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ÖNSÖZ
Bu kitap Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İlhan
Erdem danışmanlığında hazırlanıp 2017 senesinde tamamlanan Selçuklular’da
ve Normanlar’da Verâset: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım başlıklı doktora
tezinden türetilmiştir. Türkiye’de gelişmekte olan Ortaçağ Avrupa Tarihi
çalışmalarına ve henüz pek el değdirilmemiş olan Norman tarihine katkısı
olması dileğiyle hazırlanmıştır.
Doktora tezimin dolayısıyla onun içinden çıkan bu kitabın da ortaya
çıkışında emeği ve yardımı olan danışmanım İlhan Erdem’e, yurtdışı bursu ile
İskoçya St. Andrews Üniversitesi’nde araştırma yapmama büyük katkı
sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na ve beni o
üniversitede yabancı hissettirmeyip danışmanlığımı yapan Prof. Robert
Bartlett’a şükranlarımı sunarım.
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GİRİŞ
Ortaçağ Avrupa tarihinin en mühim hâdiselerinden biri Norman
Hanedanlığının kuruluşu ve yayılışıdır. Viking menşeli bir hanedan olan
Normanlar onuncu yüzyılın başında yağmalamak için geldikleri Fransa’dan,
Fransa topraklarını kendi soydaşlarına karşı koruma sözlerine ve Hristiyanlığı
kabul etmelerine mukâbil bir toprak parçası aldılar. Bu toprak parçasına
Normandiya denildi. Böylece ilk Norman hanedanlığı kurulmuş oldu. Başarılı
bir teşkilatlanma ve yönetim gösteren Normanlar sadece Fransa sınırlarında
yayılmakla kalmadılar, nihayet İngiltere’yi dahi fethettiler.
Gerek kuruldukları topraklar gerekse de siyasi gelişim şartları
Normanların verâset sistemini etkiledi. Bu kitapta Norman hanedanlığının
kuruluşu, İngiltere’yi fethi ve Norman hanedanlığındaki taht verâset usulünün
gösterdiği seyir incelenecektir. Bu incelemeden önce Vikinglerin anavatanı
olan İskandinavya’daki iktidar yapısı üzerine giriş mahiyetindeki genel
bilgilerlere değinelim. Bu bilgiler hem bir giriş yerine yazılmış olmaları hem
de o döneme ait kayıtların çok az olması sebebiyle ayrıntıdan ve kesinlikten
uzaktır.
Danimarka, Norveç ve İsveç’ten oluşan ve Vikinglerin içlerinden
çıktığı bu toplumdaki iktidar yapısını anlatmaya bu zamanın önemli bir
teknolojik icadı ile başlamak ilginç olacaktır. 1996 senesinde, Intel, Ericsson
ve Nokia gibi teknoloji şirketleri henüz geliştirdikleri ve farklı elektronik
cihazların arasında bağlantı kurulmasını sağlayan teknoloji üzerine ortak bir
strateji belirlemek için İsveç’nin Lund şehrinde bir araya geldiler. Bu
toplantıda yeni teknolojiye nasıl bir isim verileceğine dair müzakereler
esnasında Intel’in temsilcisi Jim Kardach ta ki resmi bir isim bulununcaya
kadar bu teknolojiye bluetooth (mavidiş) isminin verilmesini önerdi. Diğerleri
bu ismin nereden geldiğini sorduğunda 10. yüzyılda Danimarka’daki
beylikleri birleştirip bir Krallık haline getiren Harold Bluetooth’tan geldiğini
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söyledi ve ekledi “O nasıl İskandinavya’yı birleştirmişse biz de kişisel
bilgisayarları ve cihazları birleştirmeye çalışıyoruz.”
10. yüzyıla kadar İskandinavya’da, ilk krallıkların ortaya çıktığı
Danimarka da dâhil olmak üzere, genellikle beylikler hâkimdi. Harold
Bluetooth dâhil birçok efsane yazıt da bunu destekler niteliktedir. 1 Coğrafi
şekillerin çeşitliliği, ormanlar, nehirler ve muhtemelen sert iklim şartları
bölgeleri birbirinden ayırıyordu. Bu dönemde savaşlarda başarılı olup öne
çıkan beyler diğer başarılı beylerle çarpışıp üzerlerine hâkimiyet kuruyor ve
böylelikle gittikçe güç daha az elde toplanmaya başlıyordu. Bu dönem
ilerideki, Danimarka,

ve Norveç mutlak monarşilerinin yavaş yavaş

şekillenmeye başladığı bir dönemdi.2
Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi Danimarka otoritesinin
merkezileşmesi diğer bölgelere göre bariz bir şekilde daha gelişmişti.
Danimarka krallarının otoritesi ta ki 9. yüzyılın ikinci yarısına kadar güney ve
hatta Norveç’in kuzeyine kadar tanınıyordu. Tahtta hak iddia edebilmek için
kral ailesinden olmak gerekiyordu ve aileye mensup her birey tahtta hak iddia
edebiliyordu. Bu da ister istemez taht mücadelelerine sebep oluyor ve bu
mücadelelerde başarısız olan hanedan üyeleri sürgüne gönderiliyorlardı.
Sürgüne gönderilen bu hanedan üyeleri peşlerine taktıkları kendileri gibi güç
ve zenginlik arayan bir grup insanla Viking oluyorlardı.3
İskandinavya hakkındaki yazılı belgeler çok daha sonra ortaya çıktığı
için

bu

dönemdeki

krallık

ve

krallık

otoritesi

üzerine

çok

şey

bilinmemektedir. Fakat 9. yüzyılda bölgeye misyonerlik faaliyetleri için giden
rahip

