ~ekilde teslim olmalar~yla, sahil ~eridindeki fetih hareketleri tamamlanm~~~oldu. Sultan Halil, bölgeye büyük hayallerle gelmi~~ve yerle~mi~~olan
Haçl~lar~n bu müstahkem ~ehirlerini arka arkaya, hem de ciddi bir dirençle
kar~~la~maks~z~ n ele geçirmekten son derece mutlu oldu.
Art~k Haçl~lar~ n elinde Arvadm ad~ndaki küçük bir adadan ba~ka bir yer
kalmam~~t~. Onlar bu adada, 1302 y~l~ na kadar daha on iki y~l varl~ klar~ n~~
sürdüreceklerdir. el-E~ref Halil cesur ve sava~ç~~ birisi olmas~ na ve Haçl~larla
kahramanca mücadele edip onlar~~Suriye'den sürüp ç~karmas~ na ra~men geçimsiz bir kimse idi. Bu yüzden, k~sa zamanda ümerâ ile aras~~aç~ld~~ ve bu durum onun sonunu haz~ rlad~. Nihayet, Nâibü's-Saltana Baydara, sultana dü~man olan baz~~ümerâ ile birlikte onun aleyhine bir tuzak kurdu. Buna göre
Sultan Halil'in ava ç~ kmas~ n~~ f~ rsat bilip onu yaln~z yakalad~~~~bir anda öldürdüm.
97 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, s.765-766, 769; Ebill-Fida, el-Muhtasar, C.IV, s.26; ~ bn
Tagr~birdi, en-Nücüm, C.VIII, s.10; S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s. 356-357.
98 el-Makrizi, es-Sülük, C.I/3, s.769.
99 Ebül-Fida, el-Muhtasar, C.IV, 5.26-27; ~ bn Kesir, el-Bidâye, C.XIII, s.321; Mufaddal, enNehal's-Sedid, C.IIl, s.81-82.
10° Anad: Tartus sahilinde 3 km. uzakl~kta bulunan bu adan~n eni 500, boyu 800 m.'dir.
Bugün Suriye'ye ba~l~~bir yerle~im merkezi olup nüfusu 3000'den fazlad~r.
lo~~K.Y.Koprarnan, "M~s~r Memlükleri (1250-1517)", s.474-475.
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D. XIV. Yüzy~lda Memlük-Haçl~~Münasebederi
a. Arvad'~n Al~nmas~~ve Yeni Geli~meler
Arvad Adas~na kaçan ve ço~u Templilerlerden meydana gelen haçl~~toplulu~u, buray~~kendileri için bir s~~~nak ve bir askeri üs haline getirmi~ti. Nitekim bunlar, zaman zaman Trablus sahillerine ç~karak gelip geçen Müslümanlar~n yollar~n~~kesiyorlar ve onlara zarar veriyorlard~. Bu durum, Halil'in
karde~i ve Kalavun'un di~er o~lu Sultan en-Nas~r Muhammed'i harekete geçirdi. Bu s~rada sahil güvenli~inden, Trablus nâibi Seyfeddin Esendemir elGürci sorumluydu. Sultan onu, Arvad'a bir deniz seferi düzenlemekle görevlendirdi. Bu amaçla M~s~r'dan gönderilen Memlük gemileri 1302 Eylülünde
adaya bir bask~n ~eklinde ula~t~lar. Cereyan eden ~iddetli vuru~malardan
sonra Müslümanlar galip geldiler. Ad~~geçen kale zapt, sakinleri ise esir veya
kadedildi. Rivayete göre ölü say~s~~1000, esir say~s~~da bunun yar~s~~kadard~.
Öte yandan pek çok ganimet ele geçirildi. Adadaki sur yerle bir edildikten
sonra Trablus'a dönen Esendemir, ganimetin be~te birini sultana gönderdi.
Artan~n~~ise gaziler aras~nda payla~urd~ m.
Canlar~n~~kurtarabilen Templier ~övalyeleri, K~br~s'a giderek karargahlar~n' orada kurdular. Hospitalierler ise, Akka'dan ayr~lan haçl~~aruklanyla
birlikte, daha önceden K~br~s'a s~~mm~~lard~. Yerlerini kaybetmenin verdi~i
~a~k~nl~k, ~övalyeleri ne yapacaklar~n~~bilemez bir duruma dü~ürmü~tü. Öte
yandan kendilerini K~br~s'ta pek rahat hissetmiyorlard~. Bu yüzden Hospitalierler, Templierlerden daha ak~ll~~davranarak kendilerine ba~ka bir yurt
aramaya ba~lad~lar. Fazla zaman geçmeden bunlar, Cenevizlilerin de deste~ini kazanarak bu amaçla Rodos'a ç~kartma yapt~lar. Rumlar~n hakimiyeti alt~nda bulunan adada, ad~m ad~m ilerleyerek iki y~l sonra, 15 A~ustos 1308'de
Rodos ~ehrini ele geçirdiler. Buras~n~~Frank do~unun en müstahkem mevkii
ve kendileri için de daimi bir karargah haline getirdiler. Daha az müte~ebbis
olan Templier ~övalyelerine gelince, dini sapk~nl~kla itham olunarak her
yerde takibata maruz kald~lar. Mahkeme karanyla kendileri hapis, mallar~~ise
müsadere edildi. Templierlerin ortadan kalkmas~~ve Hospitalierlerin de Rodos'a ta~~nm~~~olmalar~, K~br~s krall~~~m, kutsal topraklarla do~rudan ilgilenen yegâne H~ristiyan devleti haline getirdi. Zaten K~br~s krallar', kendilerini
102 Ebill-Fic15, el-Muhtasar, C.IV, 5.49; el-Malulzi, fetih tarihi olarak 22 Ekim 1302'yi vermekte, ölü say~s~ n~~ise 280 olarak göstermektedir (es-Sülök, C.I/3, s.928-929); S.Runciman,
Templierlerin Arvad'~~1303te terk ettiklerini yazmaktad~r (Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, 5.357).
