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HAÇLI ZİHNİYETİNİN İZİNİ SÜRMEK : BATI DÜNYASI VE BUGÜNKÜ ORTADOĞU 

Geçtiğimiz bin yılın başları dünya tarihinin en önemli olaylarından birine şahitlik etti. ‘Haçlı Seferleri’ olarak 
kayıtlara geçmiş bu süreç, yalnız kendi zamanını değil, kendisinden sonraki tüm çağları da etkileyerek 
günümüz dünyasını inşa etti. Şüphesiz bu tezi doğrulayacak yüzlerce örnek, seferlerin başlamasından 
itibaren tarih sayfalarına ilmek ilmek dokunarak bugüne kadar kesintisiz bir şekilde gelebilmiştir. Haçlı 
seferlerinin sebepleri ve sonuçları siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan çok çeşitli olsa da doğurmuş olduğu 
zihniyet, yüzyıllar boyunca Batı toplumlarının düşünce dünyasını hem fikri hem de fiilli anlamda kurmuştur. 
Bu makalede ‘Haçlı Zihniyeti’nin; Batı düşüncesinde kuruluşu, ilkeleri ve mirasının bugünkü dünyayı 
şekillendirmedeki etkileri tarihsel serüveninin izinde ele alınacaktır. 
 
DÜNYA’YA BAKIŞ 
İlk olarak ele alınması gereken nokta; Batı toplumlarının dünyaya bakışlarını inşa eden kurucu bir faktör 
olarak ‘Haçlı Zihniyeti’dir. Haçlı seferleri öncesinde Avrupa toplumları içe kapanık, adeta yalıtılmış bir 
coğrafyanın  içerisindeydiler. Haçlı  Seferleri bu anlamda, onların ilk kez kendi sınırlarının dışarısına çıktıkları 
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 ve dış dünya ile etkileşim içerisinde oldukları olaylar zinciri olmuştur.1 Bu sebeple seferler, onların dünyayı 
anlamlandırmaları noktasında kurucu bir rol oynamıştır. Peki, bu tarihsel mirasın ışığında Batı’nın dış 
dünyaya bakışı nasıl bir şekil almıştır?  
 
Batı’nın zihniyet dünyası incelendiğinde dünyayı anlamlandırırken düşünce yapısının; ben-merkezcilik (Euro-
centrism) ve batı–ötekisi temelli sınıflandırmacılık şeklinde iki koldan beslenen bir oryantalist yapıya sahip 
olduğunu görmekteyiz. Kendisini Avrupa olarak merkeze almış; dünyayı, coğrafyayı, tarihi bu merkez 
üzerinden algılamıştır. Bu sınıflandırmada kendisini ‘üstünlük’ tahtına oturtmuş ve aynı perspektif 
üzerinden batı-doğu ya da batıbatıdışı dünya tanımlaması yapmıştır. Kendisini üstün diğer tüm sınıfları ise 
ilkel gören bu anlayış, tarihi serüveni içerisinde dayanak noktaları değişse dahi üstünlük-aşağılık anlayışına 
dayalı iki kutuplu (dichotomy) bakış bugün de devam etmektedir.  
 
Ortaçağ dünyasında din anlayışı üzerinden bir algılama yapan Avrupa insanı, kendisini Hıristiyan olarak 
üstün gördüğünden Müslümanları öldürmekte bir beis görmüyor hatta bunun dini bir vazife olduğunu 
söyleyen Papa’nın izinden doğuya sefere çıkıyordu. Doğudaki kutsal toprakları ‘dinsiz sapıklar’ın elinden 
kurtarmak için başlayan seferler, ilerleyen süreçlerde ise Endülüs Müslümanlarını bir ‘reconquista’2 ile 
Avrupa’dan kovacaktı.  

 
 
Coğrafi keşiflerin ardından başlayan sömürgecilik, batı dışı dünyayı ötekileştiren oryantalist düşüncenin 
meşrulaştırdığı bir hareket olmuştur. Sömürgecilik, ben-merkezci üstünlük inancı taşıyan anlayışın ortaya 
çıkardığı bir sonuçtur. Uygarlığın gerçek sahipleri olduğu fikri ile beslenen Batı, diğer tüm halkları 
‘uygarlaştırma  misyonu’ ya da özgün adıyla ‘La  mission  civilizatrice’ ile hareket ederek kendi dışındaki tüm  
 