Anskar’ın

gezilerinin

anlatıldığı

kaynaktan

bazı

çıkarımlar

yapabiliyoruz. Bu eserde sadece İsveç için dahi birden fazla kraldan
S. Podarson, “Erfidrapa Olafs Helga,” Ed. J. Jesch, Skaldic Poetry of the Scandinavian
Middle Ages, Belgium: Brepolis, Vol. 2, s. 663-698, 2012.
2 A. Winroth, The Age of the Vikings, Princeton: Princeton University Press, s. 131-132.
3 J. Haywood, The Penguin Historical Atlas of the Vikings, Middlesex: Penguin, s.34, 1995.
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bahsedilmektedir. Fakat bu kralların otoritesinin ne derece olduğuna dair pek
bilgi yoktur. En ayrıntılı bilgi Kral Oleg hakkında verilmiştir. Kral Anskar’a
Birka şehrinde kalıp orada Hristiyanlığı yaşama izni vermesine rağmen bu
karara karşı bir isyan yükselir; misyonerlerden biri öldürülür diğerleri de
kaçmak zorunda kalır. Bunun sebebi Kralın tek başına iş yapamaması ve iki
ayrı meclise danışmak zorunda olmasıdır. Bu meclislerden biri Birka şehrinin
meclisi diğeri ise ülkenin başka bir yerindeki (ismi verilmiyor) bir meclistir.
Kararlar bu meclislerde çoğunluk kararıyla alınıyordu ve bu meclislerde
herkes değil bölgenin ileri gelenleri yer alabiliyordu. Frank kaynaklarına göre
Danimarka ve meclislerinin asıl görevi askeri konularda karar vermekti. 4
Herhâlükarda bu dönemin İskandinavya’sının krallıkları için şunlar
söylenebilir. Güç henüz merkezileşmemişti ve bugün üç krallıktan oluşan
toprakların o gün toplamda kaç krallık olduğunu ve bu krallıların ne derece
toprak sahibi olduklarını bilemiyoruz. Bölgeler bir bey veya beylerin
yönetiminde kendi adetleri ve kuralları ile idare ediliyordu. Aristokratik
aileler buralarda hâkimdiler. Meclislerden de anlaşılabileceği üzere, bir kral
otoritesinin sağlam tutmak için her zaman bu beylere ve soylulara ihtiyaç
duyardı. Vasallarının desteğini kaybeden krallar sürgüne gönderilir hatta
öldürülürlerdi. Devamlı bir mücadele söz konusu olduğu için de krallıkların
istikrarlı olması çok zordu.5 Viking faaliyetleri sonucu elde edilen zenginlik
ve bu zenginliğin dağılımına karar verilmesi de bu iktidar mücadelelerinde
küçümsenmeyecek bir rol oynuyordu.
İskandinav tarihi hakkında daha az bilgi sahibi olunduğu dönemlerde,
İskandinav toplumunda sınıf farkının çok belirgin olmadığı düşünülürken,
artık şu kabul edilmiş bir gerçektir ki toplum yapılarında belirgin sınıflar
vardır. Çok basit bir anlatımla, en üstte aile aristokrasisi bulunurdu ki bunların

4
5

P. S. Sawyer, Kings and Vikings, London: Routledge, s. 54, 1996.
Roesdahl, E. The Vikings, Great Britain: Penguin Books, s. 64, 1992.
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başında da bölgesel bir lider, bey (jarl) bulunurdu. Bu yüzden çok sonra
yazılacak olan İzlanda efsanelerinde aile bağları özellikle vurgulanmıştır.
Toplumun en alt katmanını köleler oluştururken toprak sahibi veya yarıcı
çiftçiler de orta sınıfı teşkil ederdi.6 Hiyerarşinin üst katmanları, beylik ve
askeri komutanlık gibi, tabii ki erkeklerden müteşekkildi; fakat dul bir kadın
bölgesinin meclisine katılma ve konuşma hakkına sahipti. 7
Alt sınıfların kralların değişiminde herhangi bir etkisinin olması zaten
düşünülemezdi ama güçlü aileler, beyler kimin kral olacağına karar
verebiliyordu. En temelde İskandinav sistemi Germanik kraliyet sisteminin
aynısı idi. Kral ailesinden gelen bir erkek büyük toprak ve asker sahibi
beylerin desteğini alıp kral olabiliyordu.8 Birçok zaman kralın kim olacağını
belirleyen savaş alanıydı.9
Görünen o ki, İskandinavlarda kralın kutsallığına dair herhangi bir
inanış yoktu. Fakat tanrı, insanlar ve soyluların birbirleri arasında bir denge
unsuru olması ve belirli bir aileden gelmesi hasebiyle kesin bir saygınlığı
vardı. Birçok kral tanrılardan geldiği iddiasına sahipse de bu iddia onlar
insanlar arasında kutsal biri konumuna yükseltmezdi. Krallar ilahi varlıklar
olarak görülmese de ürünlerin ve av hayvanlarının bolluğundan sorumlu kabul
edilirlerdi.10 Ve kutsal kabul edilirlerse de bu durumu devam ettirebildikleri
müddetçe kutsaldılar.
Yukarıda verilen bilgilerin çok büyük bir kısmı 13. yüzyıl ve daha
sonrasında ortaya çıkan kaynaklara dayandığı için tahminidir. Fakat özetle
L. H. Dommasnes, “Women, Kinship and the Basis of Power. R. Samson Ed., Social
Approaches to Viking Studies, s. 75-86, Glasgow: Cruithne Press, 1991; K. Helle,Norway,
“800-1200,” A. P. Faulkes, Richard Ed., Viking Revaluations. London: University College
London, s. 9, 1993.
7 Dommnasnes, age, s. 71.
8 Foote, P. W., David M. The Viking Achievement. London: Sidgwick&Jackson, s. 136-137,
1970.
9 A. Wawn, The Vikings and the Victorians : Inventing the old north in nineteenth-century
Britain, Cambridge: D. S. Brewer, s. 178, 2000.
10 Foote, age, s. 138-140.
6
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şunları söyleyebiliriz. Vikinglerin yani Avrupalı bazı kronikçilerin abartılarını
da katarak anlattıkları kuzeyli barbarların Normanlara dönüşmesinin
şafağında, 10. yüzyılda, İskandinavya’da krallıklar henüz şekillenmeye
başlıyordu ve kimin ayakta kalacağını belirleyen güç olduğu gibi kimin tahta
vâris olduğunu da belirleyen kral soyundan gelen erkek bir birey olmak kadar
güçlü jarl denen beylerin desteğini almaktı.
Tabii ki bu beylerin desteğini almak, vârisin gözlerinde gördükleri
kendilerine yeni topraklar kazandırabilme ışığı veya bir şekilde güçlerini
arttırabilme ihtimaline bağlı idi. Ama bu durum daha çok iskân halinde
bulunan ve tarıma dayalı yaşayan sınırlı bir nüfus için geçerli idi. 8. yüzyılda
gemi