Ayr~ca bl~z., M.C.Sörör, Devleti*, Beni Kalâvun, s.243.
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ismen de olsa, ayn~~zamanda Kudüs Kral~~olarak görüyorlard~. Bundan dolay~~
ku~aklar boyunca, Nikosia (Lefko~a) 'da K~br~s Krall~~~~tac~m giyen kral, daha
sonra, kaybedilen kutsal topraklara en yak~ n yer olan Famagusta (Magosa)'ya
gidiyor ve orada ayr~ca Kudüs Krall~~~~tac~m giyiyordu. Buna ra~men Memlükler yeni bir haçl~~seferinin ç~k~~~noktas~~olmad~~~~müddetçe K~br~s'a dokunmamay~~tercih ettilerm. Üstelik buraya kar~~~bir deniz harekat~~düzenleyebilecek g-üçte bir donanmadan da yoksun bulunuyorlard~.
XIII. yüzy~l, genel olarak haçl~~kontluklarm~n tasfiyesi ve Haçhlar~n Filistin'den nihai olarak uzakla~t~r~lmas~~ile son buldu. XIV. yüzy~l ise bu fiili durumu içine sindiremeyen Haçhlar~n tepkilerine ~ahit olmu~tur. Hiç ~üphesiz
bu tepkilerin ba~~nda papal~~~n, Memlûklerle ticareti yasaklayan karariar ç~kar~p bunu uygulamaya koymas~~ve bu ambargoya uymayanlar~~cezaland~rmak için vurucu bir deniz gücü olu~turmas~~gelir. Böylece onlar, Memlükleri
önce ticari alanda zarflatacaklarma ve son olarak da askerle müdahale edip
Kudüs'ü kurtarabileceklerine inan~yorlard~ . Fakat, Akdeniz ticaretinden sadece Memlüklerin de~il, Avrupahlarm da onlar kadar kazanc~~vard~. Bu sebeple Italyan ~ehir devletleri ba~ta olmak üzere baz~~Avrupal~~yöneticiler, dini
duygular~~bir tarafa b~ rak~p, kendilerine de zarar veren bu karar~~ i~lemez
hale getirdiler. Öte yandan Memlükler, bu ekonomik ambargonun kald~r~lmas~~için, M~s~r'a gelen tüccarlara çok iyi davranmak ve onlara baz~~imtiya~lar
tan~mak suretiyle üzerlerine dü~eni yerine getirdiler104.
b. K~br~s'~n Haçl~~Seferlerine Katk~s~~
b.l. Kral II. Henri'nin Faaliyetleri
K~br~s Kral~~II. Henri, bu konuda kendisinden söz edilmesi gereken ki~ilerden birisidir. O, daha önce Akka ku~atmas~~ s~ ras~nda onlara yard~m etmeye gelmi~ti (M. 1291). ~imdi ise onun, 60 parça gemiden olu~an bir donanman~n in~as~~konusunda baz~~Avrupal~~meslekta~lanyla anla~t~~~~ve haz~rlanacak bu gemilerle Dimyat'a sald~ raca~~~haberi geliyordu (M. 1308). Dönemin sultan~~Baybars el-Ça~nigir, derhal ümerây~~toplay~p, onlarla al~nmas~~
gereken tedbirleri görü~tü. Bu görü~me sonunda Kahire'den Dimyat'a kadar
uzun bir köprünün yap~m~na karar verildi. Çünkü, Nil'in suyunun kabard~k.'
mevsimde Dimyat'~n kara ile ba~lant~s~~kesiliyordu. Sultan, Emir Celâleddin
I" S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.363, 367-370.
"K.Y.Kopraman, M~s~r Memlükleri Tarihi, Kültür Bakanl~~~~Yay., Ankara 1989, s. 199.
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Aldcu~'u vazifelendirdi. Ayr~ca, i~çi ve malzeme temini için, ilgili bütün idarecilere fermanlar yaz~ld~. Akku~, bu sayede çok s~k~~bir tempo ile bir ay gibi
k~sa bir zaman zarf~nda köprü in~aaun~~tamamlad~. Art~k sald~r~~halinde
Dimyat'a her türlü lojistik destek sa~lanabilirdi. Öte yandan iskenderiye yolu
üzerindeki stratejik bir köprüyü tamir etme vazifesi Emir Seyfeddin el-Cermekrye verildi". Al~ nan bu tedbirlerden, Memlük yönetiminin bu haberi
çok ciddiye ald~~~~ve muhtemel tehlikeye kar~~~hiçbir fedakârl~ktan çekinmedi~i anla~~l~yor. Gerçekten M~s~ r'a, bu yolla çok büyük zararlar gelebilirdi.
Fakat, beklenen ~ey olmad~. Herhalde, bu s~rada Haçl~lar aras~nda tam bir
birli~in bulunmay~~~~böyle bir hareketin gerçekle~mesine imkan vermemi~tir.
b.2. Kral I. Pierre'in iskenderiye Seferi ve Di~er Geli~meler
Haçhlar, kutsal topraklar~~Müslümanlar~ n elinden geri almak amac~yla
yeni ve daha ciddi bir te~ebbüse geçebilmek için, K~br~s Kral~~I. Pierre'in
tahta glu~~ na kadar uzun süre beklemek zorunda kald~lar. Bu zat, Fransa
Kral~~St.Lui'den bu yana haçl~~seferine ç~ kma konusunda gerçekten istekli
olan ilk hükümdard~ r. Kral Piene, önce Rodos ~övalyelerinin deste~ini ald~.
