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ÖnsÖz

Haçlı Seferlerİ Anadolu ve Yakın-Doğu Türk tarihinin öğrenilmesi 
bakımından çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir konudur. 
Ortaçağ Türk tarihi konusundaki araştırmalar daha çok Arapça ve Fars-
ça eserlerden yararlanılarak yapılmaktadır. Haçlı Seferleri ve Türk-Haçlı 
ilişkileri hakkındaki bilgilerimizi Latince, Grekçe, Süryanice ve Erme-
nice kaynaklardan tamamlamak mümkündür. Bu nedenle tarihçiler, 
Haçlı Seferlerine ait kaynakların dilimize çevrilmesine ilgi duymamazlık 
edemez. Fakat bu iş Haçlı Seferleri tarihinin araştırılmasının sadece bir 
yarısıdır. Öteki yarısı ise, esasen kökleri tarihin derinliklerinde uç ve-
ren günümüz medeniyetler dünyasının, şimdilerde felsefi ve sosyolojik 
tezlerle tartışılan modellerinin, Haçlılarla bağlantılarının kurulmasıdır. 
Yani asıl mesele iki işi bir arada yapmaktır. Kuşkusuz günümüz batılı 
fikir adamlarının bir kısmı, kendine has bir hareket tarzına sahip Haçlı 
Seferlerinden türeyen modeller geliştirme doğrultusunda bir hayli yol 
almışlardır. Bir tarihçi olmam nedeniyle tabiatıyla Haçlı zihniyetine da-
yalı oluşturulan “Yeni Dünya Düzeni” modellerini takip ediyorum ve 
bunların izlenerek çözümlemelerinin yapılmasından yanayım. Bir örnek 
olmak üzere Neoconların aslında yeniden tedavüle soktukları önleyici 
darbe (preempitive strike) doktrini bugünün doktrini olmayıp, Bush ve 
Neoconlar bu doktrini Haçlılardan tevarüs etmişlerdir. Bunun en bariz 
kanıtı Bush’un Irak Savaşıyla alakalı olarak “Bu bir Haçlı Seferi’dir” de-
yimini kullanmasıdır. Batı medeniyeti Neoconcu bir merkez ideoloji ile 
buna rekabet eden İslâm medeniyetinin savaşmasını öngören bir kuramı 
yaşam alanına sokmuştur. Bu nedenle tarihçi olarak, dünyanın nereye 
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doğru gitmekte olduğu sorusunu kendime sormaktan kaçınamıyorum. 
Bu yüzden günümüzde etkin biçimde rol oynayan “Medeniyetler Sa-
vaşı” projesinin Haçlı Seferleri ile olan müthiş benzerliğini görmezden 
gelemiyorum. Harvard Üniversitesi John M. Olin Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü Müdürü Profesör Samuel P. Huntington’un 1993’te neşredilen 
meşhur makalesindeki görüşler tam da bu nokta ile kesişmektedir. Hun-
tington’un görüşleri “eski çift kutuplu sistemin tasfiyesinden sonra batı 
medeniyetinin rehavete kapılarak kendini tasfiye etmemesi için yeni 
düşmanlara ihtiyaç hissedilmesi üzerine, İslâm âlemini ve Çin medeni-
yetini batı medeniyetine düşman olarak hedef gösteren tezler üzerinde 
yoğunlaşmıştı. Buna göre her medeniyet ancak bir meydan okuma ile 
karşılaştığı ve bununla başa çıktığı zaman gelişir ve devam eder, yoksa 
gevşer ve tasfiye olur gider. Batı medeniyeti, Sovyetler Birliği çöktükten 
sora önündeki tehdit kalktığı için rehavete kapılma ve dinamizmini yi-
tirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Batı medeniyetini uyanık ve di-
namik tutabilmek, gelişmesini sürdürmesi için karşısına yeni düşmanlar 
bulmak gerekir. Bunlar bir tespit değil tamamen düşmanca bir niyetin, 
meşruiyet endişesiyle bilim kılıfı giydirilmiş halidir. Bugün Balkanlardan 
Ortadoğu’ya, Kafkasya’ya ve Güney Asya’ya kadar, geniş coğrafyada 
meydana gelen kanlı hadiselerin ve Afganistan ve Irak harplerinin arka 
planında, Huntington’un nazari (teorik) olarak çizdiği sınırlar ve tahrik 
ettiği düşmanlığın izlerini görmemek mümkün değildir. Bu minvaldeki 
bir yaklaşımın tarihsel geçmiş ile olan ilgisinin merkezini test etmemize 
imkân sağlayan örnekler çoktur. Günümüzde yaşanan Arap Baharı ve 
Ortadoğu’daki karışıklıkları göz önüne getirdiğimizde kâhin olmaya da 
gerek yoktur. Bana göre tarihteki Haçlı savaşlarının saiklerinden birisi 
olan medeniyetler savaşı bugün batının çıkarları, din ve kültür alanın-
daki değer yargılarıyla esnetilerek yeniden sahneye konulmuştur. Yani 
Soğuk Savaş’ın yarattığı uluslararası düzen tarihe karıştıktan sonra, 
dünyadaki halklar arasındaki en önemli farklılıklar, siyasal ve ideolojik 
olmaktan çıkıp, kültürel bir boyuta indirgenmiştir. Halklar kendilerini 
dinle, dille, tarihle, kültürel değerlerle, geleneklerle ve kurumlarla ta-
nımlamaya başladılar. Bunun anlamı, içinde bulunduğumuz bu devir 
din savaşlarına şahit olacaktır, çünkü bu tür, en basit bir iddianın bile 
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karşılığı vardır. Yani militan radikal İslâm ile Hristiyanlık namına hareket 
eden kuvvetler cepheleşecekler ve harp edecekler. Huntington bunu 
nezaket dairesinde ifade ve ima etmektedir. Aynı çerçevede dünyanın 
bir medeniyetler çatışmasına doğru sürüklendiğine yönelik kehanetlerin 
yapıldığı bu dönemdeyiz. Aslında Batı’nın medeniyet iddiaları ve bunu 
savaş yoluyla yayma hedefleri, günümüzde ortaya çıkmış olan yeni bir 
oluşum değil. Bu, Haçlı Seferleri ile başlayan yaklaşık bin yıl öncesine 
dayanan bir süreci içermektedir. Huntington’un Medeniyetler Çatışma-
sı tezi ise, kökleri Ortaçağ’ın derinliklerine inen bu ideolojinin sadece 
yeniden formüle edilmesidir. Dolayısıyla sahneye konan oyunun yeni 
bir sürecin ifadesi olmadığının sadece farkına varmak bile kafamızdaki 
birçok soru işaretlerini ortadan kaldırmaktadır. Batı ile İslâm arasındaki 
oldukça ciddi ve uzun süreli tarihi mücadelenin farklı gerekçelerle hala 
devam ettiğini bilmek, bununla ilgili bir fikrimiz olması bakımından bizi 
1095’te başlayan ilk Haçlı Seferi’nin ana kaynaklarına götürecektir.