mühendisliği

alanındaki

gelişmeler

sonucu

ticaretle

birlikte

yağmacılığın da gelişmesi ile Vikingler denen, denizlere yeni topraklar ve
servetler bulmak amacıyla açılan bir grup ortaya çıktı. Bu grupta yeni bir
liderlik tipi ortaya çıktı ki, meziyetli komutanlar İskandinavya’nın çeşitli
bölgelerinden

gelen

insanları

çevrelerinde

toplayıp

onlara

liderlik

edebiliyorlardı. Bu liderliklerden biri de Normanlar denilen yeni halk ve
hanedanın çıkmasına yol açacaktı.
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1. VİKİNGLERDEN NORMANLARA
1.1 Vikinglerden Ayrılma Ve Yeni Bir Hayat
9. yüzyılın son yıllarında, Fransa’nın Atlantik Okyanusu’na bakan
kıyılarında, büyük bir Viking ordusu demir attı. Bu ordu Lura vadisinin
ağzına yerleşti, kamplarını kurdu ve daha sonra küçük birlikler halinde
çevreye dağılmaya başladı. Çevreye dağılışında yağmalanacak ve yerleşilecek
yeni yerler bulmaktan başka amacı olan bir ordu değildi.11 Bu ordunun içinde
bulunan komutanlardan birinin adı da Hrolfr’du ve Norman Hanedanı’nın
kurucusu olacaktı.
Fakat Normanların kuruluşuna başlamadan önce, bu kuruluşun sebebini
anlayabilmek için bir konuyu irdelemek gerekir. O da şudur; İskandinavlar
Vikingler haline gelip, neden kesin bir maksadı olmayan bir ordu kurup, bu
orduyu merkezi bir konuma yerleştirip çevreye dağılsınlar? Belli bir vatanı
olan bu insanlar bu ihtiyacı neden duydu? Onları bunu yapmaya sürükleyen
etkenler nelerdi? Bu soruya cevap vermek için kroniklerde yazılan bazı
bilgiler ve tarihçilerin bazı fikirleri bu bölümün büyük kısmını oluşturacaktır.
Vikinglerin, diğer bir deyişle Kuzeylilerin yani Normanların içlerinden
çıktığı halkların Avrupa’ya yaptıkları saldırıların sebeplerine dair ilk kayıt
İngiltere Lindisfarne’de yaptıkları yağmadan sonra 793 yılında yazılan bir
mektuptur ve bu mektuba göre bu yağmalar tanrının bir cezalandırmasıdır. Bu
cezalandırmanın sebebi de zina, eşlerin birbirlerini aldatması, ensest ilişkiler,
tamahkârlık, soygunculuk gibi günahlardır.12 8. yüzyıl İngiltere’sinde yaşayan
bir din adamı olan Alcuin’in meseleye bu naif bakışı kendi şartlarında
anlaşılabilirdir fakat tarih ilmi açısından çok anlamlı değildir.