Daha sonra kendisine yeni yard~mc~ lar bulmak umuduyla bütün Avrupa'y~~
dola~t~ . Onun, bu konuda en büyük te~vikçisi ise Papa Urbanus idi. Nihayet
Haçl~~ordusunun, 30 A~ustos 1365'te Rodos'ta toplanmas~~kararla~unld~. Ancak kral, hedefini son ana kadar gizli tutuyor ve sanki Suriye üzerine gidecekmi~~intiba~m veriyordu. Hedefin M~s~r'~ n iskenderiye ~ehri oldu~u, donanma ancak denize aç~ld~ktan sonra ilân edildi". Bu s~ rada Memlük tahunda en-Nâs~ r Muhammed'in torunlar~ ndan, henüz 12 ya~~nda bir çocuk
olan el-Melikü'l-E~ref ~aban bulunuyordu. Fakat, idare fiilen Atabey Yelbo~a'n~n elindeydi. iskenderiye valisi Halil bin Arram hacca gitmi~~ve yerine dönünceye kadar, tecrübesiz bir subay oldu~u anla~~lan el-Emir Cangara'y~~1°7
vekil b~rakm~~t~. Dü~man ~skenderiye'ye 8 Ekim 1365 günü"' indi~i halde,
1°5 el-Malufzi, es-Sülii k, C.11/1, s.48-49.
106 S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.111,5.373-375.
107 Bu s~rada Cangara, henüz Emir-i A.~ere (Onlar Emin) rütbesini haiz bulunuyordu. Bu

riltbeyi ta~~yan subaylar, kendilerine ba~l~~10 Memlük askerini beslemek zorunda idiler. Küçük
valilikler, mildürliikler ve üçüncü dereceden hizmetler bunlara verilirdi. Halbuki normal ~artlar
alt~nda iskenderiye valili~ine ancak Emir-i Erbain (K~rklar Emin) rf~tbesine sahip olanlar tayin
edilebilirlerdi.
108 Kaynaklarda iskenderiye bask~ n' hakk~nda farkl~~tarihler verilmi~tir. el-Makrizi 21
Muharrem (es-Sillük, C.111/1, 5.104), ~bn ~ yas 21 Safer 767 (Bedai,. C.1/2, 5.21) tarihlerini ver-
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haberi Kahire'ye 3 gün sonra ula~t~. Bu s~ rada sultan, her zamanki gibi gezintiye ç~km~~, Atabeg Yelbo~a ise, Kahire yak~ nlar~ ndaki el-Abbâse'ye ava gitmi~til°°. Atabeg, önce ald~~~~habere inanamad~~ ve bunun kendisine kar~~~
Emir Taybo~a taraf~ ndan haz~ rlanm~~~bir tuzak oldu~unu zannetti. Çünkü,
aralar~ nda geçen olaylardan ötürü kar~~ l~kl~~bir güvensizlik havas~~hâkimdi"°.
Dü~man, M~s~r'a sald~ rmak için, bu kadar elveri~ li bir ortam~~ istese bile haz~ rlayamazd~.
~~in hakikat oldu~u anla~~l~ nca hemen seferberlik ilân edildi. Tellâllar
vas~ tas~yla askerlerin derhal toplanmalar~, e~er bir günden fazla gecikecek
olurlarsa canlar~ n~ n ve mallar~ n~n helâl say~laca~~~duyuruldu. Gerçekten askerler bölük bölük toplanmaya ba~lad~lar. Bu arada sultan, Nil'in bat~~ yakas~ na geçerek Tarrânew denilen yerde ota~~n~~ kurdu. Buradan 1000 ki~ilik bir
öncü birli~in ba~~ nda ~skenderiye'ye gitmek üzere, ümerâdan Kutlubo~a elMansuri, Güvendik ve Halil bin Kosun'u görevlendirdi.
~skenderiyç'ye gelen dü~man donanmas~ nda 70-80 kadar gemi vard~.
Bunlardan 24'ü Venedik, 10'u Rodos, 5'i Frans~ z, 2'si Ceneviz ve geri kalanlar~~ da K~br~ s gemisiydi. Bu gemilerden inen dü~man askerlerinin karaya
ç~ kmas~ na engel olamayan Müslümanlar kap~lar~~ kapatt~lar ve ~ehri savunmaya ba~lad~lar. Ertesi gün, sabah~ n erken saatlerinde ise kaleden ç~ karak
dü~man~~ geri püskürtmeye çal~~t~lar. Fakat, onlar~~gün boyu yerlerinden oynatamad~lar. Öte yandan Cuma günü, sabaha kar~~~Buhayram Araplar~ ndan
yard~ ma gelenler oldu. D~~ar~ da say~ lar~~artan Müslümanlarla Haçl~ lar aras~ nda ~iddetli çat~~malar ç~ kt~. Ancak, bundan da bir netice hâs~ l olmad~.
mekte ve gün olarak da ikisi birden çar~ambar göstermektedirler. Bu iki tarihten birincisi hakikaten 8 Ekim çar~amba'ya rastlad~~~~halde, ikincisi 7 Kas~ m Cuma'ya rastlamaktad~r. ~ bn ~yas'~n
verdi~i tarihteki gün uyu~mazl~~~, onun bu konuda bir yanl~~l~k yapt~~~n~~ dü~ündürüyor. Öte
yandan ~ bn Tagr~birdi'de verilen 23 Muharrem 767'nin miladi kar~~l~~~~10 Ekim 1365 Cuma'd~r
(en-Nücüm, C.XI, s. 29). Son olarak S.Runc~ man, bat~~kaynaklar~ndan naklen 9 Ekim 1365
Per~embe'yi bask~ n tarihi olarak göstermektedir (Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.376-377).
Bunlardan, hadisenin, gün fark~yla da olsa 1365 Ekim ay~ n~ n ikinci haftas~nda cereyan etti~ine
kesin gözüyle bak~labilir.
