Saunders, J. J., Aspects of the Crusades, University of Canterbury,
1962, 8o sahife.
Yeni Zelanda Canterbury Universitesinde tarih lektörü olan J. J. Saunders'in
"Haçl~~Seferlerinin Safhalar~ " ad~ n~~verdi~i bu ilgi çekici kitap, Haçl~~ Seferlerine
ait vukuat~~anlatan bir tarih de~il, konuyu çe~itli bak~ mlardan ele alarak münaka~ a eden bir makaleler mecmuas~d~r. Kendisinin de önsöz'de belirtmi~~oldu~u
gibi, bu yaz~ larda, özellikle, Haçl~lar~ n Islâm Dünyas~~ ve Do~u H~ristiyanlar' ile
olan münasebetleri üzerinde durulmaktad~r. Yazar, Haçl~~Seferlerinin Bat~'da son
zamanlara kadar umumiyetle bat~ l~~ görü~ünden tetkik edilmi~~oldu~unu, buna
mukabil, Do~u'nun Haçl~lar kar~~s~ ndaki durumunun ve reaksiyonunun yeteri kadar
incelenmemi~~bulundu~unu ifade ederek, bu konuda dikkatleri Do~u kaynaklar~n~n
önemi üzerine çekiyor.
Görünü~ e göre, bu küçük eserin do~mas~, yazar~ n bizzat duymakta oldu~u
bir ihtiyac~ n ifadesi ile ilgilidir. Zira kendisi, bu yaz~~ serisini kaleme al~ rken, sadece,
ilmin son zamanlarda gün ~~~~~ na ç~karm~~~oldu~u bir tak~ m yeni malzeme ile Arabistlerin Haçl~~Seferleri üzerinde yapt~klar~~ ara~t~rmalar~ n neticelerini takdime çal~~t~~~n~~ söylemektedir. Yani müellif Do~u kaynaklar~ n~n orijinallerine ba~vurmak
imkan~na sahip de~ildir.
Haçl~~ Seferlerinin Safhalar~~olarak yedi konu ele al~ nmaktad~r. Her konu kitapta bir bölüm te~ kil etmektedir : I - Haçl~~Seferleri Literatur~i, II - Mukaddes
Harp Mefkûresi, III - Bât~ nilerin Rolü, IV - M~s~ r'~n Önemi, V - Müttefik Ermenistan, VI - Franklar ve Mo~ollar, VII - Yak~n Do~u Medeniyeti Geçidi.
Yazar birinci bölümde, Haçl~~Literaturüntm, Bat~~ için bir ö~ünç kayna~~~olan
Kutsal Sava~~hikâyelerinin bat~l~~hayallere vermi~~oldu~u ilhamdan do~du~unu
ifade ederek, bu konu üzerinde eskiden beri yap~lm~~~olan en belli ba~l~~ çal~~malardan ibaret bir panorama çiziyor. Bunun en genel ~ekilde yap~lm~~~bir hülâsas~~
bile bize -Islam ve Türk dünyas~~ için, en az H~ristiyan dünyas~~ için oldu~u kadar
ehemmiyet ta~~yan- Haçl~~Seferleri konusunun Bat~'da görmü~~ve görmekte oldu~u
alakay~~ belirtme~e kâfidir :
Guillaume de Tyre'in en yüksek örne~ini verdi~i ça~da~~literaturden sonra,
Mukaddes Harp, art~k bir hât~ ra haline gelmi~~bulundu~u zaman, bir tarihi konu
olarak ilk defa Rönesans s~ ralar~ nda Katolik Italya'da, arkas~ ndan, Haçl~~ Seferlerinin bir milli te~ ebbüs addedildi~i patriotik Fransa'da ele al~ n~yor. Protestan
Avrupa ise anti-papalist bir faaliyetle bu çal~~malara kat~l~ yor. Sonra, Ortaça~~
ile ilgili olan her ~ey için oldu~u gibi bu mevzua da istihfafla bakan Rasyonalizm
devrinde Haçl~~çal~~malar~~ genel olarak bir ilgisizli~e maruz kal~ yor. Ancak, ak~ldan