11

D. Crouch, The Normans: The History of A Dynasty, New York: Hambledon Continuum,
2002.
12 Alcuin, Letter of Alcuin to Ethelred, King of Northumbria (793, after 8 June), English
Medieval Documents, Cilt I, s. 842-844, 1979.
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Bu konudaki ilk ilmî değeri haiz bakış açısı, ilk Norman kroniğinden,
Dudo of St Quentin’in Norman idaresinde yazılan ve onların tarihlerini
anlatan ilk eserden gelmektedir. Bu esere göre, Kuzeyliler istedikleri kadar
kadınla evlenebiliyor ve birçok çocuk sahibi oluyorlardı.
‘Bu çocuklar büyüdüğünde, toprağı paylaşmak konusunda,
babalarına, dedelerine ve daha çok da birbirlerine karşı şiddetle
çatışmacı oluyorlardı. Onların sayısı çok olmasına rağmen yaşamak için
gerekli olan toprak miktarı yetersizdi. Eski bir gelenekleri vardı ki bir
grup genç seçilir ve savaşarak kendilerine yeni topraklar kazanıp yeni
krallıklar kurmaları ve oralarda daha huzurlu yaşamaları için sürgün
edilirdi. İşte böylece Getler, diğer adıyla Gotlar (Dudo’ya göre
Normanların koptuğu kabilenin adı) Avrupa’ya yayılıp yağma ettiler; ta
ki şu anda yaşadıkları yeri bulana kadar.’13

Bu satırlar bazı tarihçiler tarafından kabul görüp, aşırı nüfus yoğunluğu,
toprak azlığı, miras çatışmaları ve açlık Viking göçleri için sebep olarak
görülse

de,

diğer

yandan,

bazı

tarihçiler

Norveç’in

batısı

hariç

İskandinavya’da böyle bir sorunun olmadığını söylemektedirler. Dahası 11.
Yüzyılda Danimarka’da tarım yapılmayan ve tarıma uygun çok geniş
toprakların

olduğu kaydedilmektedir.

Dolayısı ile daha öncesindeki

yüzyıllarda böyle bir sorunun olduğunu düşünmek yanlış bir yönlendirme
olabilir.14
Ayrıca Dudo of St. Quentin’in bahsettiği çok eşliliğin de toplumda
kesin bir nüfus patlamasına sebep olması gerekmez. Fakat yine de bu yerinde
bir görüş olabilir. Zira soyluların çok çocuk sahibi olması, o dönemdeki
13

Dudo, E. Christiansen, History of the Normans, Woodbridge, Suffolk, UK ; Rochester, NY:
Boydell Press, 1998, s. 15; Ayrıca konu ile yakından ilgisi olan şu makaleye bakınız: M.
Kozan, “Gotların Anayurdu ve Kökeni,” Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 55, Ankara, s. 71-90,
2014.
14 T. Himstedt, “How the Vikings Got to the Rhine. A Historical Geographical Survey over the
Rhineland in the Early Middle Ages,” R. E. Simek, Ulrike (Ed.), Vikings on the Rhine, Wien:
Fassbaender, s. 16, 2004.
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İskandinavya’da parçalara ayrılmış toprak ve iktidar yapısı göz önünde
bulundurulduğunda, çocuklardan bir kısmının mirastan bekledikleri payı
alamadıkları düşünülebilir. Bu gençler soyluluklarının verdiği karizma ile
çevrelerine topladıkları halktan mutsuz insanlarla birlikte muhtemelen deniz
seferlerinde şanslarını deniyorlardı. O dönem İskandinavya’sının siyasi
yapısını pek bilmememize rağmen, 9. Yüzyılın başlarında Danimarka’da
verâset savaşlarının yaşandığı, Norveç’te ise kralın güçlenip bir kısım soyluyu
tasfiye ettiği biliniyor.15 Dudo’nun bu konuda yazdıklarına kaynak teşkil eden
gelişmeler bunlar olabilir.
Diğer ileri sürülebilecek bir görüş ise 8. Yüzyılda kurulan ve yayılma
stratejisi güden Karolanj İmparatorluğu’nun etkisidir. Karolanjlar güneye
yayılıp fetih faaliyetinde bulunmaları gibi kuzeyde de Danimarka ve Norveç’e
de bir baskı unsuru oluşturuyordu. Bu Karolanj baskısı bir yandan bu ülkeleri
birlik olmaya iterken bir yandan da muhtemelen arada kalıp ezilen grupları
yeni topraklar aramaya itiyordu.16
Bütün sebepler bir kenara şunu vurgulamak gerekir ki eğer Vikinglerin
gemi inşasındaki ve denizde yön bulup yol almaktaki başarıları olmasa idi,
asla Avrupa’yı bu denli etkileyen bir İskandinav istilasından, dolayısı ile de
Normanlardan bahsedemezdik. Görülen o ki, İskandinavya’da gemi imalatı
Avrupa’ya kıyasla daha erken gelişti. Uzun yolculuklar için gerekli olan derin
omurgalı gemileri geliştirmeleri ve hız bir kenara, 20. yüzyıla kadar kullanılan
seren yelkenlileri ve rüzgâra karşı dahi yol alabilen gemileri geliştirmişlerdir.
Vikinglerin yol bulma tekniklerinin ne olduğu, pusula veya benzeri herhangi
bir araç kullanıp kullanmadıkları bilgisi olmamasına rağmen bu yolculukları