1°9 el-Makrizi, es-SW(1s, C.III/1, s. 104; ~ bn ~yas, Bedi, C.1/2, s.20-21.
Il° ~bn ~yas, Bedii, C.I/2, s.21; M.C.Sürür. Devletii Beni Kalâvun, s.250.
111 Tarrâne: Eski M~s~rdan kalma küçük bir yerle~im merkezidir. K~ ptilerin Tarnut,
Romahlar~n Tarnutis ad~n~~verdikleri bu yer, günümüzde Nirin kollar~ ndan Re~id'in bat~~sahilinde bulunmaktad~r (~bn Tagr~birdi, en-Nücüm, C.VIII, s.16, dipnot 1).
112 Buhayra: Nil Nehri'nin bat~s~ nda ve ~skenderiye'nin güneyinde bulunan bölge. Bugün
bir vilayet olan bölgenin il merkezi Demenhur kentidir.
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Ayn~~gün dü~man, genel taarruza geçerek, ku~luk vaktinde ~ehri i~gal etmeye
ba~lad~. Bunun üzerine Re~id kap~s~~önünde toplanan baz~~müdafiler, buradan firar etmek suretiyle ~ehri tamamen Haçl~ lara terk etmi~~oldular. Bu
arada Emir Cangara da hazineyi ve ~skenderiye'de hapis yatmakta olan 50
H~ristiyan tüccar~~yan~na alarak, di~er firariler gibi ~ehri terk ederek Demenhur taraf~na do~ru gittim.
Ku~luk vakti Kral Pierre bizzat ~ehre girdi ve at üzerinde ~ehri ikiye katetti. Haçhlan ya~ma konusunda serbest b~rakt~. ~skenderiye'de oturan yerli
H~ristiyanlar da bu ya~mac~lara kat~ld~ lar. Bu arada zenginlerin evlerini göstermek suretiyle onlara yard~mc~~oldular. i~galciler, pek çok kimseyi esir veya
katlettiler; binalar~~yak~p y~kular. Bu durum, Pazar sabah~ na kadar tam iki
gün sürdü. Bu süre zarf~ nda elde ettikleri 5000 esir ve bol miktardaki ganimetlerle gemilerine döndüler"4. Ölü say~s~~da ayn~~~ekilde 5000 kadard~ m.
iskenderiye bask~n~ , Kral Pierre'in dü~ündü~ü ~ekilde gitmiyordu.
Çünkü o, ~ehir dü~tü~ü vakit, yard~mc~lar~yla yapt~~~~toplant~da ~skenderiye'den ayr~lmamak ve ~ehri Memlüklere kar~~~savunmak fikrinde oldu~unu
aç~klam~~t~. Fakat, emrindekilerin ço~u bu görü~e kar~~~idiler. Muhalif görü~ te olan Touraine Vikontu Guillaume Roger, haçl~~donanmas~n~n orada
uzun süre kalamayaca~~n~~ve say~lar~n~n azald~~~ndan dolay~~da H~ristiyan askerlerinin ~ehri Memlüklere kar~~~savunamayaca~~n~~söylemi~ti. Öte yandan
ku~atma s~ras~nda ~ehrin kap~lan tahrip edildi~i için Müslümanlar~n mukabil
taarruzu halinde buralar~~tutmak kolay de~ildi. Zaten sultan~n yard~ma gönderdi~i öncü birlikler de ~ehrin varo~larma gelmi~~bulunuyorlard~M. Bunun
üzerine kral, mecburen kendisi de gemisine binmi~~ve ~ehirdeki son i~galcilerin gemilerine dönmelerini emretmi~tir. Akabinde, haçl~~donanmas~, ~skenderiye'ye geli~inin dokuzuncu gününde (16 Ekim 1365 Per~embe) Akdeniz'e aç~lm~~t~ r. el-Makrizi, bu hadiseyi anlatt~ ktan sonra ~skenderiye'nin
içine dü~tü~ü ac~kl~~durumu ~u cümle ile özetlemektedin "Bu olay, ~skenderiye'nin ba~~ na gelen en kötü olaylardan birisidir. Bu yüzden halk zelil oldu;
mallar~~azald~; nimetleri yok oldu"7.

es-Siilük,C.111/1, s. 105-107; ~bn ~yas, Bedâi, C.I/2, s.22.
es-51.1/C~k, C.III/1, s. 106-107; ~bn Kesir, el-Biclaye, C.XIV, s.314.
116 ~bn ~yas, Beclai, C.I/2, s.22.
Devleti]. Beni Kalâvun,
116 S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.377;
113 el-Makdzi,
114 el-Makrizi,

s.249.
117 el-Makrizi,

es-Sülük,C.111/1, s. 108; ~bn ~yas, Bedâi, C.I/2, s.23.
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Öncüler, dü~man~ n ~skenderiye'yi terk etti~ini Tarrane'deki sultana bildirdiler. K~smi bir rahatlama oldu. Sultan, Emir Yelbo~a ile birlikte Kal'atü'lCebel'e döndü. Sonra, bu s~rada art~ k hacdan dönmü~~bulundu~u anla~~lan
Halil bin Arram'a, cesetleri kald~rmak üzere görev yeri olan ~skenderiye'ye
gitmesini emretti"8.
Yelbo~a, ilk i~~olarak Haçl~lar~n ~skenderiye'den al~p götürdükleri Müslüman esirleri kurtarman~ n çaresine bakt~. Onun, bu u~urda gerekli paray~,
yani kurtulu~~fidyesini toplayabilmek için, ülke çap~ nda bütün H~ ristiyanlara
vergiler yükledi~ini biliyoruz. Ancak, bu verginin miktar~~hakk~nda farkl~~rivayetler vard~r"9.