Bu konuda yazılmış olan kaynak eserlerden biri olan Sûr Başpis-
koposu Willermus Tyrensis’in orijinal adı Historia rerum in partibus 
transmarinis gestarum adlı kroniği Ortadoğu ve Anadolu Türk tarihiyle 
ilgili zengin bilgiler içermektedir. Willermus’un Haçlı Seferlerini meşru 
gösterme çabaları eserinde açık bir şekilde görülmekle birlikte, verdiği 
tarihi bilgiler oldukça önemlidir. Onun zengin bir kültüre sahip olduğu, 
eserinde zaman zaman Haçlı Seferi’nden önceki tarihlere yaptığı atıflar-
dan anlaşılıyor. Willermus eserinde Haçlılarla Müslümanlar arasındaki 
mücadeleyi özellikle Kudüs Krallığı, Antakya Prinkepsliği ve Urfa Haçlı 
Kontluğu çerçevesinde ve tafsilâtıyla nakletmektedir. Bugünden bakıl-
dığında Haçlı Seferleri, Avrupalı Hristiyan milletlerde ekonomik, dini ve 
kültürel canlılık umudu uyandırmasına rağmen, sefer esnasında tuhaf 
ve tehdit edici benzer olayların sıkça meydana geldiği bir kâbuslar silsi-
lesi yaşadıkları doğrudur ve Willermus bunları tafsilâtıyla vermiştir. Bu-
nunla birlikte “Kudüs’ü ve Hristiyan kardeşleri boyunduruktan kurtar-
ma” umudunun giderek mülk edinme, yağma yapma, tahrip etme ve 
katliama dönüştüğü görülmektedir. Mesih inancına sadık bir yoldaşlar 
topluluğu olan Haçlılar, aslında ihtiraslı prenslere teslim olmuş, bunların 
karanlık projeleri içerisinde kaybolup gitmişlerdir. Haçlıların Hristiyan-
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lık adına verdiği mücadeleler, onlar adına hareket ettikleri iddiasında 
bulunan korkunç ihtiraslara sahip kontlar, dükler ve şövalyeler tarafın-
dan yürütülmekteydi. Seferin toplumsal tabanı ise gittikçe daralmış ve 
iktidar giderek daha az kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Sefer 
esnasında halkın açlığı ve sefaleti daima din adamlarının isteklendirme-
siyle dini duyguların coşturulmasına dönüşmüştür. 

