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Nurettin CEYLAN∗ 

Ortaçağ dünyasında son derece önemli bir yer edinen Haçlıların bu duruma paralel olarak bırakmış 
oldukları tarihi izler hem dünya tarihi hemde Türk tarihi açısından son derece önem arz etmiştir. 
Dönemin siyasi konjonktürüne bakıldığında Haçlılar, kutsal topraklara seferler düzenleyerek bu 
coğrafya da bulunan Selçuklu, Eyyübi ve Memlük gibi Türk devletleriyle mücadelelerde bulunmak 
suretiyle Ortadoğu da küçük devletçikler kurmuşlardır. Bu minvalde eser, 1104 yılında I. Haçlı Kralı 
Baldwin de Boulogne’nin başını çektiği Haçlıların Akka’yı ele geçirmeleriyle birlikte Eyyübi ve 
Memlük ordularıyla çarpışmalarına bu tarihten sonra sahne olmuştur. Dünya tarih literatürüne 
giren Haçlı Seferleri üzerine çalışmalar ilk defa 19. yüzyılda Avrupa’da yapılmaya başlandığı görül-
mektedir. Bu dönemde Reinhold Röhricht, Heinrich Hagenmeyer ve Heinrich Von Sybel gibi bilim 
insanları bu çalışmaların en başında yer almışlardır. Türkiye’de ise bu çalışmaların miladını Işın 
Demirkent hoca başlatmıştır. Haçlı seferleri çalışmalarına günümüzde bakıldığında ise pek çok 
araştırmacının ilgisini çekerek çalışmalara hız kazandırmıştır. Netice itibariyle bakıldığında Roger 
Crowley’in kaleme aldığı ve tercümesini Süleyman Genç’in üstlendiği bu eser tarih literatürüne 
kazandırılması son derece önemli olmuştur. 

Kitabın yazarı olan Roger Crowley Akdeniz dünyası üzerine çeşitli çalışmalar ele almıştır. 
Crowley tarafından yazılan bu eser The Accursed Tower: The Fall Of Acre and the End of the Cru-
sades adıyla 2019 yılında Yale Universty press tarafından basılmıştır. Sonrasında 2020 yılında Sü-
leyman Genç tarafından Lanetli Kule; Akka Kuşatması ve Haçlı Çağı’nın Sonu adıyla tercüme edi-
lerek Kronik Yayınevi tarafından basılmıştır. 

Eser, Teşekkür (11-12), Haritalar (13-16), Önsöz (17-24), Sonsöz (261-265), Kutsal Topraklara 
Yapılan Haçlı Seferleri Kronolojisi (267-269), Akka’nın Düşüşüne Dair Kaynaklar (271-276), İsimler 
Hakkında Bir Açıklama (277-278), Görseller (279-283), Kaynakça (285-294), Dizin (295-302) olmak 
üzere 10 kısma ve 14 bölüme ayrılmıştır.  

Yazar birinci bölümde, İkinci Kudüs Krallığı 1200-1249 başlığı altında; Zengin ticari liman kenti 
Akka nüfusunun kalabalık olmasının yanı sıra salgın hastalıkların da burada baş gösterdiği görül-
mektedir. Ayrıca şehirde konuşulan diller arasında Fransızca, Almanca, Katalanca, Oksitanca, İtal-
yanca ve İngilizce bulunmaktadır. Bu durum şehrin etnikitesini gözler önüne sermektedir. Yapılan 
alışverişlerde Müslümanlara ait para birimi kullanılmaktadır. Salahattin Eyyübi’nin tahtta geçmesi 
tüm müslümanları kısa süreliğine Haçlılara karşı birleştirmişse de onun ölümünden sonra birliğin 
dağıldığına şahit olunmaktadır. Zaten onun ölümünden sonra da tahtta geçen Eyyübi sultanları, 
ticari çıkar gözettiklerinden dolayı Haçlı devletleriyle pek münakaşaya girmemişlerdir. 1244 yılında 
Harezm Kıpçaklarının Kudüs’e girerek ele geçirmeleri üzerine Avrupa’da Haçlı seferi çağrısı yapıl-
dığı görülmektedir. Yine bakıldığında bu dönemde Eyyübi Sultanlığı yıkılış dönemine girmektedir. 
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Nil’de Ölüm 1249-1250, başlıklı ikinci bölümde; Fransa Kralı IX. Louis’in 5 Haziran 1249 yılında 
Mısır’a yapmış olduğu çıkarmadan bahsedilmektedir. Jean de Joinville’nin de aktarımlarıyla bir-
likte Karaya çıkan haçlı askerleri Memlük orduları karşısında hezimete uğrayarak geri çekilmeleri 
Avrupa da çok derin bir etki bıraktığı görülmektedir. Bir kroniğe göre 20.000’den fazla kişinin esir, 
7.000’den fazla kişinin ise öldürüldüğü kayıtlara geçmiştir. 