15

The Cambridge Medieval History: Germany and the Western Empire, Cilt III, Cambridge:
Cambridge University Press, s. 311, 1922.
16 T. F. X. Noble, Western Civilization Beyond Boundaries. Boston: Wandsworth, 2014.
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yapabilmeleri hasebiyle yön bulma tecrübelerinin ve yeteneklerinin çok
gelişkin olduğu aşikârdır. 17
Bu büyük Viking ordusunun Fransa kıyılarına demir atmasının bir de
yakın bir sebebi vardı. Aslında Vikingler, ilk tarihi kayıtlara göre, genelde
İngiltere’ye saldırırdı ve ilk ciddi vurgunlarını da bu topraklara yapmışlardı. O
gün Fransa kıyılarına yanaşan Viking ordusunun bir benzeri yaklaşık 40 yıl
önce 865 yılında İngiltere kıyılarına yanaşmış, Northumbria ve Mercia
Krallıklarını yağmalamış ve o bölgeyi işgal etmişti. Bu işgalden, daha sonra,
York Krallığı denilen bir Viking Krallığı ortaya çıkacaktı. Fakat Vikingler
Büyük Alfred nâmı ile bilinen Wessex Kralı’nın sağlam direnişi karşısında
durmak zorunda kaldılar ve Wessex işgal edilmedi, 871-899. Tam tersine
Onun zaferleri sonuçlarından biri olarak bazı Vikinglerle anlaşmalar yapıldı.
Mesela Viking reisi Guthrum ile yapılan anlaşma gereği Guthrum ve halkına
yerleşmeleri için toprak verilecek bunun karşılığında da barış içinde
yaşayacaklar ve Hristiyan olacaklardı. 18 İşte bu yenilgiler ve anlaşmalar
sonucu Vikingler artık gözlerini İngiltere’den Fransa’ya çevirmişlerdi.
Fransa’nın Luar Nehri’nin ağzında demirlemiş olan ordudan gruplar
ayrılarak yağmalama ve belki de uygun bulduğunda yerleşme amacıyla
dağılmaya başladılar. Bir kısmı Güney Galler’e gitti fakat yukarıda da
bahsettiğimiz gibi İngilizler artık kolay lokma değillerdi. Bu yüzden
dümenlerini İrlanda’ya doğru kırdılar. Bir kısmı “Kanal” denilen, güney
İngiltere ile kuzey Fransa’yı birbirinden ayıran kanalın korumasız sahillerine
yöneldiler. Bir grup kuzey Fransa’nın İngiltereye doğru uzanan toprak parçası
olan Kotentin Yarımadasına gitti. Burada Cherbourg isimli Roma döneminden
bu yana ticaret merkezi olan meşhur bir şehir vardı ve bu şehri bir İskandinav
kolonisine dönüştürdüler.

17
18

Himstedt, age, s. 12.
D. Bates, Normandy Before 1066, Essex: Longman, s. 3, 1982.
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Daha doğuya, Sen Nehri’nin denize döküldüğü yere yelken açan grup
ise en önemli gruptu çünkü Normandiya’yı bunlar kuracaktı. Aralarındaki en
baskın lider Hrolfr’du, ona Frankların verdiği isimle Rollo. Sen Nehri
kıyılarını yağmalayarak ilerlemeye başladılar ve Roma döneminden kalma
Rouen şehrini alınca kamplarını bu şehrin antik duvarlarının içinde kurdular.
Bu ilk Viking istilası değildi. 845 yılından bu yana bu bölge Viking istilasına
maruz kalmasına rağmen ticari değerinden dolayı terkedilememişti.19 Bu
yüzden bu şehirde Viking yanlısı yerleşimlerinde mevcut olabileceğini
unutmamak gerekir.
‘Post bellum, quod Rotbertus comes contra eos Carnotenus
gessit, fidem Christi suscipere ceperunt concessis sibi maritimis
quibusdam pagis cum Rothomagensis quam pene deleverant urbe et
aliis eidem subjectis.’20
‘Kont Robert’in Onlara (Kuzeyliler) karşı yürüttüğü savaştan
sonra, Rouen şehri de dâhil Ona bağlı olan ve diğer bölgelerle birlikte
neredeyse yok edilmiş olan Ona bağlı bölgeler, Onlara (Kuzeyliler)
bırakıldı ve Onlar da Hristiyan olmayı kabul ettiler.’
‘… praeter partem ipsius abbati quam annuimus Normannis
Sequanensibus videlicet Rolloni suisque comitibus pro tutela regni.’21
‘Baş rahibin (veya manastırın) hissesi hariç, Sen Nehri
taraflarını Normanlara yani Rollo’nun kendisi ve silah arkadaşlarına,
krallığın muhafızlığını yapmak karşılığında, verdik.’

Rollo’nun çağdaşı olup da Ondan ismi ile söz eden tek kaynak
yukarıdaki ikinci kaynaktır ve o dönemde Kuzeylilere Rouen bölgesinin
Hristiyan olmaları ve Frank Krallığını korumaları karşılığında verildiğini
19