Yelbo~a bir yandan da donanma in~as~~ haz~rl~ klar~ na ba~lad~. Bu i~~için
iyi cins tahta, demir ve araç gereç temin etmek laz~md~. Bu hususta Suriye'deki nâiblere fermanlar yazarak onlara, Antakya yak~n~ ndaki Cebelü ~a~lan'daki çam a~açlar~ ndan yeterli miktarda kestirmelerini ve soyup biçtirdikten sonra deniz yoluyla M~s~ r'a yollamalar~n~~emretti120. M~s~ r'da Ceziretülvusta'da°2° ba~layan gemi yap~m çal~~malar~, k~sa zamanda semeresini verdi ve
1 00 kadar sava~~gemisi tamamland~. Daha sonra denizcilerin ve neftçilerin°22
ve Allah yolunda sava~mak isteyen herkesin Yelbo~a'n~ n kona~~na gelmeleri
ilan edildi. Toplanan ki~ilerin kay~tlar~~yap~larak kendilerine sefer bah~i~leri
da~~~t~ld~~ "3. Bu geli~melerden haberdar olan Haçl~lar durumdan endi~e
duymaya ba~lad~lar.
1 "~bn

~yas, Bedâi, C.I/2, s.23.
el-Makrizi, toplanan paran~ n nispeti hakk~nda bir ~ey söylemiyor ve fakat onlardan bu
amaçla para topland~~~n~~ belirtmekle yetiniyor (es-Süliik, C.III/1, s.107). ~bn ~yas ise bunlar~ n,
mallar~ndan yar~s~n~~vermeye mecbur b~rak~ld~klar~m ifade ediyor (Bedâi, C.I/2, s.23). ~ bn Kesir
ise, bu konuda farkl~~bir hususa temas etmi~tir. Ona göre, ~am nâibine yaz~lan bir mersumda
(ferman), ~skenderiye'de yap~lan tahribaun izlerini silmek ve haçl~~sava~~~için özel bir donanma
haz~rlamak amac~yla H~ristiyanlar~ n yakalanmas~~ ve mallar~ n~ n 1/4'ünün ellerinden al~ nmas~~
emredilmi~tir. Ayn~~zamanda ünlü bir din bilgini olan ~ bn Kesir, konuyla ilgili bu bilgiyi verdikten sonra, kendisinin de o s~rada ~am'da oldu~unu ve bu uygulamaya hukuki yönden kar~~~ç~ kt~~~n~~anlat~yor. Çünkü, ona göre gayr-i müslim tebaan~ n ödeyece~i ~er'i vergiler bellidir ve onlar~n görevleri aras~nda böyle bir yükümlülükleri yoktur (el-Bidâye. C.XIV, s.315).
120 ~bn Tagr~ birdi, en-Nücüm, C.Xl, s.30.
121 Bu ada Nil Nehri'nin ortas~nda, Ravda ile Sulak aras~ nda bulundu~u için Orta-ada anlam~ na gelen bu isimle adland~r~ lm~~t~r.
122 Neftçiler: Sava~~s~ras~ nda, dü~mana zarar vermek için, görevi ate~e vermek ve tutu~turmak olan bir askeri s~n~f.
123 el-Makrizi, es-Sülük, C.III/ 1, s. 113; ~bn ~yas, Bedâi, C.II/1, s.27-28.
1 ig
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iskenderiye bask~n~~ticari dengeleri bozmu~~ve Avrupa'ya do~udan gelen
mallar~n fiyatlar~, stoklar~n tükenmesiyle birlikte anormal derecede artm~~t~.
Venedikliler, kendileri de hareketin içinde yer alm~~~olmalanna ra~men M~s~r'la olan ticarederinin sekteye u~ramas~ndan rahats~z oldular124. Bundan
dolay~~çok geçmeden, 1365 Mart ay~n~n sonlar~nda iskenderiye Liman~'na
gemiyle Frenk elçileri -ki bunlar~n Venedik elçileri oldu~u bilinmektedir125
geldi. Ancak heyet, elçilik görevini ifa etmek üzere gemiden ayr~lmadan önce
Mûslümanlardan rehine talebinde bulundular. Müslümanlar onlara güvenilemeyece~ini dü~ünerek durumu merkeze haber verdiler. Bunun üzerine
Kahire'de tutuklu bulunan baz~~idam mahkümlan hapisten ç~kar~larak kendilerine güzel ve temiz elbiseler giydirildi. Arkas~ndan bunlar~n, ~skenderiye'nin önde gelen tüccarlar~~oldu~u ~ayias~n~~ ç~kard~lar. Frenklerin buna
inanmalar~~için ne lâz~msa yapt~lar. Bu ki~iler rehine olarak kabul edilip teslim al~nd~ ktan sonra elçiler gemilerinden inerek Kahire'ye hareket ettiler.
Sultan, elçileri büyük bir çad~rda kabul etti. Emir Yelbo~a, öteki emirler ve
hacibler onun huzurunda ayakta duruyorlard~. Frenk hükümdar~, gönderdi~i mektubun-da sultan~n dostu oldu~unu ve K~br~s Krall'n~n ~skenderiye'den götürdü~ü esirlerin kurtar~lmas~nda ona yard~m edebilece~ini bildiriyordu. Ayr~ca, orada yeni bir bar~~~n tesis edilerek, tacirlerin ~skenderiye'ye
gelip gitmelerine izin verilmesini ve Kudüs'teki K~yâme Kilisesinin tekrar
ibadete aç~lmas~n~~istiyordu. Çünkü, ad~~geçen kilise söz konusu hadiseden
sonra kapat~lm~~u126.
Felâketin üzerinden henüz fazla zaman geçmedi~i için, zemin yeni bir
bar~~~n yap~lmas~na elveri~li de~ildi. Nitekim el-Makrizi, elçilerin ülkelerine
elleri bo~~döndüklerini ifade etmektediriv.