ziyade hissin rol oynad~~~~Romantizm devrinin yeniden Kutsal Sava~~hikâyelerine
teveccüh göstermesi üzerine -bu esnada M~s~ r'a sefer yapan Napolyon'un Fransas~nda- tekrar canlan~ yor. Bu arada, Ranke etraf~ nda toplanan tenkitçi tarih okulu
mensuplar~~ da bu konuya el at~ yorlar ve ince ara~t~ rmalar~mn sonunda, menkibelere dayanan eski nosyonu tamamen ortadan kald~r~ yorlar. Beri taraftan. Ingilizce
konu~an âlem Haçl~~Seferleri ile ilgili ara~t~ rmalara ancak geçen asr~n sonlar~ndan
itibaren kat~l~ yor. ingilizlerinkine nazaran çok daha yeni olan Amerikan çal~~malar~~
özellikle ihtisasla~m~~~bir karakter ta~~ yor. Halbuki Eski Dünya'da mevzuu bütün
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olarak i~leme temayülü elan devam etmektedir. Bütün bu çal~~malara ra~men,
birkaç mütehass~s~n d~~~nda kalan bat~l~~münevver zümresi için, Haçl~lar~n kar~~s~nda bulunan Islam dünyas~n~n durumu ve gösterdi~i reaksiyonun mahiyeti mal~lm de~ildir. Çünkü, bunu do~rudan do~ruya ortaya koyacak olan Islam kaynaklan -Bat~~dillerine çevrilmi~~bir kaç tanesi müstesna- kendileri için tamamen meçhul
bulunuyor.
Ikinci bölümde, H~ristiyanl~kta "kafirler" ile sava~~yapmay~~kutsal bir mefk~lre haline getiren ve Bat~~ H~ristiyan dünyas~n~~ Islam alemine kar~~~toptan bir
taarruza geçme~e sevkeden tarihi âmiller gösterilmek istenmektedir:
Bu mefl~tirenin, esas itibariyle Islâmiyetteki ciM~l müessesesinin bir taklidi
olmad~~~na i~aret eden yazar, bu konuda her iki dinin birbirinden farkl~~ olan bünyelerinin (birisi, a~iret hayat~~ ya~~yan ibtidâi bir cemiyet içinde do~mu~~müte~ebbis
ve sava~kan, di~eri, aksine düzenli ve medeni bir ictimai muhitten zuhur etmi~~
pasif ist karakterli ve anti-militarist) rol oynam~~~bulundu~unu ifade ediyor. Bu münasebetle, H~ristiyanl~kta sava~~ruhunun ne zaman do~du~u ve sava~~n nas~l dini
siyasetin bir vas~tas~~ haline geldi~i anlat~l~yor. Müellife nazaran, Papal~~~n bütün
Bat~~ Avrupa'y~~ H~ristiyanl~~~n be~i~ine do~ru sevketmesinin sebebi, feodal krall~k
ve beyliklerin tahakkümünü ortadan kald~ rmak ve Do~u Kilisesini birle~tirmek suretiyle, sakin ve müttehit bir H~ristiyanl~k üzerinde hüküm sürme~i mümkün k~lacak reform arzuland~r. Bunda hakim olan fikir, ~ih~ld'da oldu~u gibi yay~lma de~il,
sadece istirdad'd~ r.
Üçüncü ve dördüncü bölümler, do~rudan do~ruya, Haçl~~çal~~malar~nda -müellif taraf~ndan önsözde belirtilmi~~oldu~u vechile- ancak son zamanlarda üzerinde
durulma~a ba~lanan ve hakiki mahiyeti henüz yeni yeni kavranmakta olan -Haçl~lar kar~~s~ndaki- Islam dünyas~n~n statüsü ve göstermi~~oldu~u reaksiyon mevzuu
ile ilgilidir.