Biz bu eserin hiç değilse ilk Haçlı Seferi çağrısından Kudüs’ün zap-
tına kadar geçen olaylarını içine alan kısmını (I-VIII. Kitaplar) Türkçeye 
çevirmek suretiyle, bu çevirinin Türk tarih literatüründe araştırmacılar 
tarafından daha kolaylıkla incelenmesinde yararlı olacağını düşündük. 
Günümüz tarihçileri Haçlı Seferleri konusunda yazmış oldukları araştır-
ma eserlerde Willermus’un kroniğini kaynak olarak sıkça kullanmışlar-
dır. Bu da eserin tarihi önemini açık bir şekilde ifade etmektedir.

 

Prof. Dr. Ergin Ayan



WIllermus TyrensIs’In Hayatı ve eserI HaKKında

WIllermus Kudüs Krallığı’nda Kral Amaury (1163-1174) ve oğlu 
Balduin’in (IV. 1174-1185) hükümdârlıkları sırasında yaşamış ve 
ilk Haçlı Seferi’nin başlamasından, (1095) 1184 yılına kadar geçen 
olayları Historia rerum in partibus transmarinis gestarum adlı 23 bölüm-
lük kitaptan oluşan eserinde anlatmıştır. Eser I. Haçlı Seferi önce-
sindeki olaylar hakkında verilen kısa bir bilgiyle başlar ve Gerçek 
Haç’ın Bizans Imparatoru Heraklius (610-640) tarafından 7. yüzyı-
lın başlarında Sasanilerden geri alınışına kadar eskilere gider. Daha 
sonra Haçlıların doğuda ele geçirdikleri toprakların zenginliklerinin 
(Bölüm 9-13) anlatımı ile devam eder.

Willermus’un anlatmış olduğu Haçlı Seferleri ve bunların sonu-
cunda kurulmuş olan Haçlı devletlerinin tarihleri ortaçağın bu dö-
neminin anlaşılmasında büyük önem taşır. Oldukça tafsilatlı ve ha-
cimli olan bu eser yazıldığı tarihler arasındaki olayların incelenme-
sinde tarihçiler için eşsiz bir kaynaktır. Çünkü Willermus, Amaury 
(I.) ve Balduin’in (IV.) hükümdârlıkları sırasında meydana gelen 
olaylarda şahit olarak yer alan bir kişi olduğu için, konu hakkında 
çok değerli bilgilere sahip bulunmakta idi. Onun olaylara bakış açısı 
daha çok siyasî konular üzerinde yoğunlaşır; krallar ve onların yap-
tıkları gibi. Bir kilise mensubu olması dolayısıyla da zaman zaman 
bu konularla ilgili pek çok şey yazmıştır. Eserinde daha çok Haçlı 
başarılarını anlatmakla beraber Willermus, kendi yaşadığı dönem-
de Haçlıların gittikçe çökmekte olduğunu fark etmiştir. Çünkü bu 
dönemde Müslümanlar Kudüs Krallığı için büyük bir tehlike teş-
kil ediyorlar ve Hristiyanlar kendilerini emniyette hissetmiyorlardı. 
Willermus Kudüs’ün ve diğer Haçlı topraklarının Hristiyanlardan 
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geri alınacağını adeta önceden sezmiştir. Nitekim onun ölümünden 
kısa bir süre sonra Hattin Zaferi’ne (4 Temmuz 1187) müteakip 
bunlar gerçekleşmeye başlamıştır.

