


1.5.

HAÇLI SEFERLERİ VE SONUÇLARI 

(1096-1270)

SEBEPLERİ

-Hıristiyanların kutsal kabul ettikleri Kudüs’ü Müslümanlardan almak
istemeleri.

-Papa’nın ve Kluni tarikatının Hıristiyanları bu seferler için teşvik
etmeleri.

-Papa’nın Ortodokslar üzerinde hakimiyet kurmak istemesi.

-Din adamlarının seferlerin başarılı olacağına dair güvence vermeleri.

-Türklerin Anadolu’yu ele geçirmelerinden sonra Bizans’ın Papa’da ve
Avrupa’dan yardım istemesi.

-Hıristiyanların zengin doğu ülkelerini ele geçirmek istemeleri.

-Toprak sahibi olmayan derebeylerin toprak sahibi olma düşüncesi. ww.tariheglencesi.com
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 Uzun bir sürece yayılan Haçlı Seferleri İslam 

dünyasını hedef almıştır. Sonuçları itibariyle de 

günümüze kadar etkileri görülen önemli tarihî bir 

gelişmedir. XI. Yüzyılın sonlarında başlayan bu 

seferler, aralıklarla XIII. yüzyılın sonuna kadar 

sürmüştür. Haçlılara karşı Anadolu’da mücadeleye 

girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuş diğer 

beylikler ve topluluklar da bu mücadelelerde 

Selçukluları desteklemiştir.
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Her sınıftan insanın katıldığı öncü sefer 1096’da başlamıştır. 

Keşiş Pierre l’Hermitt’in (Piyer Lermit) çağrılarıyla çoğunluğu 

asker olmayan binlerce kişi bu sefere katılmıştır. Düzenli 

birliklerden önce Fransızlar, Almanlar ve İtalyanlardan oluşan 

kalabalık bir kuvvet toplanmıştır. Macar ve Bizans topraklarında 

birçok yağma ve tahripte bulunan bu öncü kuvvet, 1 Ağustos 

1096’da İstanbul’a ulaşmıştır. İstanbul’a ulaşan bu Haçlı 

kuvvetlerinin taşkınlıkları, Bizans İmparatoru Aleksios

Komnenos’u tedirgin etmiştir.

ww.tariheglencesi.com



ww.tariheglencesi.com



ww.tariheglencesi.com



ww.tariheglencesi.com



ww.tariheglencesi.com



 Haçlılar, öncü seferden itibaren Ortodokslara yardım 

etmeyi değil Bizans üzerinde kendi hâkimiyetlerini 

kurmayı istemiştir. Haçlıların gerek seferin başında 

Musevilere gerekse kendi dindaşlarına karşı 

giriştikleri katliamlardan sonra başlayan çapulcu 

davranışları, Bizans topraklarında tam bir yağmaya 

dönüşmüştür. 
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 Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan, kardeşi 

Davud Kulan Arslan’ı Haçlıları durdurmakla 

görevlendirmiştir. İznik yakınlarındaki 

ormanlarla kaplı Drakon adlı bir vadide Haçlı 

ordusu, Türkiye Selçuklu kuvvetleri 

tarafından pusuya düşürülmüş ve Haçlıların 

büyük bir kısmı imha edilmiştir.
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 Öncü Haçlı kuvvetlerinden sonra yola çıkan asıl Haçlı 

kuvvetleri ise 1096 sonbaharından itibaren 

İstanbul’da toplanmaya başlamıştır. İmparator 

Aleksios ile Haçlılar arasında bir antlaşma 

yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre Haçlılar, Türklerden 

alacakları eski Bizans topraklarını Bizans’a teslim 

edecektir. Bizans da buna karşılık Haçlıların 

ihtiyaçlarını karşılayacak ve Anadolu topraklarında 

Haçlılara rehberlik yapacaktır. 
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İmparator, öncü kuvvetlerin 

İstanbul’da yaptığı tahribattan 

dolayı, gelen Haçlıları 

İstanbul’da bekletmeyerek 

derhâl Anadolu’ya geçirmiştir. 