Seferlerin ba~lang~c~nda, H~ristiyanlann Do~u kar~~s~nda sahip oldu~u üstün
durumun en mühim sebebini te~kil eden faktör, yani Islam dünyas~n~n içinde bulundu~u dini tefrika (~izma) konusu eserde -hakl~~ olarak- bir müstakil bölüm halinde ele al~nm~~~bulunmaktad~r :
Islâmiyetin zuhurundan çok k~sa bir zaman sonra ba~gösterrni~~olan manevi
parçalanman~n, sonradan siyasi teferrükün de inzimam~~ ile, alm~~~oldu~u tehlikeli
durum izah ediliyor. Bu münasebetle, ~ia'n~n zuhuru, çe~itli ~ii mezheplerinin ve
bilhassa Ismailili~in mahiyeti üzerinde duruluyor. Dinamik ihtilâlci ve entrikac~~
faaliyetleriyle çe~itli devirlerde ve mahallerde Sünni Islâml~~a tehlikeli darbeler
indirmi~~bulunan bu sonucunun, Haçl~lar~n gelmesi ile büsbütün kuvvet kazanm~~~
oldu~u ve bu yüzden, Sünni islâmiyet "Icafirler"e kar~~~sava~~rken, adeta tek kolunun ba~l~~ kald~~~~ifade ediliyor. Hattâ, Haçl~lann, Islam dünyas~~ taraf~ndan,
Ismailili~in yay~lmas~na kar~~~bir set te~kil ettikleri kanaatiyle, faydal~~ bile say~ld~klan iddia ediliyor.
"M~s~r'~n Ehemmiyeti" nam~~verilen dördüncü bölüm, Islâm cephesi balom~ndan en mühim ba~ar~~ amili addedilen bir hususun izah~na tahsis edilmi~tir:
Burada, Haçl~lar~n Islâml~~~~ezememi~~bulunmalar~n~n en mühim sebebi
olarak, M~s~r'a yap~lan istilâ te~ebbüslerindeki ba~ar~s~zl~k gösteriliyor. Nil vadisi
ve deltas~n~n stratejik, politik ve ticari bak~mdan sahip oldu~u fevkalade ~artlar
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belirtildikten sonra, islâmiyetin hem Haçl~, hem de Mo~ol tecavüzleri kar~~s~nda
kazanm~~~oldu~u nihai zaferde bu ülkenin oynad~~~~hayati rol tebarüz ettiriliyor.
Dokuzuncu yüzy~ldanberi M~s~r'da kurulmu~~olan müstakil ve kuvvetli devletlerden
son üçünün (Fat~miler, Eyyûbiler, Memlû'kler) ~slam âleminde ve Haçl~lar kar~~s~nda sahip olduklar~~fonksiyonlar~~belirtmek maksadiyle verilen izahat dikkate ~ayand~r. A~a~~da, eserden edindi~imiz genel intibalarla ilgili olarak bu noktaya da
temas edece~iz.
Be~inci ve alt~nc~~bölümler, tesir ve neticeleri bak~m~ndan birbiri ile kabili
k~yas olmamakla beraber, ~slam alemine kar~~, bir zaman için Haçl~~siyasetiyle
ayn~~istikamette geli~mi~~ve dolay~siyle ikisi de Haçhlarm âmâline hizmet etmi~~
bulunan Ermeniler ve Mo~ollar ile vaki menfaat yakla~malar~n~~ konu olarak almaktad~r :
Haçl~larm Do~u H~ristiyanlar~~ aras~nda en de~erli ve sad~k müttefikleri olarak
yadedilen Ermeniler'e, müstesna -ve a~a~~da ayr~ca bahis konusu edece~imiz gibi,
biraz mubalagal~- bir mevki ay~r~lmaktad~r. Özetle, Haçl~lar devrine gelinceye
kadar, bu milletin dini ve milli statüsünün, gerek kendi kaderi, ve gerek Do~u H~ristiyanl~~~~için oynam~~~ oldu~u rol belirtildikten sonra, Haçl~lar~n -mezhebi tezatlar dolay~siyle Rumlara, din fark~~yüzünden Türklere ve siyasi sebeplerden her
iki tarafa dü~man olan- Ermeniler'de, nas~l tabii bir müttefik bulduklar~ ; bu ittifak~n, zamanla Ermenilerle Lâtinler aras~nda nas~l bir kader birli~i meydana getirdi~i; Küçük Ermenistan'~n ~slamlar aleyhine, Bat~~H~ristiyanl~~~~ile Mo~ollar aras~nda kurulma~a çal~~~lan siyasi münasebetler için, nas~l bir mihver te~kil etmi~~
oldu~u ve nihayet müttefiklerinin ak~betlerini takiben, nas~l tarih sahnesinden silinip gitti~i anlat~lmaktad~r.