Memlüklerle Moğollar Arasında 1250-1260, başlıklı üçüncü bölümde ise; Bu tarihlerde Moğol-
ların ortadoğu coğrafyasında ilerledikleri haberi tez zamanda Fransa kralı IX. Louis tarafından du-
yulmuş buna binaen Avrupa’ya gitmekten vazgeçen Louis Memlüklere karşı Moğollarla ittifak kur-
manın yollarını aramıştır. Böylece Moğollara elçiler gidip gelmiştir. Mısır’a doğru harekete geçen 
Moğol ordularına karşı da Memlükler, Haçlılarla bir takım ittifak kurmanın yollarını aramışlarsa da 
Haçlılar tarafından reddedilmişlerdir. En nihayetinde Moğollar ile Memlükler arasında meydana 
gelecek savaş kaçınılmaz olmuş Ayn Calut’ta Moğol ordularıyla karşı karşıya kalan Memlük orduları 
zafer kazanmışlardır. 

Dördüncü bölümde, Mısır’ın Aslanı 1260-1269; olarak başlık atılmıştır. Burada çoğunlukla Mı-
sır aslanı olarak betimlenen Baybars ele alınarak onun 150 yıldan beri parçalanmış olan Müslü-
manları biraraya getirdiğine değinilmiştir. Crowley Baybars’dan bahsederken onun ne kadar akıllı 
ve kurnaz olduğunun yanı sıra aynı zamanda savaşçı kimliğini de ön plana çıkarmıştır.  

Kurda Dalaşan Köpek Yavrusu 1270-1288 başlığı ile yer alan beşinci bölümde; Baybars’ın Or-
tadoğu’da yapmış olduğu faaliyetler’in Avrupa’da ses getirmesi üzerine Papa IV. Clemens derhal 
bir Haçlı çağrısında bulunmuş bunun üzerine Fransa kralı IX. Louis ve İngiltere kralı I. Edward bu 
haçlı çağrısına olumlu cevap vererek katılmışlarsa da Akka’ya 1271 yılında ulaşabilen sadece 
Edward olmuştur. Edward’ın bu tarihten sonra Akka’ya çıkmasıyla birlikte onun Baybars ile olan 
mücadeleleri bu bölümde ele alınmıştır. Baybars katılmış olduğu Çevgan müsabakasında kımız içe-
rek ölmüş onun yerine ise generallerinden Kalavun tahtta oturmuştur. 

Düşmana Savaş 1288 Kışı-1290 Sonbaharı başlıklı altıncı bölümde; Uzun süre Haçlıların elinde 
bulunan Trablus’un hakimiyetini Sultan Kalavun’un ele geçirmesi üzerine bu durum Avrupa’da bü-
yük tepkilere neden olmuş ve 1290 yılında Haçlı seferi çağrısında bulunan papa genelge yayınlamış 
ve netice itibariyle 13 haçlı filosu ve 3.000’e yakın asker Akka’ya gelmişlerdi. Burada herhangi bir 
Memlük direnişiyle karşılaşmayan Haçlıların çoğu geri dönmüşlerdir. 

Ruhum Cihad Hasretiyle Yanıyor 1290 Sonbaharı-1291 Mart’ı, adlı yedinci bölümde; Sultan 
Kalavun Akka’yı kuşatmak üzere yola çıkmışsa da yolda hastalanarak 1290 kasım’ın da ölmüştür. 
Onun ölümünden sonra tahtta geçecek olan El-Melik El- Eşref’de bu kuşatmadan vazgeçmeyerek 
Kalavun’un izinden gitmiştir. En nihayetinde Sultan Eşref Silah ve mühimmatlarıyla birlikte Akka’yı 
kuşatmıştır.  

