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. ORTAÇAG A VRUP ASI ve İSLAM DÜNYASI 

Sencer Tonguç 

. .Bu .Yazıya başlık olarak alınan konunun çok geniş olduğu ve birçok 
i Çilardan ele alınabileceği (mesela temasları yüzyıla, ülkelere, veya belirli 
sa]ı~aiı:t sınırl?mak yoluy!a) aşikardır. Onun için derhal istifade edilen kay
~ak;laı;a:işa_ı:et ~tmek, gayemiz ve- bu konunun işleiiiş tarzı hakkında bir fi
lfu·. vermek bakuinndan faydalı olacaktır. Tetkikimiz esas olarak ortaçağ 
İngiliz sürlerine ve a:Ynı yüzyıllarda yazılmış bazı tarihi eserlerc- dayanmak-.. . 
l:adır. 

İkinCi olarak, göz önünde tutulması gereken nokta bu yazıda karşımı
za devamlı olarak çıkacak ola~ bir terminoloji ·ve bilhassa ortaçağda görü
len · bir· tefrik -daha doğrusu tefrik etmeme;: mesdesidir. Yazının başlığında 
görüldüğü gibi, · «İslam . Dünyası»ndan bahsediliyor. Maksadımız gerçekte 
Çin'e kadar uzanan İslam dünyasından değil, Orta Doğu ile ortaçağ Avrıı
p~ı arasında temasların sonucu olarak ortaçağ İngiliz edebiyatı üzerinde 
~e gibi izler belj.rdiğidir. Biraz önce işaret ettiğimiz termmoloji mes~lesi ise 
ortaçağda: genellikle belirli bir ayınma dikkat edilmediğini bize hatırlatıyor: 
oiı _i:la:, millet ayır~ ~nem taşımadiğıdır. Ortaçağ Avrupası için önemli 

·~)}~ _iı:ı,jUetten ziyade Iİııi.stiyan-gayri Hıristiyan ayırııİııdır. Bu da bütün 
İv!üslü!Daruarla_ ('İ'~rk, . Arap, İranlı) hatta Sakson ve Bask'ları aynı gayri 
Hıristiyan kategorisille sokniaktır. Hepsine birden verilen isim «Saracen» ve
'y~ )f'dy~im_," ·o1~p, :s_tk ~ik rastlaı;ul~~ cTurk (Turke)>; ismi ile de çok kere 

.· . yalıiız Türkler değiİ, 'fa1cat Araplar ve Acem.ler de kastedilir. «S~racen» ke
lim~ş~: «şarkiyun» -kelimesindeı:ı bozma olduğu tahmın ediliyor. 

Bu tutumUn sebeplerini bulmak güç · değildir. Ortaçağda· Hıristiyan ki
lisesi kendi inançlarını kabul etmiyen veya bu inapçlaı:q~p_sapanlara karşı 
aman ve~eı: bir mücadeleye girişmişti . . Bu . dini çatışmanın en açık bir şe- . 
kilde takip edilebileceği eserler Şarlman'm harplerinden bahseden şiirlerdir; 
bilhassa bunlar ortaçağ Hıristiyan kilisesinin sert ve katı misyoner tutumu-
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nu mükemmel bir şekilde aksettirirler. Kilisenin böyle davranmasının sebep
leri muhtelif olmakla beraber belki de bunların en önemlisi Şartman'ın ölü
münden sonra Avrupamn geçirdiği büyük siyasi, sosyal ve ekonomik kriz 
esnasında ve sonraları kilisenin mevcudiyetini devam ettirebilmek için sert 
ve müsamahasız davranmak mecburiyetini duymuş olmasıdır. 

Genellikle ortaçağda Hıristiyan ve İslam dünyalan arasında ilişkiler 
kesintiye uğramadan devam etmişti. Haçlı seferlerinden önce, ve hatta bir 
dereceye kadar bu seferler esnasında, Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında 
ticarı münasebetler devam etmişti. Onbirinci ve onikinci yüzyıl İspanyasm
da Arap ordularında hizmet eden Hıristiyanlar vardı, ve «Almurabiblere 
kadai Müslüman ve Hıristiyanlar büyük bir hoşgörü içinde yanyana yaşa
mışlar, Hıristiyanlar kendi dinlerinin gerektirdiği herşeyi yapabilmişlerdi. 