Willermus’un hayatı ve çalışmaları hakkındaki bilgilerimizi 
onun yazdıklarından çıkarıyoruz. Willermus bir din adamı ve aynı 
zamanda krallığın sâdık bir hizmetkârı olarak yüksek mevkilerde 
bulunmuş bir şahsiyetti. Yaşamı hakkında çok detaylı bilgiler top-
lamak imkânsızdır. Özellikle hayatının son yıllarındaki siyasî rolü 
hakkında birçok soru vardır. Kendi hayatıyla ilgili olarak yazmış ol-
duğu otobiyografik bölüm ancak 1160’lardan önceki hayatını aydın-
latmaktadır. Willermus’un kariyerinin ilk yıllarını anlattığı bu bölü-
mün kayıp olduğu söyleniyordu. Böyle bir bölümün varlığı ise kita-
bın başındaki indeksten anlaşılıyordu. R. B. C. Huygens bu bölümü 
(12. Bölüm XII. Fasıl) bir Vatikan el yazmasında keşfetti. Böylece 
Willermus’un batıdaki çalışmalarına ait pek çok soru yanıtlanmış 
oldu. O, Kudüs şehrinde 1130’da doğmuş ve 1146’da Avrupa’ya gi-
derek, oradaki okullarda hemen hemen 20 yılını geçirmiştir. Kita-
bında ailesi hakkında hiçbir şeyden bahsetmemiştir. Sadece annesi 
hakkında tek bir açıklama vardır. Willermus’un asil bir aileden ol-
madığı Kudüs’e muhtemelen Italya’dan ya da Fransa’dan gelip yer-
leştikleri ve hayatlarını burada geçirdikleri sanılıyor. Kitabının bu 
bölümünde Avrupa’daki öğreniminden ve öğretmenlerinden bah-
seder. Öğreniminin 10 yılını sanat eğitimi alarak ve 6 yılını da Pa-
ris ve Orleans’da din alanında çalışarak tamamlamıştır. Yazılarında 
kendisini oldukça fakirmiş gibi hissettiren Willermus’un bu denli 
pahalı ve uzun süreli bir eğitimi nasıl gerçekleştirdiği ise gerçekten 
bir sorudur. 

Willermus, 1165 yılında Kudüs’e dönünce, Akkâ piskoposu tara-
fından önce bu katedralde görevlendirilmiş, iki yıl sonra ise Kudüs 
Kralı Amaury’nin yardımını sağlayarak kendi alanında yükselme 
fırsatını bulmuştur. 1167 yılında ise Sûr Başpiskoposu Fredericus 
onu kendi kilisesinde başdiyakonluğa tayin etmiştir. Willermus bu 
tarihten Kral Amaury’nin 1174’teki ölümüne kadar krallığın sâdık 
bir hizmetkârı olmuştur. Avrupa’daki eğitimi sırasında diplomasi 
öğrenimi de görmüş olan Willermus, 1168 yılı dolaylarında Bizans 
Imparatoru Manuel Komnenos ile görüşmek gibi önemli bir göreve 
atanmış ve bu görevinde başarılı olmuştur. Şöyle ki, Kral Amaury 
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Mısır’a bir sefer düzenlemek istiyordu ve bu iş için de Bizans’ın 
desteğini sağlamak niyetindeydi. Manuel Komnenos’u ikna etmek 
görevi de Willermus’a verilmişti. Willermus imparatoru Sırbis-
tan’da bulmuş ve onu ikna etmekte pek de zorlanmayarak aynı yılın 
sonunda Kudüs’e dönmüştür. Ancak Amaury’nin Mısır seferi bir 
fiyaskoyla sonuçlanınca Willermus yardım bulmak amacıyla bu defa 
1169 yılında Roma’ya giderek, 1170’de geri dönmüştür. Aynı yıl 
Kral Amaury onu, oğlu Balduin’in eğitmenliğine atamıştır.

Kudüs Kralı Amaury ölünce, yerine o tarihte henüz 13 yaşında 
olan genç Balduin (IV.) geçmiştir. Ancak Amaury’nin ölümünden 
sonra her iki karısının taraftarları arasında hizipleşmeler ortaya 
çıktığı için Willermus, bu hizipleşmede Maria Komnena’yı ve Bal-
duin’in naibi olan Trablus Kontu Raymond’u desteklemiştir. 1174 
sonlarında Raymond, onu elçilik görevine tayin etmiş ve Mayıs 
veya Haziran 1175’te de Sûr başpiskoposluğuna seçilmiştir. Böylece 
1174-1185 tarihleri arasında hem kraliyet diplomasisinde hem de 
kilise çevrelerinde etkin bir rol oynamıştır.1