Frank - Mo~ol mtinasebetleri konusu, H~ristiyan aleminin, birdenbire ortaya
ç~kan bu ibtidai ve putperest kavmi, H~ristiyanl~ k hesab~na kazanmak ve onun
müdhi~~kuvvetini Islamiyetin yeryüzünden kald~r~lmas~~hedefine sevkedebilmek için
göstermi~~oldu~u gayretler çerçevesi içinde izah edilmektedir. Bu kavmin hususiyetleri ve siyasi bir te~ekkül halinde zuhuru bahis konusu edilirken, ayn~~zamanda, H~ristiyanl~~~n -Orta Asya ve Çin'e kadar- Do~udaki yay~l~~~n~n hikayesi özetlenmektedir. Bu münasebetle -t~pk~~Ermeniler gibi, raf~ zi olmalar~~yüzünden Rumlara, H~ristiyan olduklar~~ için de islamlara dü~man olan bir zümrenin, yani- Nasturilerin eseri olan bu hâdisenin, -ba~ar~s~zl~ klarla dolu ümitsiz bir devrede (1165~~ 177)- Haçl~~ hayallerine ilham etmi~~oldu~u -~slaml~~~~arkadan vuracak- mevhum
H~ ristiyan hükümdar (Preter John) efsanesinden bahsedilmektedir. Beklenmedik
bir anda vukubulan Mo~ol istilas~ n~n, Lâtin dünyas~~taraf~ndan, nas~l bu mevhum
zâta izafe edildi~i, müstevlilerin H~ristiyanlara kar~~~di~er insanlardan farkl~~ bir
muamele yapmad~klar~~görülünce, nas~l ~srarl~~bir misyonerlik faaliyetine ba~land~~~,
neticede, Mo~ol siyasetinin, nas~l islaml~k aleyhine geli~mesine âmil olundu~u izah
ediliyor; sonra da, bu siyasetin tatbikat~~olarak ifade edilen Hulâgu'nun kanl~~istilas!, tarihin gidi~ini birdenbire de~i~ tiren Ayn-Câlût bozgunu (1260), Mo~ol ma~k~biyeti ile birlikte hüsrana gömülen Haçl~~ümitleri, Lâtin devletlerinin ve Küçük
Ermenistan'~n tasfiyesi gibi olaylar anlat~l~yor. Bu bahsin sonunda, Mo~ollarla
iyi münasebetler kurulmas~na gere~i kadar önem verilmemi~~olmas~~hususunu
tenlcit eden Toynbee ve GrousseCnin fikirleri münaka~a edilerek, vah~i ve
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hain tan~nan bir kavinin kar~~s~nda bulunuldu~u, bu yüzden Bat~~dünyas~n~n onlarla tam bir ittifak yapmak riskine girmemi§ olmakta mazur görülmesi gerekti~i
mütalaas~~ileri sürülmektedir.