Hatta güney Fransanın İspanya Arapları ile çok dostane ilişkiler devam et
tirdiği bir gerçektir; zaten gerek fikir gerek edebi hayatı bakımından mu
hafazakar olan kuzey Fransanın aksine güney Fransacia onbirinci yüzyılın 
sonu ile onikinci yüzy~ başında görülen kültürel ve edebi büyük uyanış, 
fikri liberalizm ancak bahis konusu bölgenin coğrafi mevkii dolayısıyla çe
şitli eski ve çağdaş AkdeniZ medeniyetleri ve bu arada İspanya yoluyla İs
lam medeniyeti ile tem·as edebilmesi s~yesinde mümkün olmuştur. Onikinci 
ve onüçüncü yüzyıllarda Cenova, Venedik ve Pisa (ve bir dereceye kadar 
Marsilya) Doğu ile çok geniş çapta bir ticarete girişmişlerdi. 

Öyleyse nasıl oluyqr da bu devrin tarih ve popüler edebiyatında Doğu 
(yani İslam dünyası) gerçekle hiç ilgisi olmayan ve olumsuz bir şekilde ak
settiriliyor? Bunun önemli bir sebebi şüphesiz, yukarda bahsedilen, Kilisenin 
kendini emniyette hissetmemesidir. Fanatik bir havanın hakim olduğu bu 
eserlerde «Saracen»· (yani -Müslüman) yalnız bir dinsiz olarak takdim edil
mez, fakat -kendisinden her kötülüğün beklenebileceği bir canavar olarak 
tanıtılır1 • Yazarlar gerek Haçlı seferleri gerek İslam dünyası hakkında ol
dukça doğru, hatta bazan ilkelden bilgi sahibi olmak imkanma sahipken2

, 

İslam dünyasına bile bile yanlış tanıtmaları için bir sebep olması gerekir. 

Muhammed ve ortaya koyduğu din hakkında Batının elde ettiği bilgi
ler temas ve müşahededen ziyade dağınık, müphem, cahil ve peşinhüküm 

1 Aşağıda şiirler incelenirken bu hususta örnekler verilecektir. 
2 E. Dreesbach, Der Orient in der altjranzösischen Krettzztıgsliteratur, 

Berlin, 1901. 
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salıipi ·kaynaklardan sağlanmıştır. İslam dünyası hakkında o devrin tanın-
. mış yazarlarının ilmi hüviyet taşıma iddiasında olan eserleri dahi tamamen 

hayal mahsulüdür, doğuya giden seyyah ve tüccarlardan bile. istifade edil
memiştir. Netice bir karikatürdür; Müslümanların hayatı, görü~üşü, adet
leri, herşey çarpık bir aynada aksettirilmlş gibidir. Hıristiyanların iğre?ç ve 
gayri ahlaki bulduğu herşey Müslüman inanç ve adetlerinin bir parçası ola
rak takdim edilmiştir. Hıristiyan dünyasının tabii düşmanıdır karşımmiaki. 

. Bu örneklere bütün Avrupa da rastlandığı için tesadüf mahsulü oldukları 

söylenemez; tamamen cehalet neticesi de değildirler. Karşımızda bir dini 
taassup abidesi var3 • • 

Ortaçağ şairlerinin İslam dünyası mefhumu, gayesi ~üslümanların ihanç 
ve adetlerini yanlış tanıtmak olan dini oteritelere dayanıyor9u; bu dini oto
riteler de bilgilerini, Prutz'un belirttiği gibi4 , Müslüman düşmarilığı ile Şöh:. 
ret yapmış Bizans kaynaklarından almışlardı. İşte böyle çürük temeller üze
rine Bemard of Clairvaux, ~efer the Venerable gibi kimseler İslamın s·aç-
malığını ve zararını açıklayan eserler kurdular. .. , 

Ortaçağda Müslüman-Hıristiyan münasebetleri bazen sürprizlerle dolu 
oldıığu için üzerinde biraz titi.zlikle durmağa değer. Birinci Haçlı Seferi sı
rasında Batı dünyasının Müslüı:ı;!-anlar hakkındaki bilgisi asgari t:ierecedeydi: 
aralarındaki münasebetlerin (ve savaşların) kaç yüzyıldır ·devam·. ettiği ve 
Mukaddes Toprakları ne kadar Hıristiyanın ziyaret et~ği hatırlanırsa buna 
şaşmamak elden gelmez. 