Crouch, age, s. 2.
Die Geschichte der Reimser Kirche: Historia Remensis Ecclesiae, Hannover: Hahnsche
Buchandlung, s. 407, 1998.
21 Recueil des actes de Charles III le Simple : roi de France, Paris: Imprimerie Nationale,
1949.
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söyleyen kaynaklarda yukarıdadır. Bu kaynaklar Normanların Rouen’e
yerleşmesi ve buranın da Normandiya’ya dönüşmesinin başlangıcı kabul
edilen 911 yılından sonraki ilk 10 yıl içerisinde henüz Rollo hayatta iken
yazılmıştır.
Normanların ilk kroniği olan ve Rollo’nın Rouen’e yerleşmesinden yüz
yıldan daha fazla zaman sonra yazılan ve tarihçiler tarafından yazdıklarına
çok fazla gereksiz hikâye katmakla eleştirilen Dudo of St Quentin’in 22 eseri
ise Normanların Rouen’e yerleşme macerasını çok uzatarak anlatır. Ona göre,
Danimarka’da nüfusun artması ve yakın akrabalar arasında toprak savaşlarının
başlamasının üzerine, ülkedeki soylular Krala gelir ve çatışmalara son
verilmesi için adet olduğu üzere gençlerden bir kısmının sürgün edilmesini
isterler. Bunun üzerine Kral önde gelenlerin bu talebini kabul eder ve her
bölgenin yöneticisine sürgün edilecek gençlerin belirlenmesi emrini gönderir.
Bunun üzerine gençlerin içini bir kaygı sarar, zira hiç birisi geleceklerinden
emin değillerdir. Dudo şöyle devam eder:
‘Bununla birlikte, o dönemde Danimarka’da yaşlı bir adam
vardı. Bol malı ve mülkü vardı çünkü savaşçılarla birlikte her tarafa
sefere giderdi. O güne kadar ne bir kralın önünde diz çökmüş ne de
kendi topraklarını ve hizmetini başka birinin idaresine vermişti.
Danimarka ve komşu toprakların birçoğunu savaşarak ele geçirmişti.
Bütün Doğuluların en meziyetlisi ve cesuru olduğu için, faziletleri ile
Onları geride bırakmıştı. Öldüğünde geriye silah kullanmada cevval,
savaşta becerikli, vücutça en yakışıklı ve cesaretçe en önde iki tane
oğul bıraktı. Büyük olanın adı Rollo, küçüğünün ise Gurim idi.
Kral tarafından sürgüne gönderilmek için seçilen gençler
bunlara geldiler ve diz çöküp mütevazı bir sesle yardımlarını istediler:

Rollo’nun menşe’inin bir değerlendirmesi ve farklı bir fikir için bakınız: D. C. Dougles,
Rollo of Normandy. The English Historical Review, 1942. Alındığı adres Oxfordjournals
website: http://ehr.oxfordjournals.org/content/LVII/CCXXVIII/417.full.pdf.
22
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“Bize yardım edin! Eğer sizin korumanız altında olursak size
ömür boyu sadık kalırız. Kralımız bizi ülkemizden kovmak ve
topraklarımızı elimizden almak istiyor. Biz ki ümit ve güvenlikten
yoksunuz, bize acıyın!”
Bu iki kardeş bu yalvaran ricacılara şöyle karşılık verdiler:
“Size kesinlikle yardım edeceğiz ve sizin temin ederiz ki
Danimarka’da,

kendi

topraklarınızda

kalacaksınız

ve

Kralın

tehditlerinden de emin olacaksınız.”
Bunu duyunca gençler sevindi ve Rollo ile Gurim’in ayaklarını
öpüp sevinçle ayrıldılar.
Bu arada büyük bir lider olan Rollo ve Gurim’in babasının
öldüğü haberi bütün ülkede yayılmıştı ve Kralın kulağına da gitmişti. O
vakit Kral o reisin kendisine verdiği bir zararı hatırladı ve kendisine
bağlı adamları çağırıp Onlara dedi ki:
“Siz de biliyorsunuz ki Rollo ve Gurim’in babası öldü. Onların
topraklarına saldırıp kalelerini ve şehirlerini alacağım. Babalarının
yaptığı şeyin acısını çocuklarından çıkaracağım. Onları parçalara
ayırıp bununla mutlu olacağım. Kendinizi ve ordularınızı hazırlayın.”
…..

Bu beklenmeyen durumu haber alan Rollo ve Gurim çok rahatsız
oldular. Onlar gençleri ve sürgün için seçilen orta yaşlıları toplayıp
susmaları için ellerini kaldırdılar. Aralarındaki fısıldaşmalar bitince
Rollo oturduğu sandalyeden kalktı ve belâgatli bir şekilde konuşmaya
başladı:
“Size konuşuyorum gençler ve asil değerlerin çiçekleri!
Kurnazlıkla ilerleyin ve babalarınızı, dedelerinizi ve dedelerinizin
babalarını taklit edin. Erkek gibi güçlü olun ve cesaretli olun! Sizin gibi
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olanlarla eşit şartlar altında bir araya gelmekten çekinmeyin. Bu
ülkenin kralı bizim üzerimize kuvvetleri ile monarşimizi yok etmek ve
topraklarımızı işgal etmek için geliyor. Fakat biz önceden davranalım
ve gidip Onun topraklarını işgal edip Onun ordusu ile karşılaşalım.”
…
Aralarındaki çatışma beş yıl boyunca sürdü ve sonunda Kral
Onlara hileli olan şu barış sözlerini gönderdi:
“Gelin aramızda komşuluktan başka bir şey olmasın. Barışın
devam etmesi için, size yalvarıyorum. Benim topraklarım ve babamdan
kalanlar benim olsun, sizin hakkınız olanlar da sizlerin. Böylece
bozulmayacak bir barışı imzalayalım.”23