Sonuncu bölüm, "Yak~n Do~u Medeniyeti geçidi" ismini ta~~mas~na ra~men, asl~nda, Islam alemine kar~~~ iki as~rl~k Çetin mücadelenin askeri safhas~n~~
kati olarak kaybetmi~~bulunan Bat~'n~ n, medeniyet yönünden kazand~~~~muzafferiyeti izah etmek gayesini güdüyor :
Önce Do~u H~ristiyanl~~~n~n islaml~k kar~~s~nda niçin tutunamam~~~oldu~u
anlat~l~yor. Sonra da, Mo~ollan cezbedememek yüzünden, H~ristiyanl~~a gülen
son ~ans~ n kaybedili~i hikâyesi tekrarlan~yor. XIII. yüzy~l sonlar~nda Mo~ollar~n
Islamiyeti kabul etmeleri ile, Bat~~ Asya H~ristiyanlar~~ için ümit kap~lar~n~n kati
olarak kapan~~~~ve Oriyental H~ristiyanl~~~n nihai ink~raz~~ anlat~l~yor. Bunun arkas~ ndan, politik olaylar ile tamamen aksi yönde geli~en kültür meseleleri üzerinde
duruluyor. Muzaffer Sünni Islaml~~~n, geçen iki as~r esnas~nda medeni bak~mdan
maruz kald~~~~gerileme ve IX. yüzy~ ldanberi sürüp giden kültür üstünlü~ünün
Bat~'ya geçme âmilleri izah ediliyor. Islam aleminin Mo~ollardan ve Haçl~lardan
yedi~i darbeler ve gördü~ü tahribat, Arap dilinin, Do~u Islam sahalar~ndaki yerini
Farsçaya terketmesi dolay~sile ilmin inti~ar~nda oynad~~~~rolün ortadan kalkmas~~ve
Sünni Islâmiyetin galebesi ile beraber, felsefenin yarine teolojinin kaim olmas~~ ve
ictihad kap~lar~n~~ kapatmas~~gibi faktörler bu gerilemenin sebepleri olarak gösteriliyor. Ilmi liderli~i Bat~'ya terkeden Islam alemi, kendi içine kapan~ p, mazi ile alâkay~~ keserken, Bat~'n~n, ona ait eski k~ymetleri bir bir ortaya ç~karm~~~oldu~u ifade
ediliyor. Yazar, medeniyetin müstakbel liderli~ine Kuzey-Bat~~ Avrupa milletlerini
namzet görmektedir.
Muhteva hakk~nda bir fikir vermek için, böylece, en belli ba~l~~noktalar~~ ihtiva eden bir hulâsa takdim ettikten sonra, eserin gayesi ve tertibi hakk~nda birkaç
kelime ile izahat vermek ve Türk tarihi bak~m~ndan üzerinde durmay~~ gerekli gördü~ümüz bir iki noktay~~ i~aret etmek istiyoruz.
Her ~eyden evvel ~unu belirtmek icap eder ki, müellif konunun bir mütehass~s~~ de~ildir. Kitap, nihayette yer alan notlardan da anla~~laca~~~vechile, esas itibariyle -Bat~~ dillerinde- mevcut etüdlere istinad etmektedir. Bunlar aras~nda bir
iki kaynak tercümesi de bulunmakla beraber, komplasyonda hâkim olan fikirler,
daha ziyade me~hur alimlerin eserlerinden mülhemdir. Anla~~ld~~~na göre, kitab~n
yaz~lmas~nda esas gaye, mütehass~slar~n d~~~ ndaki münevver zümreye veya üniversite ö~rencisine hitap etmektir. Türk tarihi ile yak~n ve Lüyük bir alakas~~ bulunan
Haçl~~ Seferleri, son zamanlarda ayn~~ mahiyette bir tak~m kitaplara konu olmaktad~ r. Mütehass~s olm~yan kimseler taraf~ndan yaz~l~p, çok geni~~bir bat~ l~~ ayd~ n
kütlesine arzedilen böyle kitaplar~n yapaca~~~tesir, a~~r ihtisas kitaplar~ ndan daha
~ümullü olaca~~~için, bunlar üzerinde titizlikle durmak gerekti~i kanaat~nday~z.
Eserine, Bat~da, Haçl~~ Seferleri mevzuunun münhas~ ran bat~l~~ noktainazar~ndan
incelenmi~~olmas~ n~~ ve Do~u'nun durumunun ihmal edilmi~~bulunmas~n~~ tenkit
ederek ba~l~yan yazar, gerçekten, Islam aleminin Haçl~lar kar~~s~nda sahip bulundu~u zaaf ve kuvvet unsurlar~~ üzerinde ~srarla durmak suretiyle, iki taraf aras~nda
nisbi bir muvazene kurma~a çal~~m~~t~ r. Bununla beraber, kendisi de hâdiseleri
tamamen bir bat~ l~~ olarak de~erlendirmekten pek öte gitmemi~tir. Mesela, Haçl~~
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Seferlerinin ba~ar~s~zl~kla neticelenmesinde, ~üphesiz en mühim rolü oynam~~~bulunan
Türk unsurunun ehemmiyeti üzerinde yeteri kadar durulmazken, Küçük Ermenistan Krall~~~na uzun bir bahis tahsis edilmesi buna bir delildir. Her halde böyle bir
eserde, ~slam âleminin idaresini ellerinde tutan unsurun rolüne, umumi olarak
bir bahis tahsis edilmeliydi.