K~br~s Kral~~ ~skenderiye'den elde etti~i ganimetleri sefer dönü~ünde
Frenk krallar~~aras~nda payla~t~rm~~t~. Bu meyanda, baz~~Müslüman esirler
Cenova hükümdanna intikal etmi~ti. Venediklilerden sonra i~te bu Cenova
hükümdar~ndan bir elçilik heyeti geldi. Bunlar ad~~geçen 60 Müslüman esi~i
121 S.Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, C.III, s.378.
125 M.C.Siirûr, Devleti*, Beni Kalavun, s.251, dipnot 2.

'26 ~bn ~yas, Bedâi, C.I/2, s.35-37.
127 el-Makrizi, es-Sülük, C.I11/1, s. 119. el-Makrizi'llin, elçilerin kabulü ile ilgili olarak verdi~i bilgiler biraz farkl~~oldu~u gibi ifadeleri de biraz kapal~d~r. Ona göre elçiler, ilk olarak Emir
Yelbo~a ile görii~mil~lerdir. Yelbo~a onlar~n taleplerini reddederek, K~br~s Kral~~ ile hesapla~mazdan önce, herhangi bir bar~~~n olamayaca~~n~~bildirmi~tir. Daha sonra sultanla görü~en heyet iste~ine yine nâil olamam~~ur.
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yanlar~nda getirmi~lerdi. Elçilerin söyledi~ine göre, Cenova hükümdar~~sultanla daima bar~~tan yanad~r. Kendi pay~na dü~en Müslüman esirlerini kar~~l~ ks~z serbest b~ rakarak sultana göndermesi bunun bir ni~anesidir. iskenderiye bask~mnda hiçbir pay~~yoktur. Çünkü o, bask~n~~sonradan ö~renmi~tir.
Dahas~~imkan bulursa, K~br~s Kral~'m yakalay~p öldürece~ini söylemektedir.
Öte yandan esaretten kurtulan Müslümanlar da, Cenova hükümdar~n~n
kendilerine gerçekten çok iyi davrand~~~na tan~ kl~k ettiler. Bunun üzerine
sultan ve Emir Yelbo~a, elçilerin takdim etti~i hediyeleri memnuniyetle kabul ettiler128. Bundan alt~~ay sonra, Cenova'dan sultana yeni bir elçilik heyeti
geldi. Bu kez Cenoval~~tüccarlara, iskenderiye ile ticaret yapma imkân~n~n
bah~edilmesini istiyorlard~. Onlar~n bu istekleri olumlu kar~~lanarak müspet
cevap verildi'.
Bu arada M~s~r'da Emir Yelbo~a taraf~ndan ba~lat~lan donanma in~as~~
tamamland~. Yelbo~a, toplam say~s~~100'ü bulan sava~~gemilerinden herbirine
asker ve mühimmat yerle~tirmi~~ve ba~lar~na da birer komutan tayin etmi~ti.
Bütün eksikleri giderilen donanma, son olarak bir de ba~ar~l~~bir deniz tatbikat~m gerçekle~tirdi (28 Kas~m 1366 Cumartesi)130. Ne var ki bu haz~rl~klardan herhangi bir somut netice al~namad~. Zira tatbikattan 10 gün sonra, sefer için her türlü haz~rl~~~n tamamland~~~~bir s~rada ümerâ aras~nda ba~gösteren fitne 4 gün devam etmi~~ve nihayet Yelbo~a isyanc~lar taraf~ndan öldürülmü~tür (13 Aral~ k 1366)131.
Öte yandan K~br~s Kral~~I. Pierre bo~~durmuyor ve askeri hareketlere devam ediyordu. Kar~~l~ kl~~bar~~~görü~meleri ba~lamas~na ra~men, zaman zaman Suriye ve M~s~r sahillerine düzenlenen ya~ma hareketleri, bu görü~melerden bir netice al~nmas~n~~geciktiriyordu. Nitekim bu görü~meler, baz~~fas~lalarla birlikte tam dört y~l sürmü~tür.
Kral, iskenderiye bask~n~ndan sonra, ilk olarak 1366 Kas~m~ nda Suriye
sahillerine bir bask~n düzenlemek amac~yla K~br~s'tan bir donanma gönderdi. Bu s~rada ç~ kan bir firtma yüzünden, baz~~gemiler hedefine ula~amad~.
Fakat heyet eli bo~~dönünce, ayn~~y~l~n Eylülünde bu kez bizzat kral, Hospitalierle~in reisi ile birlikte, her cinsten toplam 130 gemiden meydana gelen
büyük bir donanman~n ba~~nda Trablus'a sald~rd~. Bu s~ rada ~ehrin nâibi
el-Malulzi, es-Sülük, C.111 /1, s. 122-123; ~bn ~yas, Bedâi, C.1/2, s.40.
el-Makrizi, es-Sülük, C.III /1, s. 141.
134) el-Makrizi, es-Sü lük, C.III /1, s. 129-131; ~bn ~yas, Bedâi, C.I/2, s.44-46.
131 el-Makrizi, es-Sülük, C.III /1, s. 130-137.
128
129
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orada de~ildi. Müdafiler, dü~man~n ~ehre girmesine engel olamad~lar. Ancak, ~ehir içinde ~iddetle mukavemet ederek 1000 kadar dü~man askerini öldürüp, di~erlerini geri çekilmek zorunda b~rakt~lar. Buna kar~~l~k kendileri,
sadece 40 ~ehit vermi~lerdi132.
Trablus'ta umdu~unu bulamayan kral, gemilerini toplad~ktan sonra Tartus'a yöneldi. Burada gemi in~as~~için biriktirilmi~~olan ah~ap malzemeyi yak~p ~ehri ya~malad~ktan sonra, yoluna devamla Lâzkiye üzerine yürüdü. ~ehrin güçlü istihkâm~~ve ~iddetli rüzgâr buraya girmesine izin vermedi. Dahas~,
f~rt~na yüzünden gemilerinden bir k~sm~~batt~; bir k~sm~~da Müslümanlar~n
eline geçti133.