Daha sonra taraflar bir araya gelir ve hediyeleşip anlaşma yaparlar.
Fakat kral kalbindeki ihaneti saklamaktadır. Barış yapıldıktan bir süre sonra
ordusunu Rollo ve Gurim’e belli etmeden toplar, bir gece vakti baskın verip
tuzak kurar. Rollo ve Gurim bu orduya karşı savaşır ve püskürtürler. Daha
sonra kralı ve ordusunu kovalamaya başlarlar fakat kralın ordusunun bir kısmı
şehrin yakınında saklanmaktadır. Rollo ve adamları şehirden çıkınca onlar
girer, her tarafı yakıp yıkar ve yağma ederler. Bu sırada kralın ordusu da
kaçmayı bırakıp saldırır. Rollo’nun birçok adamı ve kardeşi Gurim ölür.
Bunun üstüne Rollo mecburen taraftarları ile birlikte Danimarka’dan ayrılır.
Rollo bir süre İskandinav adalarında kalır ve çok yorgun olup uykuya
yenildiği bir sırada ilahî bir ses onunla konuşur:
‘ “Rollo, hemen ayağa kalk ve denizi geçip İngiltere’ye git. Orada ülkene nasıl
bir kurtarıcı olarak geri dönebileceğini öğreneceksin, kalıcı bir barış içinde olacaksın
ve sana bir zarar gelmeyecek.”

23

Dudo, E. Christiansen, age, s. 24-25.
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O da bu rüyayı Hristiyan olan bilge bir adama anlattı ve O da
şöyle tabir etti:
“Sırası geldiğinde, kutsal vaftizle arınıp çok değerli bir
Hristiyan olacaksın. Bir gün Angellerin bölgesine gideceksin ve o
harika dünyada onlarla birlikte bitmez bir gururun barışını
paylaşacaksın.” ’24

Daha sonra İngiltere’ye Angeller’e gider fakat orada iyi karşılanmaz.
Bütün Angeller bir olup onunla savaşır. Daha sonra ise Onun otoritesi altına
girmeyi kabul ederler ve o sırada Rollo bir rüya daha görür:
‘Kendisini Frank bölgesinde, yükseklerden daha yüksek bir
dağın tepesinde otururken görür. Bu dağın zirvesinden tatlı kokulu bir
suyun fışkırdığını görür ve bu su ile yıkanır. Sonra vücudunda var olan
yaralar ve cüzzam iyileşir. Daha sonra binlerce çeşit renkten oluşan bir
kuş sürüsü görür, kanatları kırmızıdır ve Onun göremeyeceği kadar
uzun bir alana yayılmışlardır. Sonra sırasıyla uçup dağın başındaki
kaynağa gelip, içerler ve yıkanırlar, o sırada yağmur da yağar. Bu
kutsal suyla yıkanan bu kuşlar hepsi birlikte, birbirlerine tür ayrımı
yapmadan veya tartışmadan yiyeceklerini paylaşırlar. İnce dallar
taşıyarak yuvalar yaparlar ve gönüllü olarak Ona itaatkâr olurlar.’ 25

Rollo bu rüyadan uyanır uyanmaz önde gelen komutanlarını ve
çarpışmalar sonucu esir ettiği komutanları toplar. Onlara rüyasını anlatır ve bu
rüyanın nasıl yorumlanabileceği konusunda fikirlerini sorar. Hiçbiri bilemez
ama esirlerden eğitimli bir Hristiyan bu rüyanın gizli manasını ona açıklar.
‘Fransa’daki o dağ o bölgenin kilisesini temsil ediyor. Dağın
zirvesindeki kaynak ise vaftiz ile yeniden doğum işarettir. Üzerindeki
cüzzam lekeleri ve yaralar senin günahlarındı. O kaynakta yıkanıp
vaftiz oldun ve onlardan arındın. O, gözünün alamadığınca göğü
24
25
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kaplayan kuşlar sana kötülük yapan bölgelerin zırhlı ve silahlı askerleri
idi. O kaynağa gelip de yıkanan, aynı yiyeceği paylaşan kuşlar ise
önceden yalancı bir tanrıya iman ederek kirlenmiş insanlardır. O
pınarda yıkanarak vaftiz oldular ve İsa’nın mübarek vücudu ve kanı ile
beslendiler. Dağın çevresinde kurdukları yuvalar ise surları yıkılmış
şehirleri yeniden inşa edeceklerine delalet eder. Farklı çeşitte kuşların
sana itaat etmesi ise farklı krallıklardaki insanların senin önünde diz
çökeceğini gösterir.’26

Dudo of St Quentin bu rüyadan sonra Rollo’nun İngiltere’de ve daha
sonra Fransa’da başına gelen daha birçok şey anlatır. Daha sonra Rollo ve
arkadaşları Fransa’daki Rouen şehrine gelir ve bu şehrin Rollo’nun
rüyasındaki surları yıkık olan şehir olduğunu düşünüp oraya yerleşirler.
Konumuz açısından önemli olan ve alıntı yapacağımız son paragrafsa
Rollo’ya karşı mücadele eden Fransız soylularının başarısız olup Rollo’ya
toprak verilmesine dair Krala gelmeleriyle ilgilidir.
‘Eğer bize güvenirsen, sana ve ülkemize çok hayırlı olan bir
tavsiyemiz var. Böylece harap olmuş insanlarımız dinlenebilir. Andelle
Nehri’nden denize kadar olan toprakları paganlara ver ve ek olarak
kızını da Rollo ile evlendir. Böylece sana karşı direnen insanların
karşısında güçlü olacaksın çünkü Rollo kralların ve beylerin
kanındandır, vücudu güçlü olan iyi bir savaşçıdır, ileri görüşlüdür,
usturuplu ve sorumluluk sahibidir, Ona bağlı olanlara sadık bir
arkadaştır, Ona karşı olanlara şiddetli bir düşmandır ve ihtiyacımız
olduğu gibi akıllı ve sorumluluk sahibi bir vassaldır. Onun hitabeti
iyidir, meseleler konusunda eğitilebilir, yaptığı işlerde nazik, onurlu,
cesaretli, davranışlarında mütevazı, konuşurken ihtiyatlı, altını ve
gümüşü bol, kendisine bağlı birçok güçlü savaşçısı olan kısacası üstün
meziyetlerle donanmış biridir.’27