Bununla beraber, müellif Türklerin rolünü, kendisine göre daha mühim olan
mevzular içinde, yer yer belirtmiye çal~~m~~~ve umumiyetle verdi~i izahlarda objektif kalmay~~ bilmi~tir. Mesela, Haçl~~Seferleri arefesinde Filistin'de H~ristiyan
halka kar~~~yap~lan zulümlerin, Selçuklulann buray~~ i~gallerinden sonra ba~lad~~~~
ve hac trafi~inin bu sebepten bozuldu~u hakk~nda, genel olarak bir çok bat~l~~müelliflerin eserlerinde kai bir hakikat gibi yer alan eskimi~~iddia yerine, C. Cahen ve
O. Turan gibi selâhiyetli kalemlerin bu iddiay~~reddeden yeni görü~lerini tercih
etmektedir (s. 70, not 24). Fakat yine de, kaynaklar~n~~te~kil eden etüdlerden edinilmi~~olduklar~nda ~üphe bulunm~yan, tenkide de~er birtak~m görü~ler yok de~ildir.
Mesela, ~slam dünyas~n~n Haçl~lar kar~~s~nda tutunmas~~hâdisesinin, sadece M~s~r
arazisine izafe edilmesi, kanaat~m~zca biraz mubalâgal~d~r. Unutmamak lâz~md~r
ki, Haçl~ lar, daha Eyyubiler'den evvel, ilk darbeleri Suriye ve Elcezire'de hâkim
olan Zengiler'den yerni~lerdi. Fât~miler'in ink~raz etmekte oldu~u bu s~ralarda,
M~s~r Haçl~lara kar~~~bir ~ey yapam~yordu. Burada farkedilemiyen nokta ~udur:
Uzun zamandan beri hem dini, hem de siyasi bak~ mdan parçalarum~~durumda
olan ~ slâm âlemi içinde, bu yüzden, çetin bir mücadele devam ediyordu. Haçhlar~n
gelmesinden bir müddet önce, Büyük Selçuklu Sultanlar~n~n himayesi sayesinde
yok olmaktan kurtulmu~~bulunan Sünnilik, ~slam aleminin büyük k~sm~~üzerinde
hegemonyas~n~~tesise muvaffak olmu~tu. Selçuklu imparatorlu~u parçalan~nca,
onun hâkimiyet sahas~~içinde te~ekkül eden bütün devletler, ayn~~siyaseti güderek,
Sünnili~in zaferini haz~rlad~lar. Selçuklularm siyasi ve medeni vârislerinden biri
olan Zengiler Devleti ve onlar~n bir istitalesi olarak zuhur etmi~~bulunan Eyyubiler
Devleti bu siyaseti devam ettirmekten ba~ka bir ~ey yapmam~.~lard~r. Selâhaddin'in
M~s~r'a hâkim olmas~~ile meydana gelen Sünni ~slam birli~i, Selçuk Türklerinin
ananesini kurduklar~~siyasetin, nihai hedefe ula~m~~~ ~eklinden ibarettir. Eyyilbiler'den sonra MemlUlder de, daha kuvvetli bir devlet otoritesi alt~nda, ayn~~yolda
yürümü~lerdir. Bu bak~mdan, müellifin, Selçuklular'~n Bat~~Asya'da k~sa bir zaman
için hüküm sürmü~~olduklar~n~~söylemesi, (s. 30) belki kronolojik manada bir
de~er ta~~yabilir, ama, tarihi realitenin anla~~lmas~~için esas olan medeni tes~rler
noktainazanndan eksik bir ifadedir.