Doğuya giden hacıların seyahat intibalarında çok az şey vardır, fakat 
az da olsa söylenenler müsbettir. Onbirinci yüzyılın ikinci yarısında ·Papa 
Gregory VII «Allah düşmanıarına karşı silahlı sefeu zaruretinden bahset
tiği z~man hava değişti. Haçlı seferi cereyanına paralel olarak .Hıristiyanlar.ı 
Müsıümanlara karşı tahrik. etmek için bir propaganda f~aliyetip.e girişildL 
Haçlı seferlerine doğuda Müslümanların Hıristiy~_ara ~arşı girişti~~ri 'id
dia e~ilen gayri insani hareketlerin sebep olmadığını, Haçlı seferlerine muh
telif sebeplerle karar verilip bunu haklı ·göstermek için bir iftira ve · yanlış 

3 · S.P. S~ott'~n dediği gibi, İspanyadaki Katolik papazları, Arapça bildik
leri ve Müslümanlıg-ın kaidelerini ög-renmek fı.İ'satma sahip oldukları halde bu 
dini · tanunak fırsatlarını daima teptiler ve bu -konudaki fikirlerini, kendilerin
den de mutaassıp olan, ke§~lerden temin ettiler (History of the Mooris1i Empire 
in Europe, Philadelphia, 1904, m, 203). 

4 . H . ;E'rutz, Kıılturgeschichte der Kreuzzüge, Berlin 1883, 573. 
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tarutma kampaoyasına girişildiğioi söylemek yanlış olmaz. Papa Urban ll 
bu propagandadan istifade etti; kendisinin Clermont'ta söylediği sözleri ha
tırlamak yeter! 

Halbuki daha önceld nisbi hoşgörü havası birçok yerlerde Hıristiyan
lar ve Müslümanların yanyana yaşamasını mümkün kılmış, Cluny manas
tırında bir İngiliz alimi olan Robert of Ketton, 1143 yılında başrahip Peter 
the Venerable'ın isteği üzerine ilk Kuran tercümesini tamam.lamıştı. Fakat 
bu İslam dünyasını tanımak için gösterilecek yeni gayretiere bir başlangıç 
teşkil etmedi. Bu konu ciddi objektif çalışmalara layık görülmedi; sebebini 
anlamak ta zor değildir. Onikinci yüzyılın ildnci yarısıİlda Hıristiyanlık bir 
yandan Avrupada çeşitli dahili kavgalarla meşgulken bilhassa Ortadoğuda 
İslam dünyası karşısında da durumu sarsılmış, birinci Haçlı seferinin uyan:. 
dırdığı ümitler asrın sonuoda uğraoılan yenilgiler serisiyle ortadan kalkmış
tı. Bu şartlar altında Müslümanların ilnll bir tııtıımla inceleneceğioi bekle
mek fazla olurdu. 

Destekleneceğioi umarak başvurduğu Bemard of Clairvaux'dao da yüz 
bulmayan Peter the V~nerable'in teşebbüslerini Hıris~yaolığın uzun vadeli 
menfaatini düşünerek yaptığı şeklindeki izah ta beklediği tepkiyi uyandır
madı. Objektif tetkikler ilerlemedi, eski menfi ve klişeleşmiş Müslüman port
releri devam etti. 

İslam probleminin ortaçağ Avrupası için hem teolojik hem de pratik 
yanları vardı. Pratik alaoda ortaya çıkardığı sorular islama karşı ne yap
mak gerektiği idi: Haçlı seferi mi ilan etmeli? Onları dinlerini terketrne
ğe mi zorlamalı? Yoksa onlarla yanyana yaşamağa mı razı olmalı? 

Teolojik alaoda sorular daha az ciddi değildi : Müslümanlık yeni bir 
d:O miydi yoksa dünyanın sonunun yaklaştığını haber veren bir alarnet mi? 
Hıriştiyaolığın gelişmiş bir şekli mi yoksa şeytanın insanoğlunu yanıltmak 
için ortaya attığı bir oyun mu? 

Her iki alaoda da kesin bir hükme varmak için Avrupanın elinde bilgi 
-gerek dil gerek tarih bakımından- son derece sınırlıydı. Objektif ve. akade
mik bir tetkik -elde bilgi olsa dahi- söz konusu olamazdı. Böylece Avrupa 
kendisini fevkalade rahatsız eden bir mesele ile karşı karşıyaydı. İslamiyet 
mahiyeti anlaşılamıyan, tehlike derecesi ölçülemiyen bir unsur olarak tarih 
sahnesine çıkmıştı. 