Kral, son olarak Ayas'a yöneldi. ~ehirde oturan Müslüman ve Ermeni
H~ristiyan halk~, kendi aralar~nda anla~arak ~ehrin tahrip edilmesini önlemek ve yard~m gelinceye kadar zaman kazanmak dü~üncesiyle kral~~ bir süre
oyalad~lar. Sonunda, görünü~te gönül r~zas~yla ~ehri ona teslim ettiler. Bu s~rada yard~ mc~~ ~slârn kuvvetleri Ayas'a gelerek bir gece bask~n~~ sonunda ~ehri
geri almay~~ba~ard~lar°34.
b.3. Kral II.Pierre'in Faaliyetleri
I.Pierre, kendi adamlar~n~n haz~rlad~~~~bir komploda hayat~n~~kaybedinceye kadar gerginlik devam etti. Ancak, onun halefi II.Pierre'in ilk zamanlar~nda da benzeri hareketlerin yap~ld~~~n~~görüyoruz. Onun, 1369 Haziran~nda Suriye sahiline yollad~~~~bir donanma, önce Sayda'ya sald~rd~ysa da ba~ar~~sa~layamad~135.
Bundan bir ay sonra, 4 gemi, ~skenderiye'ye bir bask~n düzenlemek istediyse de bir ~ey elde edemedi. üstelik Müslümanlar onlardan 100 kadar~n~~
öldürüp gemilerinden birini ele geçirdiler'.
M.C.Silrür, Devletü Beni Kalavun, s.252-253; el-Makrizi, es-Sülük, C.III/1, s. 149.
Devlet(' Beni Kalâvun, s.255.
134 Niiveyri (Muhammed bin Kas~m bin Muhammed el-Malaki el-~skenderi)'nin 1373-4te
kaleme ald~~~~el-~l~nâmil bi-mi cerat bihi'l-ahkâmill-makd~yye fi vak'atil-~skenderiyye isimli eserinden naklen: M.C.Sildir, Devleti" Beni Kalâvun, s.255-257. ~bn ~yas, K~br~s Kralin~n, Ayas'~~sava~arak ele geçirdi~ini ve Haleb nâibi Menkli Boga'mn geldigini haber al~nca, kaleyi terk edip
kaçt~~~n~~anlatmaktad~r (Bedâi, C.I/2, s.65).
C.I11/1, s. 173.
135 el-Makrizi,
134' el-Makrizi, es-Sülük, C.I11/1, s. 175-176.
132

133 M.C.Siiriir,
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Sultan, ticaretin aksamas~~yüzünden, devletin gelirinin azald~~~n~~ve giderek fakirle~ti~ini görüyordu. Ayr~ca, ülkede k~d~k ve veba ba~~göstermi~ti.
Sahil bölgelerinde devaml~~bir tedirginlik hüküm sürüyordu. Böyle bir ortamda Frenk (K~br~s) Krall'ndan bar~~~talebiyle elçiler geldi (A~ustos 1370).
Ellerinde, bar~~~konusunda, kral~n samimi oldu~unu gösteren bir yemin
mektubu vard~. Sultan bunu f~rsat bildi ve elçilere hil'at giydirdikten sonra
dönmelerine izin verdi. Ancak, kral~n söylediklerinde do~rulu~u anla~~l~ncaya kadar içlerinden bir k~sm~n~~rehine olarak al~koydu. Dört ay kadar sonra
ad~~geçen elçiler geri geldiler. Yüz Müslüman esiri de yanlar~nda getirmi~lerdi°37. Kral, bu davran~~~yla, herhalde bar~~a olan iste~ini göstermek istemi~tir. Be~~y~ld~r devam eden s~cak sava~~hali bu ~ekilde sona erince, sultan, Kudüs'te ibadete kapal~~tutulan K~yame Kilisesinin aç~lmas~n~~emretmi~, kral da
elindeki son Müslüman esirleri serbest b~rakm~~t~r.
b.4. Son Haçl~~Faaliyetleri
XV. yüzy~lda Haçhlar~n planlar~nda önemli de~i~iklikler meydana geldi.
Bu yeni plan~n ilk amac~~M~s~r ve Suriye liman ~ehirlerini geni~~ölçüde tahrip
ederek ticareti çökertmekti. Bunun için XV. yüzy~l, ~övalyelerin sahil beldelerine düzenledikleri alunlar ve Müslüman gemilerini ele geçirme olaylar~yla
doludur. Do~u Akdenizde icra edilen korsanl~k harekederinde K~br~s'~n da
yatakl~k etti~i bilinmektedir. Hatta Memlük Sultan~~~eyh el-Mahmudi (14121421), bu yüzden K~br~s'~~fethetmeyi ciddi olarak dü~ünmeye ba~lam~~t~138.
Iskenderiye hareketi, hedefi kutsal ülkenin geri al~nmas~~olan klasik
haçl~~seferlerinin sonuncusu olmu~tur. Ancak, K~br~s'~n stratejik konumu ve
Memlüklere kar~~~genelde dü~manca olan tutumu, bu ülkeyi uzun vadede
mutlaka kökü kaz~nmas~~gereken bir dü~man haline getirdi. M~s~r, bu u~urda
tam 70 y~l bekledi ama, sonunda ada 1424'ten itibaren düzenlenen 3 büyük
sefer sayesinde Meml~lkler taraf~ndan zapt ve ilhak edildi'39.