~kinci bir husus, yazar~n, Kilikya Ermenistan Krall~~~'n~n ehemmiyetinden
bahsederken biraz mubalâ~aya kaçm~~~olmas~d~r. Haçl~lar bak~m~ndan bu devletin
oynad~~~~rol ne kadar büyük olursa olsun, kendisine bir "Büyük Siyasi Kuvvet" statüsü atfetmek (s. 43) mümkün de~ildir. Bu devletin, ~~204 tarihinden sonra Bizans
tazyikinden kurtulmu~~olmas~~belki kabul edilebilir ama, ~slâm (yani Türk) tazyikinden kurtulma:A, bilhassa bu devrede, dü~ünülemez. Müellifin, Selçuk emirlilderinin ink~raz halinde bulundu~u bir devir (s. 44) olarak tavsif etti~i XIII. yüzy~lm
ilk yar~s~, Selçuklu Devletinin, Anadolu Türk birli~ini tamamlam~~~oldu~u ve kuvvetinin zirvesine eri~ti~i bir devirdir. Bu devirde, yaln~z, Büyük Kuvvet olarak
tavsif edilen Kilikya Ermeni Devleti de~il, c~vardaki di~er H~ristiyan devletler de
Benden C. XXIX. 14
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(Trabzon, Gürcüstan ve hattâ iznik devletleri) Selçuklu tabllyeti alt~nda bulunuyorlard~. Yine bu s~ralarda, ayn~~Selçuklu Devleti, Celâleddin Harizm~ah'~~ve Eyyubiler'i ma~lûp etmi~ ti. Bu devirde Küçük Ermenistan'a, böyle Büyük Kuvvet
statüsü izafe etmek, Anadolu Selçuklular~'n~, ayn~~devirde, ikinci ve hatta üçüncü
derecede bir siyasi varl~ k saymak ° kadar garip bir fikirdir.
Ermeni Kral~~Hayton'un, 1246 y~l~ nda, karde~ini Mo~ol Hakan~'n~n cülûsunu
tebrike göndermesi, iki y~ l önce Kudüs'ün Haçl~ lar elinden ç~km~~~olmas~~hadisesi
ile ilgili olmaktan daha çok, üç y~l önce (1243) Mo~ollar'~ n Köseda~~Muhaberinde
Selçuklular~~yenmeleri ve Kilikya hudutlar~na kadar sokulmalar~~hadisesi ile ilgilidir.
Bu tarihten sonra, yaln~z -mezkûr muharebeye, Selçuklular~ n yasal~~ s~fatiyle bir
askeri müfreze göndermeyi tekeffül etmi~~olan- Hayton de~il, civardaki irili ufakh
bütün devletlerin reisleri, Mo~ol pay~taht~na, ya bizzat gitmek veya bir temsilci
göndermek sureti ile, Hâkân'a arz-~~ ubûdiyette bulunmu~lard~.
I~aret etmi~~oldu~umuz ~u bir kaç husus, olaylar~ n, her ~eye ra~men, yine
Haçl~lar aç~s~ndan de~erlendirilmi~~olmas~n~n bir neticesidir. Yazar~ n bilhassa bu
devir Türk tarihine lay~k' ile vak~f olmad~~~~bir hakikattir. Muayyen etüdlere
istinad eden bir komplasyon için bu durum bir bak~ma tabiidir. Umurni olarak ifade etmek gerekirse, yazar, bu küçük eser ile, Haçl~~Seferleri mevzuundaki
çal~~malar~ n en son neticelerini ve Bat~~ ilim âleminde bu çal~~malara verilmi~~
olan istikametin mahiyetini ba~ar~~ile ortaya koymu~~ve önsözde belirtilen gayeye
bu bak~mdan vas~l olmu~tur.
NEJAT KAYMAZ

° Prof. Köprülü'nün, Anadolu Selçuklu Devletinden - bünyesi dolay~s~~ile "imparatorluk" ~eklinde bahsetmesine bir antitez olarak ileri sürülen bu
sonuncu fikir Prof. Wittek'e aittir (bk. The Rise of the Ottoman Empire, London 1963, s. 28).