Batı dünyası bundan önce karşılaştığı krizlerde daima eski deviriere 
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bakmış, geçmiş olaylan örnek alarak bir değerlendirmede bulunmuştu. İs-
. lam problemi ise hiçbir şeye benzemiyordu. En yakın benzetme imldinı Ya
hudilerdi, fakat Batının elinde. onlar hakkında geniş bilgi mevcuttu; sonra 
üstelik Yahudiler sosyal ve ekonomik alanda çok alçak bir seviyeyi temsil 
ediyorlardı. İslam dünyasını ise bu mukayese sınırlan içine sokabilmek im
kansızdı, z'aferden zafere koşuyor, medeniyet alanında erişilmesi çok güç 
bir seviyeye kısa zamanda ulaşmış bulunuyordu. Batının zamanla gittikçe 
artan hayranllğıru kazanan Farabi, İbn Sina, Salahaddia Eyyubi gibi kim
seleri yetiştirmiş olup, zayıfladığına, çökmek üzere olduğuna dair herhangi 
bir emare yoktu. 

Tetkik edeceğimiz şürler işte böyle bir sınırlı bilgi, korku, aniayama
ma ve taassup ~avası içinde yazıldı. İhtiva ettikleri başka unsurların ortaya . 
çıkış sebeplerini aşağıda göreceğiz. 

Ortaçağ kilisesi tarafından ör.i.J.ek olarak gösterilen bir imparator var
dı: Şarlman. Kendisinin şansı hemen daima Hıristiyan olmayan veya Kili
seye kafa tutan kim.selerle savaşmış olmasıdır. Bu yüzden kilisenin desteği
ni kazandığı gibi sonraki yıllarda da zihinlerde Hıristiyanlığm hıüdafii ola
rak yer almıştır. Bilhassa Fransa ve İngilterede 12-14 yüzyıllarda Şarlman'ın 
ve etrafındakilerin -bazısı gerçek çoğu hayali- savaşlarıru anlatan pek çok 
şür yazılmıştır. Bu şürlerin ana temasını kısaca şöyle ifade edebiliriz : İsa 
ile Muhammed arasındaki çatışma. Sanki Allah Cennetle Cehennem (İsa 
ile Muhammedin temsil ettikleri) arasında bir yarışma tertip etmiştir. Kimin 
haklı bir dava .uğruna çarpıştığı hususunda okuyucunun zihninde en ufak 
bir tereddüdün uyanmasına imkan yoktur; Hıristiyanlar daima haiklı olduk
lan iç~dir ki Müslümanlar mağlup olurlar. Gerçek Tannnın himaye ve des
teği.ne sahip olan Hıristiyanlara karşı Müslümanlar ve «ilahları» (bu nok
tayı aşağıda ele alacağız) tamamen acizdirler. 

Tanrıyı ve kiliseyi sevdikleri ifade edilen Şarlman ve şövalyeleri5 kar
şuarına çıkan Müslümanlara hakiki güçlerini gösteri.rler6 • Yaralanan Müs
lüman savaşçı inandığı Tanrının güçsüz olduğunu nihayet idrak ettiğini ve 
Hıristiyanllğı kabul etıneğe karar verdiğini söyler7 • · Otuel adlı şürde iki di
nin çatışması daha da açık bir şekilde ifade edilmiştir: «Görelim hangisi da
ha kuvvetli 1 efendim olan İsa mı 1 Yoksa Mahouiı ve Apolyn mi.»8 

5 Sir Ferumbras, neşr. S. Herrtage, satır 1896. 
6 «The FilZinglı.am Otueı and Rolatıd.», neşr. M. O'Sulliv~, satır 1520- 152. 
7 «The F11lingham Otuel anel Rola?ıcl~, satır 755- 760. 
8 «Sir Otuel~, neşr. S. Herrtage, satır 1265 • 1267. 
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Mahoun ve Apolyn kelimeleri bizi bir adım daJ;ia ileri götürüp şu mü:. 
şahedede bulunmamıza yol açıyor: ortaçağ Avrupasında pek çok kimse için 
Müslümanlık ve eski dinler -ister birçok Tanrıya ister putlara tapsınlar- eşit

tir. Müslümanlar ff-Malıounde» (Muhanimed) üzerine yemin ettikleri gibi, 
diğer tanrıları da vardır: Apolyne, J~piter, Ascarot, Alearan (Kuran!)9, ve 
Platounl (Eflatun)10

• Popüler edebiyatta bu konuda ne derece kargaşalık 
hüküm sürdüğü, bilginin noksan olduğu, antik çağ ile Müslümanlığın na
sıl karıştınldığı besbelli. 