Sekizinci bölümde, Kızıl Çadır 1-9 Nisan 1291 isimli başlık altında; Akka’yı kuşatan Sultan Eşref, 
muhkem bir bölgede çadırını kurarak beklemeye geçmişti. Bu sırada Akka’nın kuşatıldığı haberini 
alan Haçlılar da şehri savunmak üzere bir takım çalışmalar yapmışlardır.  

Gök Gürültüsü Sesleri ve Şimşek Parıltıları 10-13 Nisan 1291, adlı dokuzuncu bölümde; Sul-
tan’ın kuşatmada kullanacağı mancınıklara ve ateşli silahlara değinildikten sonra Akka halkının psi-
kolojik durumunun kötü olduğundan bahsedilmiştir.  

Onuncu bölümde; Baskınlar 13 Nisan-Mayıs Başları 1291 isimli başlık altında; Çok iyi organize 
olarak ilerleyen Memlük kuvvetleri karşısında Haçlılar şaşkına dönmüşlerse de derhal aralarında 
bir toplantı yaparak nasıl mücadele edeceklerine karar vermeye çalışmışlardır. En nihayetinde mü-
cadeleler baş göstermiş ve Memlüklerin askeri gücü karşısında pek fazla dayanamayan Akka’nın 
zengin olan halkı gemilere binerek kaçmışlardır.  
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Müzakereler 4-17 Mayıs 1291 isimli başlıkla yer alan on birinci bölümde; Akka halkının yardı-
mına Kudüs kralı II. Henry 700 askeriyle birlikte gelmişse de bu asker sayısı hiç bir şekilde Akka’da 
ki güçler dengesini değiştirmemiştir. Bunun üzerine Henry, Sultan’a barış teklifinde bulunmuşsa 
da kabul edilmeyerek savaşa devam edilmiştir. Bu sırada şehirdeki tüm kaleleri ele geçiren Mem-
lük ordusu, düşmana son darbeyi vurmak üzere hazırlanmaktaydı. 

Yaraya Bakın 18 Mayıs 1291 Şafak-Öğlen, başlıklı On ikinci bölümde; Haçlıların ellerinde bulu-
nan son kale olan Lanetli Kulenin Memlükler tarafından ele geçirilmesiyle birlikte Memlük asker-
leri şehre girmişlerdir. Şehrin ara sokaklarına dağılan Haçlılar mücadelelerini devam ettirmişlerdir.  
Fakat haçlılar psikolojik ve fizyolojik anlamda bitkin düşmüşlerdir. 

Korkunç Gün 18 Mayıs Öğlen- 28 Mayıs 1291; başlıkla yer edinen On üçüncü bölümde; Mem-
lük ordusunun şehre girmesiyle birlikte halkın zengin olan bir kısmı kaçmışsa da geride kalanlar ise 
Memlük askerlerinin zulümlerine maruz kalarak birer ganimet olmuşlardır.  

Her Şey Kaybedildi; başlığı ile okuyuculara sunulan son on dördüncü bölümde; Sultan, Haçlıla-
rın elinde bulunan Beyrut, Hayfa, Chateau Pelerin ve Tartus’ta bulunan tüm kaleler terk edilmişti. 
Bu terk edilen kale ve limanların çoğunu Sultan, yakıp yıkarak hiç bir şekilde bir yer bırakmamıştır. 
Gemilerle Kıbrıs’a kaçan Akka halkı ise burada mülteci konumunda olmuşlarsa da Kıbrıslılar tara-
fından dışlanmışlardır. Bakıldığında Haçlıların elinde sadece Kıbrıs kalmıştı. Ve Avrupa’da bu du-
rum tepkilere sebep olmuş fakat her ne kadar yeniden Haçlı seferi düzenlemek istemişlerse de 
faaliyete geçememişlerdir.  

Ayrıca esere son olarak; Son Söz (261-265), Kutsal Topraklara Yapılan Haçlı Seferleri Kronolojisi 
(267-269), Akka’nın Düşüşüne Dair Kaynaklar (271-276), İsimler Hakkında Bir Açıklama (277-278), 
Görseller (279-283), Kaynakça (285-294), Dizin (295-302) gibi kısımlar da eklenmiştir. 
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