1 Elbette tarihsel açıdan ilk etkileşimin İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethi ile başladığını söyleyebiliriz ancak dikkatli 
incelendiğinde görülecektir ki bu etkileşim, doğu-batı ilişkileri üzerinde Haçlı seferleri kadar büyük bir etki sahibi değildir. 
2 İspanya topraklarından Müslümanları çıkartmak için başlatılan hareket. 
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dünyayı egemenliği altına almıştır. Bunu kendisine bir hak görürken ise dayanak noktası artık din değildir. 
Hıristiyanlığın yerini rasyonel düşünce almıştır. Öyle ki; 13 Haziran 1910 günü Avam kamarasında konuşma 
yapan Arthur James Balfour, Mısır’ı işgal etmedeki haklılıklarını temellendirirken, Mısır uygarlığını herhangi 
bir ülkenin uygarlığından daha iyi bildiklerini ve onlar için en iyisini ancak kendilerinin bilebileceklerini 
söylemekte, devamında ise şu sözleri sarf etmektedir: ‘Her şeyden önce olgulara bakın. Batılı uluslar, 
tarihte ortaya çıkar çıkmaz, kendilerine özgü erdemleri edinip, kendi kendini yönetme yetilerinin ilk 
ilkelerinin sergilediler. Doğudaki şarklıların tüm tarihine bir göz atın, kendi kendini yönetmenin izine 
rastlayamazsınız. Tüm önemli yüzyılları mutlakiyetçi yönetimler altında geçti. Bu büyük uluslar için, bu 
mutlakiyetçi yönetimin bizim tasarrufumuzda olması hayırlı mıdır? Hayırlıdır, derim ben. Sanırım bu 
deneyim, onların tüm dünya tarihi boyunca idaresine girdikleri diğer yönetimlerden çok daha iyi bir 
yönetim altında olduklarını, bunun yalnız onlar için değil kuşkusuz tüm uygar Batı için bir kazanç olduğunu 
gösteriyor.’3 Bu sözleri ifade eden Batı ve doksan küsur yıl sonra 11 Eylül saldırılarının hemen ardından 
ABD’nin ve yine ‘Arap Baharı’ sonrasında Avrupa’nın Ortadoğu’ya ‘demokrasi’ götürüleceğini söyleyen Batı 
arasında nasıl bir zihniyet farkının olduğu söylenebilir? 
 
Batı düşünce haritasını oluşturan bu sınıflandırmacı oryantalist bakışın bugünkü yansıması olarak 
‘Medeniyetler Çatışması’ ifadesini masaya yatırmak gerekir. Bu ifade ilk olarak Bernard Lewis tarafından 
1990 yılında ortaya atılmış,4 hemen ardından Samuel P. Huntington tarafından geliştirilerek bir tez halinde 
sunulmuştur.5 21. yüzyılda siyasi dünyaya artık stratejik ortaklıklardan ziyade medeniyet kimliklerinin yön 
vereceğini söyleyen Huntington, dünyayı sekiz medeniyet bölgesine ayırmakla birlikte Batıdışı dünyanın 
artık Batı’dan intikam alacağını da eklemektedir. Batı’nın kendisini bu dış dünyadan gelecek tehlikelere 
karşı savunması gerektiğini ifade ederken aslında ABD’nin ve Avrupa’nın bugün Ortadoğu’daki her türlü 
müdahalelerine de dayanak noktası sunmaktadır. 
 
BATI DÜNYASINDA İSLAM ALGISI 
İslam dini, Batı dünyasında hiçbir zaman doğru bir şekilde anlaşılabilmiş değildir. Haçlı seferleri ile başlayan 
Avrupa’nın İslam dünyasını tanıma macerası, seyyahların ve tüccarların kaleme aldıkları eserler, Oryantalist 
çalışmalar, ama en çok da savaşlar aracılığıyla gerçekleşmiştir. Avrupalılar ben-merkezci anlayışın da 
etkisiyle İslam’a hep dışarıdan bir ‘öteki’ olarak baktılar. Bu sebeple ortaçağlarda Batı’nın zihninde 
kurgulanan sapkın bir İslam dini algısı ne yazık ki ilerleyen süreçte daha da pekiştirilmiştir. Günümüzde de 
İslam’a aynı bakış Batı toplumlarının perspektifinde varlığını sürdürmektedir. 
 