Bazı geniş görüştü büyük şairleri meşgul eden, kendi ifadelerince «dü
rüst putperest» denen kimsenin sonunun ne olacağı hususundaki tereddüt 
ortaçağ maİızum romanslarında görülmez. Dante «Cennet»te istediği kadar 
Hıristiyanlığın · ortaya Çıkmasından .önce yaşaniış olan büyÜk kimseler içlıi 
«imanları yoksa, kabahat onların mı?ı> desin (19, 78), Langland Piers 
Plow1iıan'da (B, XI, 150hmparator Trajan'ın Paparun duası olmadan cen
nete gi):tiğini ifade etslıi (Trajan'dan da «Sarasen» diye bahsetme~ entere
sandır), andördüncü yüzyılın büyük şairi Chaucer'in dostu John Gower Hı..: 
ristiyanlık adına: insan öldürmeniii doğru olup olmadığını tartışıp, hayır doğ
ru değil cevabını· versin, geniş kütleler ve onlara hitap eden romarislar na
iarında MUslümanlarııi öldürülmesi gerekir. · Bunun için birçok · sebep gös
terilir . 

. Müslümanlar .sihirbazlıkla meşgul olup emirleri:p.de çeşitli ucubeler ve 
insanüstü vasıflara sahip malıluklar vardır11• Orduları siyah ve sah insan
lardan meydana gelir, aralarında devler de vardır12 

. Bazı hallerde Müslümanlar Tannlarının aczini gorunce din değiştir

rneğe razı olurlar, ve eski dindaşlarının ve putlarının en büyük düşmanı ke
silirler 1 3

• 

Romanslarda · hakim. olan görüş (hasırolarının kahramanlık ve dürüst
lüklerini· bazen kabul eden, hatta· hayranlıklarını gizlemiyen Guibert of No
gent, Hubert Walter gibi vakanüvisler dahi buna katılırlar) Müslümanların 

9 «The Sow<Zone of Bab.ylone», ne§r. E. ·Hausknecht, satır 10 20. 
10 Otııel and Roland, satır ı 777. 
ll «The Sowdone of Bobylone», satır 2339- 2340 . 

.. :12 ·Aynı eser, satır 1004-1007. 
13 «S·i·r Femnıbras~,, 3205- 3207 ; 4929 -·4930. 

«The Sowdone of Babylone», · 956- 959 ; 2504- 2505; 9357. 
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din değiştirineği kabul etmedikleri takdirde öldürülmesi gereken «köpekler» 
olduğudur. Tanrı daima Hıristiyan şövalyelerin arkasındadır; onları gerek
tiği zaman melekler veya rüyalar vasıtasıyla (Arslanyürekli Richard'da ol-
duğu gibi) ikaz eder, yardımını· esirgemez. · 

Müslüman kadınları genı:;llikle değişik olarak takdim edilirler: bunla
rın hemen hemen tek varoluş sebebi memleketlerine ve babalarına (çok de-
fa bir Sultan kızıdırlar) ihanet etmektir. Olaylar tipik olarak şöyle gelişir: 
esir düşen Hıristiyan şövalyeler Sultanın önüne çıkanlır, yanında duran kı-
zı esirlerinden birine işık olur (romans şairlerinin İslam dünyasından ne de
rece habersiz olduklarına başka bir misal), ya esirlerin zindancısını öldürür 
ya da onları kendi muhafazası altına alır, hiç çekinmeksizin gözüne kestir
diği şövalyeye aşkını ilan eder, lütfen kabul edilir, bunun üzerine esirleri . 
silablandırır. Hep beraber kaçmadan evvel ekseriya Sultanı da yakalayıp 
beraberlerinde götürürler, kızının aksine dinini değiştirmeği kabul etmediği 
için de kafası kesilir14• 

Şimdiye kadar tasvir ettiğimiz sahneler ve bUlasa ettiğimi~ tutumdan, 
hem kendi dinleri hem de Müslüman savaşçı1ar hakkında ifade edilen görüş 
b~ımından, ayrı1an romanslar mevcuttur. Kilise ile şövalyeler arasındaki 
ilişkilerin son derece iyi olduğunu gösteren pasajların yanında -nadir de ol
sa- şaşırtıcı patlamalara rastlıyoruz. 