Anadolu’ya geçen bu 

kuvvetler, burada da yağma 

ve katliamlar yapmış ve İznik’i 

hedef almıştır.
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HAÇLI SEFERLERİ 

(1096-1270)

I. Haçlı seferi ile Anadolu’ya gelen Haçlılar I. Kılıçarslan tarafından

büyük kayıplara uğratıldılar. Buna rağmen Haçlılar Antakya, Urfa gibi

şehirleri ele geçirdikten sonra Kudüs’ü ele geçirdiler. 

II.Haçlı seferi Musul Atabeyi İmadettin Zengi’nin Urfa’yı

alması üzerine yapılmıştır. Fakat Haçlılar başarılı olamamışlardır. 

III.Haçlı seferi ise Eyyubi hükümdarı Selahaddin-i Eyyubi’nin

Kudüs kralını Hıttın Savaşı (1187)’nda yenilgiye uğratarak Kudüs’ü

ele geçirmesi üzerine yapılmıştır. Haçlılar bu seferde de başarılı

olamamışlardır.
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HAÇLI SEFERLERİ 

(1096-1270)

IV. Haçlı seferi ise Suriye üzerine yapılacakken hedef

değiştirmiş ve İstanbul üzerine yapılmıştır. Latinler

İstanbul’u ele geçirmişler ve burada Latin krallığını

kurmuşlardır. İstanbul’dan kaçan Bizans soyundan

olanlar biri İznik diğeri de Trabzon'’a olmak üzere iki krallık

kurmuşlardır.

5.6.7. ve 8. Haçlılar başarılı olamadılar.7. ve 8. seferler

Mısır üzerine yapılmış ve Fransa kralının ölümü ile seferler

sona ermiştir.
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HAÇLI SEFERLERİ 

(1096-1270)

SONUÇLARI

-Papa’ya ve kiliseye güven azalmıştır.

-Avrupa’da Derebeylik rejimi zayıflamıştır.

-Akdeniz limanları doğu-batı ticareti sayesinde canlanmıştır.

-Hıristiyanlar müslümanlardan pusula, kağıt, barut, matbaa gibi teknik
araç ve gereçleri almışlardır.

-Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devleti yıpranmıştır.

Başta Anadolu

olmak üzere Müslümanların elinde bulunan Suriye ve Filistin gibi

topraklardaki halk, bu seferlerden zarar görmüştür.
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 MUTLULUK



Tolstoy’a “nasıl mutlu 
oluyorsunuz?” diye sorduklarında şu 
cevabı vermiş:

- Sahip olduğum şeylere 
sevinerek, sahip olmadıklarımı ise 
hiç düşünmeyerek.
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Sevilmeyen yol 

kalabalık da olsa 

ıssızdır.

Tagore
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 49. Anadolu Selçukluları, XI. yüzyıl sonlarından XII. Yüzyıl 
sonlarına kadar Bizanslılar ve Haçlılarla savaşlar 
yapmışlardır.

 Bu savaşların,

 I. Anadolu’da üretimin ve vergi gelirlerinin azalması,

 II. Anadolu’da yerleşim alanlarının boşalması,

 III. Anadolu’dan geçen dünya ticaret yollarının

 önem kazanması

 durumlarının hangilerinde etkili olduğu 
savunulabilir?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

 D) I ve II E) I, II ve III                                       2004
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 Soru: Haçlı seferlerinin sonuçlarını yazınız.

 Cevap: Akdeniz limanları canlandı, babanın 

oğluna güveni azaldı. Akdeniz ırmakları 

canlandı.

 Cevap: Derebeylikler azaldı, karabeylikler

çoğaldı.

 Ticarette zengin olan kervanı ortaya çıktı.
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TARİH YAZILISINDAN İLGİNÇ CEVAPLAR
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Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