 
 
 
 
 

3 Said E. W. (2017). Şarkiyatçılık, İstanbul: Metis (çev. Berna Yıldırım) s. 42-43 
4 Lewis B. (Eylül, 1990). The Roots of Muslim Rage. The Atlantic Monthly. s. 47-60 
5 Huntington S.P. (Yaz, 1993). The Clash of Civilizations?. Foreign Affairs. Vol.72, No.3,s. 22-49 
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Avrupalının açıklamaya çalıştığı ilk şey; İslam dininin yayılış hızı olmuştur. Zira Hıristiyanlık inancının tüm 
Avrupa’da yayılması yaklaşık bin yılı bulmuştu. Buna karşın İslam’ın yüz yıl gibi kısa bir süre içerisinde 
Arabistan ve Kuzey Afrika’yı sınırlarına katmasının ötesinde İspanya’yı da hâkimiyetine alması onlar için 
tahayyül edilebilir gibi değildi. Bu sebeple İslam’ı açıklarken en çok kullandıkları tezler İslam dininin bir ‘kılıç 
dini’ olduğu yönündeydi. Kilisenin baskısının da etkisiyle oluşan bu tezi destekleyen bir de cinsellik tezi 
vardı. Batılılara göre İslam peygamberi, Arapları kadınlar üzerinde her türlü hakka sahiplik ile kandırmıştır. 
Bu tezi destekleyen en büyük argüman olarak ise hazreti peygamberin çok eşliliğini kullanarak onun şehvet 
düşkünü biri olduğunu ileri sürmüşlerdir.6 
 
Batılıların zihninde İslam peygamberi imajı her türlü kötülükle doludur. Onun büyücü, yalancı, cahil, fitneci, 
fetihçi, zorba... biri olduğuna dair inanç taşınıyordu. Bu inancı destekleyen zehirli bir yılan şeklinde tasvirler 
yapılıyor, Dante onu (Maometto) ‘İlahi Komedya’sındaki Cehenneminde dokuz kat arasından sekizinci kata 
yani rezillik ve fitne yayıcıları arasına yerleştiriyor, on yedinci yüzyılda Humprey Prideaux tarafından kaleme 
alınan Hazreti Peygamberin yaşam öyküsünü anlattığı kitap, ‘Sahtekârlığın Gerçek Doğası’ (The Nature Of 
Imposture) başlığını taşıyordu.7 İslam dinini küçümseyici bir ifade olan ‘Muhammetçilik’ ismi kullanılıyor 
hatta bu ifadeyi Voltaire yazdığı ansiklopediye bir madde olarak ekliyordu. İslam’a karşı bakışın Avrupa 
tarihinde daha adil örnekleri olsa dahi (Goethe, Hammer-Purgstall.. gibi) bu sesler önyargılı yaklaşımlar 
arasında hep kısık kalmıştır.8 

 

 

 
6 Kalın İ. (2019). İslam ve Batı. Ankara: İSAM y., s. 51 
7 Said, a.g.e., s.78-81 
8 Okuyan S. (2011). Doğu Kültürünün Batıda Yansımaları. SAÜ Fen-Edebiyat Dergisi, II, s. 99-122 
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İkinci bir bakış açısında İslam Avrupa için her zaman bir tehdit oluşturmuştur. İslam’ın ilk çağlarından 
itibaren Hıristiyanlar ve Müslümanlar her zaman karşı karşıya gelmiş, Endülüs’ü, Anadolu’yu ve Balkanları 
ele geçirerek Avrupa için bir numaralı düşman olarak görülmüştür. Müslümanların fetihleri ile gelen siyasi 
tehdit zamanla kültürel bir tehdide dönüşecekti. Zaten bu ‘sapıkları’ Hıristiyan topraklarından atmak 
amacıyla başlayan Haçlı Seferleri sonrasında Endülüs Müslümanlarına karşı Reconquista’ya ve Osmanlılara 
karşı ise Kutsal İttifak’a dönüşecekti.  
 

 
 
Günümüz dünyasında Batının İslam’a dair bakışında olumlu yönde bir değişim olduğunu söylemek mümkün 
olmamaktadır. Gerek Charlie Hebdo karikatürleri olsun, gerekse Hollywood filmleri olsun toplum hayatında 
İslam’a dair söylem dili değişmemiştir. Bugün batı toplumlarında gittikçe yayılan ‘Islamophobia’ ile 
adlandırılan İslam’ın ‘cihatçı’ bir terör dini olduğu söylemi Haçlı zihniyetini içerisinde barındırmaktadır. Ne 
yazık ki ‘Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar’ (PEGIDA) gibi örgütlenmelerde ve Batı 
dünyasında yaşanan cami katliamlarında görüldüğü gibi bu söylemler davranışlara da yön vermektedir. 
 