«The Sege oft Melayne" adlı romansta piskopos Turpin Fransızların 
uğradığı. yenilgiyi düşünürken Meryem Ana'ya serzenişte bulunur, savaşta 
kendilerini terkettiğinden· yak.ınır15• 

Başka bir şürde Şarlman, Roland ve Oliver yenildiği takdirde Tanrıya 
tapmaktan vazgeçip kilise çanlarının çalmasına ·müsaade etmiyeceğini söy
ler16. 

Müslüman savaşçılar bazen çok müsbet bir şekilde takdim edilir: me
sela Fenımbras, savaş alanında kendisiyle çarpışırken attan düşüp miğferi 
çıkan Papanın traşlı başını görünce, orada işinin ne olduğunu, gidip kilisede 

14 <ı.Tlıe Sowdone of BabyZone1>; «Sir Ferumbra.s1>. · 
15 «The Sege of/ Melayne1>, ne§r. S. Herrtage, 547 - 549, 553- 558. «Ey 

Meryem! Adamlarının öldürülmesine nasıl izin verdin? Hepsi iyi insanlardı, ve 
sadece senin için çarpı§ıyorlardı. Doğmaıru§ olsaydın, bunlar olmayacaktı. 
Ey Meryem! Nasıl mümkün olur bu ?1> 

16 «Sir Ferumbra.s,, 1119 - il22. 
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dualarıyla meşgul olmasını, bir papazı öldürmenin kendisi için ş_erefs~ 
olacağını söyler17

• Vemagu adlı müslüman savaşçının şöhretinin dünyayı 
sardığı anlatılır18• «The Snowdone of Baby/one» daki sultanın, putperest ol
masına rağınen, çok kıymetli ve şerefli bir kahraman olduğu ve birçok ül
keyi haklı olarak zaptettiği söylenir19

·• Sir Otuel ve Sege off Melayne adlı 
şiirlerde de atından düşmüş veya kılıcı kırılmış şövalyelerin o anlık zaafın
dan istifade etmeği reddeden Müslüman savaşçılar görüyoruz. Floris and 
Blanchflour'da -Müslümanlan nisbeten müsamahalı bir zaviyeden takdim 
ettiği gibi ileri medeniyeti hakkında da hayretle dolu bir şiirdir- E~· ali
cenap ve asil ruhlu bir adam olduğu, iki Hıristiyan sevgiliyi affettiği anla:.. 
tılı.r. 

Roland ve Vernagılda enteresan bir pasaj görüyoruz: Roland'la ·düel
loya hazırlanan Müslüman savaşçı Vernagu'ya yardım etmesi için .Şarlm~ 
iki. nedime yollar. Bu kızlar Vemagu'ya zırhını giymesi için yardım ederkeı;ı 
Roland'ın tehlikeli bir . basım olduğunu, kendini iyi. kollamasını hatırlatır:
lar-20. Müslüman prensesierin ihanetine alışmış bir okuyucu kütlesi için bü
yük bir sürpriz. 

. Arslanyürekli Richard'ın haçlı seferindek.i maceralar~ı tasvir ~d~n 
Richard Coeur de Lion binlerce Müslümanın öldürülüşünü keyifle anlatır, 

fakat şairin Fransızlan da Türklerden daha çok sevdiği söylenemez. 

Sonuç olarak, tetk.ik ettiğimiz şiirlerin çerçevesi içinde Müslüman prob
leminin iki seviyede ele alındığını görüyoruz : eski ve yeni; muhafazakar 
Kilise görüşü, ve istisnai, şövalyece bir görüş. Ve bunların her ikisi de ro
manslarda -bazen yanyana- mevcut Eski görüşün kaynakları yerleş_ıniş ge
lenekler, dini edebiyat ve şehitlik hikayeleridir; yenisi ise şövalye ruhunun 
bir ifadesi. Fakat yeni görüşün en hararetli taraftarları dahi ilk görüşü ta,
mamen bir tarafa atamazlar: onların nazarında da e~ asil ve değerli Müslü:: 
man cehennemde yanınağa mahkumdur; ona duyulan sempati rasyo~el ol
maktan ziyade hissidir. 