Willermus böylesine önemli görevlerde bulunmuş olmakla bera-
ber, siyasî kararlarda fazla etkili olamamıştır. Bunun nedeni de her-
halde iktidarın 1177’den 1183’e kadar Trablus Kontu Raymond’un 
rakiplerinin elinde olmasıdır. 1184’te eserinin son kısmını yazdığın-
da kendisinin hâlâ Sûr başpiskoposu olduğunu belirtir. Kendisinden 
elçi olarak bahsedilen son kraliyet belgesi ise Mart 1183 tarihlidir. 
Buna göre Willermus kilise hayatı yanında elçilik görevini de 1183 
yılına kadar sürdürmüş görünmektedir. Fakat 1185 yılından sonra 
o kiliseden uzaklaştırılmış idi; bir rivâyete göre Willermus, hakkın-
daki bir kararı düzeltmek amacıyla Roma’ya gitmiş ise de orada ze-
hirlenerek öldürülmüştür. Onun gerek nasıl öldüğü, gerekse ölüm 
tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Nasıl öldüğü kadar, ölüm tari-
hiyle ilgili olarak da birçok değişik görüşler vardır. Ancak en doğ-
ru olarak tahmin edilen Willermus’un 29 Eylül 1185’te öldüğüdür. 
Bizim için asıl önemli olan Willermus’un eserine gelince; bu eser 
Avrupa’ya ulaşmadan önce doğuda bilinmekteydi. Örneğin Akkâ 
Piskoposu James de Vitry (1216-1228) eseri biliyordu. Batıda gü-

1 Bkz. L. Spoljaric, William of Tyre And Byzantine Empire: The Construction And Decons-
truction of an Image, Central European University, Budapest 2008.
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nümüze ulaşan kopyalardan biri Meaux Piskoposu Anseau (1197-
1207) tarafından Melun yakınlarındaki Barbeaux Cistecian Abbey 
Manastırı’na verilmişti. XIII. yüzyılda Pontigny’deki Cistercian Ma-
nastırı’nda da bir kopyası vardı. III. Haçlı Seferlerinde yer alan bir 
Fransız Guy de Bazoches, kitaptan çok etkilenmiş ve kendi kitabı 
olan Chronographia’sına alıntılar yapmıştı. Böylece o, Willermus’un 
eserinden yararlanan belki de ilk kişi olmuştu.

Bu eser Ingiltere’de ise XIII. yüzyıl ortalarında St. Alban kro-
niklerini yazan Matthew Paris tarafından kullanılmıştır. Matthew’in 
yazdığına göre, Winchester Piskoposu Peter des Roches her halde 
Haçlı Seferi’nden dönüşünde Willermus’un eserlerinden birini ya-
nında getirmiştir (1231) ki, bu eser Willermus’un kayıp Gesta ori-
entalium principum adlı eseri olabilir. Bu tarih eserinin XIII. yüzyılda 
Ingiltere’de çıkarılmış olan 2 kopyası günümüze kadar ulaşmıştır.

Willermus’un eseri çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaşama-
mıştır. Sadece 9 tam ve 1 de eksik kopyası biliniyordu. Ancak eser 
Latinceden Fransızcaya çevrildikten sonra çok büyük önem kazan-
dı. Eserin Fransızcaya çevirisinin 1223’te yapıldığı söylenir. Orta-
çağ’dan en az 59 kopya ya da kopyalardan parçalar günümüze ka-
dar ulaşmıştır. Bu kopyalardan çoğu batıda, bir kısmı da doğuda 
Akkâ’da ya da başka yerlerde yazılmışlardır. XIV. yüzyılda Kıbrıs’ta 
çalışmakta olan bir müstensih, eserden Livre dou conqueste adı ile 
bahsetmiş, çağdaşı Gorhigoslu Ermeni Hayton da eseri bu isimle 
zikretmiştir. Bir başka XIV. yüzyıl yazarı olan Marino Sanudo, eseri 
kendi kitabı olan Liber secretorum fidelium cirucis’de kullanmıştır.

Eser daha önce XIII. yüzyılda Alfonso (X.) da Castilla’nın emriy-
le Fransızcadan Ispanyolcaya çevrilmişti. XIV. yüzyılda bir Italyan 
olan Francesco Pipino ise kitabın bazı parçalarını yeniden Latinceye 
çevirdi ve bundan sonra da başka bölümler Italyancaya çevrilerek 
Chronique d’Amadi adıyla bilinen bir derleme oluştu.

Willermus’un eserinin Latince orijinali ilk olarak 1549’da Ba-
sel’de basılmış ve 1564’te tekrar basımı yapılmıştır. Üç değişik el 
yazmasına dayanan basımından 1611 yılında J. Bongers, Gesta dei 
per Francos diye adlandırılan yapıtında yararlanmıştır. 1896 yılında 
tanınmış bir Alman bilim adamı olan R. B. C. Huygens, bu eserin 
mükemmel bir tıpkıbasımını yaptı.