XIV. yüzy~lda haçl~~seferleri giderek istikamet ve amaç de~i~tirmeye ba~lad~. Önce bir haçl~~donanmas~, 1344 y~l~nda sahil ~zmir'i Ayd~no~ullar~n~n
elinden ald~. ~ç kalenin Türklerin elinde kalmas~na kar~~l~k, ~ehri Hospitalier
s.100-101.
es-Sül~lk, C.III/1, s. 189-190; ~bn ~yas, Bedâi,
K.Y.Kopraman, M~s~r Memliikleri Tarihi, s.199-201.
I" Bu konuda ayr~nt~l~~bilgi için bkz., E~ref Buharah, "K~br~s'ta ~lk Türkler veya K~br~s'~n
Mernliik Hâkimiyetine Giri~i", Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~, Say~~95, Nisan 1995, s.90 v.d.
Belleten C. LXIII, 29
137 el-Makrizi,
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~övalyelerine b~rakan bir anla~ma 1350 y~l~nda imzaland~. Bu ~övalyeler, 1402
y~l~nda Timur ~zmir'i zaptedinceye kadar burada tutundular.
Bu arada Avrupa'n~n dikkati daha kuzeye yani Osmanl~lar üzerinde yo~unla~t~. Art~k Haçhlar, H~ristiyan Avrupa'n~n güvenli~i için Osmanl~~Türklerinin ilerleyi~ini durdurmak ve Avrupa'dan atmak gerekti~ini dü~ünmeye
ba~lad~lar. Bu u~urda düzenlenmi~~olup hepsi de bozgunla neticelenen Birinci Kosova (1389), Ni~bolu (1396), Varr~a (1444) ve ~kinci Kosova (1448)
seferleri birer haçl~~seferi mahiyetindedir. Buna ra~men Istanbul'un fethi
Türklerin Avrupa'dan gidici de~il, bilakis kal~c~~olduklar~n~n aç~k bir göstergesi oldu. XVI. yüzy~lda K~br~s'~n fethini önlemek için baz~~Avrupa devletlerinin bir araya gelerek (1571), ~nebaht~~Körfez'inde Osmanl~~donanmas~m
bozg~~na u~ratmalar~~ve yine ~kinci Viyana Ku~atmas~'ndan (1683) sonra kutsal ittifak kurularak Osmanl~lar~n dört ayr~~cephede sava~mak zorunda b~rak~lmas~~hep ayn~~anlay~~~n ürünüdür. Bunun d~~~nda XVIII. yüzy~l~n sonlar~na kadar önceleri Rodos'ta, bilâhare Malta'da üstlenen Hospitalier ~övalyelerinin korsanl~k hareketlerine ~ahit oluyoruz.
SONUÇ
Avrupahlarm, XI. yüzy~l sonunda papal~~~n te~vikiyle Suriye ve Filistin
üzerine düzenledikleri ilk haçl~~seferi sonunda H~ristiyanlar, Büyük Selçuklu
Devleti'nin içinde bulundu~u taht kavgalar~ndan da yararlanarak, Kudüs'te
bir krall~k, Antakya'da bir prenslik, Urfa ve Trablus'ta ise birer kontluk kurmaya muvaffak oldular. Bu devletçiklerden Urfa'ya 1144'te ~mâdüddin
Zengi, Kudüs'e 1187'de Salâhaddin Eyyübi son verdiler. Ancak, bu durum
yeni haçl~~seferlerine sebep oldu.
Bir Türk devleti olan M~s~r Memlûklerinin, kurulu~~devrinden itibaren
u~ra~mak zorunda kald~klan en önemli d~~~gailelerden biri Haçhlar meselesi
olmu~tur. Bu konuda kararl~l~kla mücadelesini sürdüren Sultan Baybars, Antakya ba~ta olmak üzere (M.1268) çok say~da haçl~~ ~ehir ve kasabasm~~ele geçirdi. Buna ra~men Trablus ve Akka gibi, Suriye'nin sahil bölgelerindeki baz~~
yerler hâlâ Haçhlann elinde bulunuyordu. Bunlardan Trablus'un fethi Sultan Kalavun'a nasip olmu~tur (M.1289). Kalavun, Akka'y~~da bizzat fethetmek
istiyordu. Fakat, ömrü buna yetmedi ve ertesi sene, bu u~urda ç~kt~~~~sefer s~ras~nda hastalanarak vefat etti. Onun yar~m b~rakt~~~~i~i o~lu el-E~ref Halil
tamamlad~~(M.1291). Akka'n~n fethini müteakip ümitsizli~e kap~lan son
haçl~~ ~ehir ve kaleleri de arka arkaya teslim oldular. Geriye Tartus aç~klar~n-
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daki Arvad Adas~'ndan ba~ka bir yer kalmam~~t~. Haçhlarm, kendileri için bir
s~~~nak ve askeri üs haline getirdikleri bu ada, 12 y~l sonra Sultan en-Nâs~r
Muhammed'in emriyle, Trablus Nâibi Seyfeddin Esendemir taraf~ndan
zaptedildi (M.1302). Böylece, Memlûklerin Haçhlar~~Suriye ve sahil bölgelerinden atma çabalar~~sonuç vermi~~ve bölge Haçhlardan tamamen temizlenmi~tir.
Bundan böyle, Memlükler aleyhine düzenlenmi~~olan haçl~~hareketlerine K~br~s Krall~~~mn önderlik etti~ini görüyoruz. Ne var ki, stratejik bir konuma sahip olan K~br~s'~n bu dü~manca tutumu, söz konusu devleti Memlükler aç~s~ndan kökü kaz~nmas~~gereken bir dü~man haline getirdi. Nitekim
adan~n tamam~~1420% y~llarda Memlûlder taraf~ndan zapt ve ilhak edildi.
Öte yandan XIV. yüzy~ldan itibaren, giderek istikamet ve amaç de~i~tirmeye ba~layan Haçl~lar, gözlerini yeni bir dü~mana yani Osmanl~lara çevirmi~lerdir.
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