. 
Song oi Roland gibi bir şiirde, ve şiirlerimizin birçok kısmilarında es-

ki dini görüş açıkça ifade edilmiştir. Okuyucuya anlatıldığına göre Müslü-

17 «The Sowdone ot Babyloneı>, 559- 563. 
18 «Rolaml attd Vernagu~, 27 -. 28. 
19 satır 979 - 982. 
20 Roland and Otuel, satır 428 - 429. 
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manların imhası haklı, · hatta Iüzumlu bir ameliyedir. Kadınlara tecavüz 
eder; çocukları öldürür, kiliseleri yakarlar; soyguncu putperestlerden baş
ka bir ·şey değildirler: . Gururla doludurlar ve öğünmesini severler. Sultan
ları hepsinden kötüçiür. Bazen dinlerini kolayca değiştirmekle beraber inat

·çııık gösterdikleri zaman kafaİarını. kesrnek tek çaredir. Kısacası, bir şöval
ye· için onları imha etmek v.eya Hıristiyan yapmaktan başka yol yoktur. 

İkinci görüş te uzun bir geleneğe dayanır. Bu insanca tutum tek bir 
ferdin icadı olmayıp bir sınıfın hislerini temsil eder. Felsefi rasyonalizmin 
değil, şövalye külcürünün tedrid gelişmesinin sonucudur. Kana susamış bi
rer katil olarak resmedilen Müslümanların yanında dünyevi şövalyeliğin 

kusursuz örneği olanlarını da takdim ederler. Böyle tipierin sahip oldukları 
faziletler arasında tek eksik Hıristiyanlıktır. 

Bu müsamaha şövalye kültürünün en ·müsbet yanlarından biridir. 
Önemli olan, dini müsamaha fikrinin mevcut olması ve klasik antikite dı
şındaki kimselere de teşmil edilmesidir. Yavaş yavaş kilisenin tesirinden 
kurtulma cereyanının bir parçası olmakla beraber rasyonel b~r temele da
yanmadığı gibi, dini uyanış tarihi veya ateizm ile bir ilişkisi yoktur. Bu tu

tum hafif bir gerginlik yaratmış olabilir, fakat şövalyelik sisteminin esas
lanndan olan dini prensipler sarsılmadan devam etmiştir. Ondördüncü yüz
yıl kıymetler sisteminde şahsi şeref ve değer önem kazandıkça dinlerin ara
sındaki farkın önemini kaybetmemesi imlcansızdı. Onların kanaatince Müs
lüman gene de cehennemliktir, fakat şimdi kendisine merhamet duyulur. 

Muhasırnlarını şövalye addetmekle insan kendisini de yükseltmiş olur. 
Fakat düşmanı şövalye addettiğiniz an onu bütün yüksek şövalye vasıfları 
ile teçhiz etmeniz gerekir. Müslümanların klasik antikite ile ayni sayılması 
da manida.:dır. Antikiteye duyulan saygı Müslümanlara da teşınil edildi. 

Müslümanlara karşı müsamaha gösterilmesinin sebeplerinden biri de 
ortaçağ Avrupası ile Bizans arasındaki münasebetlerdir. Avrupanın Bizansa 
nasıl güvensizlik ·gösterdiği, Bizansa birçok bakımlardan Türklerden de fe
na nazarla baktığı malfundur. 

Bazı AvrupaWar Bizansı Anadoludaki topraklarını Türklere Avrupaya 
inat olsun diye terketniekle itham ediyorlardı. Türklerin, Anadolunun eski 
sahiplerinden olan TruvaWarın ahfadı olduğu (Teucri = TruvaWar > 
Turchi =Türkler) iddia edilerek Türklerin Rumlardan hakkı olarak intikam 
aldıkları ileri sürülüyordu. Bunda Bizansı yalnız bırakmaktan doğan utanç 
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hissini tahfif teşebbüsünün payı olduğu · gibi ticaret menfaatleri rol oyna
maktadır. Yalnız bu bahisler bizi konumuzun dışında olan Rönesans devri
ne getirir. 

Ortaçağ sınırları içinde söyleyebileceğimiz Ş.ey yukarda sözünü ettiği

miz müsamaha fikrinin Kiliseyi tenleif ve inançlarını şüpheyle karşılamak 

manasına gelmediği, felsefi, rasyonel veya entellektüel bir temele dayanma
dığı ve sistematik olmadığıdır. 