Aynı durum siyasi söylem dili için de geçerlidir. 1990 yılındaki NATO toplantısında Margaret Thatcher; 
‘Sovyetler Birliği yıkılmıştır, karşımızda düşman kalmamıştır. Ama düşmansız bir ideoloji yaşayamaz. Yeni bir 
düşman bulmamız lazım. Düşman aramaya ise gerek yok; yeni düşmanımız İslam’dır9 cümlelerini kurarken 
de, Bernard Lewis; İslam’ın dünyayı dârülharp ve dârülislam olarak ayırmakla aslında kendisinden başka 
kimseye  yaşam  hakkını tanımadığını  ifade ederken10  de,  yine Bush  11 Eylül saldırılarının  ardından  yaptığı  
 
 
9 https://www.milligazete.com.tr/haber/1423345/hata-degil-margaret-planinin-birparcasi 
10 Lewis, a.g.m., s.47-60 
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açıklamada; terörizme karşı Haçlı Seferlerini başlattığını söylerken11 de hep aynı tarihsel mirastan güç 
alıyordu. Haçlıların bin yıl öncesinde kurdukları ve bu süre zarfında da ilmek ilmek işledikleri inanç: İslam’ın 
Batı için bir tehdit oluşturduğu inancı.  
 
BİR HÂKİMİYET HEDEFİ OLARAK ORTADOĞU COĞRAFYASI 
1095 yılında Fransa’nın Le Puy şehrinde yaptığı bir konuşmada Papa II. Urban, Kutsal toprakların Hıristiyanlar 
için önemini anlatıyor ve Kudüs’teki Kutsal Mezar Kilisesi’nin Fâtımî Sultanı tarafından yıktırıldığını 
söyleyerek bir sefer çağrısında bulunmuştu.12 Şüphesiz bu çağrının altında yatan siyasi, sosyal, ekonomik 
pek çok beklenti olsa da itici güç dini faktördü. Bu çağrı, Batı’yı Ortadoğu coğrafyasını hâkimiyeti altına 
almak için harekete geçirecek ilk çağrı olacaktı. Önce Haçlı krallıkları ile başlayacak olan süreç Napolyon’un 
Mısır’ı işgali ile kaldığı yerden devam edecekti. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından tamamı Batı İngiltere, 
Fransa hâkimiyeti altında bulunan bu coğrafya, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından terk edilse dahi görüldü ki 
bu coğrafya kukla iktidarlar aracılığıyla aslında onların kontrolü altındaydı.  
 
Batı dünyası önceleri dini gerekçelerle Ortadoğu’ya hâkim olmak istiyor olsa da bugün artık stratejik 
sebeplerden dolayı bu coğrafyadan vazgeçemiyor. Dünyanın merkezi olarak atfedilebilir bu coğrafya, 
yalnızca bölge değil dünya için de önemli yollar üzerinde kurulmuştur. Bunun yanı sıra tabii kaynaklara ve 
zengin yataklara sahiptir. Ayrıca ürettikleri silahları satma ihtiyacı hisseden silah tüccarları için aranan sıcak 
çatışma bölgesi yine bu coğrafya olmaktadır.13  
 
Tüm bu sebeplerle birlikte Büyük İsrail projesi için bu coğrafyanın Müslümanların elinden çıkartılması şart 
görünmektedir. Condelezza Rice tarafından kaleme alınan ve Washington Post’ta 7 Ağustos 2003 tarihinde 
yayımlanan makalede Ortadoğu’nun yeniden şekilleneceği ve 22 ülkenin haritalarının değişeceği 
söylenmektedir.14 Bugün gelinen noktada ise bu coğrafya için yıllar önce kurulan planların tam tıkırında 
aksamadan işlediğini görmekteyiz. Haçlı mirası yeni bir bin yılda bu coğrafyayı yeniden şekillendirmek için 
kolları sıvamış durumdadır.  
 
Özetlemek gerekirse; Haçlı seferleri ile başlayan süreçte bu zihin dünyasının inşası, Batılı toplumlarının 
sosyal hayatına ve devletlerin dış politikalarına yön vermeye devam etmektedir. Batılılar, bu mirasın 
ışığında İslam coğrafyasında her türlü planlar kurarken bunu kendisinde bir hak olarak görmektedir. Batının 
insafına terk edilmiş bu coğrafyanın kurtuluşu ise ancak; bölgenin oyun kurucusu olarak Batılıların yerini ev 
sahipleri olan Müslümanların alması ile olacaktır. 
 
 
 

11 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/bushtan-hacli-seferi-yakistirmasi-16285 
12 Kalın, a.g.e., s.71-72 
13 Bkz.: Dr. Şeker, Cafer Talha. Ortadoğu Savaşları ve Batılı Silah Şirketleri, Araştırma 103, İNSAMER, Haziran 2019. 
14 https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2003/08/07/transformingthe-middle-east/2a267aac-4136-45ad-972f-
106ac91e5acd/ 