26
27
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Dudo’nun kaydettiğine göre arkadaşlarına da danıştıktan sonra Rollo bu
teklifi kabul eder ve Rouen başkent olmak üzere bölgeyi alır. Bu bölge artık
Normandiya, ‘Kuzeylilerin Ülkesi’ olarak anılmaya başlar. Dudo bu olayın
hangi tarihte gerçekleştiğini yazmaz ama Rollo’nun 912 senesinde vaftiz
edilip bir Hristiyan olarak Robert ismini aldığını söyler. Bu durumda,
Normandiya’nın kuruluş yılı olarak genel kabul gören 911 yılı bu kaynakta da
tekrarlanıyor denebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki Dudo’nun anlatımında
vurguladığı bir başka nokta Rollo’nun başında bulunduğu Normanlar arasında
ayrı ve üstün bir yere sahip olmadığıdır. Zira Rollo her önemli karardan önce
yukarıda verdiğimiz rüya yorumunda olduğu gibi silah arkadaşlarını çağırıp
fikirlerini almaktadır. Bunun belirtildiği diğer bir yer ise Fransa Kralının
temsilcisinin Rollo’nun adamlarından biriyle olan konuşmasıdır:
‘– “Biz Danimarkalıyız ve Danimarka’dan buraya yelken
açtık. Fransa’yı fethetmeye geldik.
-

Sizin başınız hangi unvana sahip?” Onlar cevap verdiler:

- “Hiçbir unvana, çünkü güçte hepimiz eşitiz.” ’28

Yukarıda verilen kaynaklar arasında güvenilir olanları ilk ikisidir. Zira
bu kaynaklar söz konusu olayla çağdaştır ve çok daha tarafsız ve kısa ifadeler
içerirler. Normandiya’nın kuruluşu hakkında bu kadar az bilgiye sahip
olmamız o dönemde konunun çok büyük bir mesele olarak görünmemesi
olabilir. Yüz yıldan fazla bir süre sonra yazılan St. Quentin’li Dudo’nun
kroniği ise konu üzerine en uzun bilgileri verir ve belli ki bunların çok büyük
kısmı başka yerlerden alınmış hikâyelerdir ve daha önemlisi kuruluşu
anlamamıza yardımcı olacak hikâyeler de değildir. Ama gerek Viking
göçlerinin sebepleri üzerine yazdıkları gerekse Rollo’nun eşitler arasında
birinci makamını vurgulaması bize Normanların iktidar konusunda nasıl bir
bilince sahip olduğunun işaretlerini veriyor kabul edilebilir. Belli ki bu
28
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insanlar kendi vatanlarındaki kıt kaynaklardan dolayı çevrelerindeki
karizmatik liderlerin çevresinde toplanıp zenginlik peşinde koşan insanlardı.
Devletleşmenin ibtidaî olduğu bütün toplumlar gibi, önde gelenler eşit
addedilip eşitlerden birincisi diğerlerine liderlik ediyordu. Yapabildiği
liderliğin diğerlerine kazandırdıkları arttıkça kendi konumu da yükseliyor ve
saltanata doğru bir kayma oluyordu.

1.2. Devletleşme ve Norman Kimliğinin Oluşumu
Şarlman’dan sonra (ö. 814) birçok Karolenj hükümdarı Vikinglerle
pazarlık masasına oturmak zorunda kaldı. Bu pazarlıklar sonucu Viking
liderleri ya bir haraç karşılığında evlerine dönüyorlardı ya da bir toprak
parçasına onu korumak görevi karşılığında sahip oluyorlardı. İkinci tür
anlaşmalarda genellikle Viking liderinin Hristiyanlığı kabul etmesi de söz
konusu oluyordu. Toprak bağışları gayet anlaşılabilir şekilde İskandinavya’ya
nâzır bir kıyı bölgesi olan Frisia’dan yapılıyordu. Fakat bu bölgeye asla büyük
çapta bir İskandinav göçü yaşanmadı ve Kuzeyliler burada kurumsallaşamadı.
Sen Nehri kıyısından verilen topraklar dâhil Kuzeyliler o dönem Fransa’sında
birkaç kıştan fazla meskûn varlık göstermedi. 29
Onuncu yüzyılın başlarında, 911’de, Rollo’ya kendi yurttaşlarına karşı
koruması için verilen toprağın ve Rollo’nun neslinin kaderi ise daha farklı
olacaktı. Batı Fransa’da, Sen ve Luar nehirleri arasında kalan bölgeye
Neustria denirdi ve burası Rollo’ya Fransa Kralı Charles tarafından verilen
bölge idi. Bu bölgenin Rollo’ya verilmesinden ve İskandinavyalıların
yerleşmesinden sonra buraya artık Normandy (Kuzeylilerin Yurdu) denir
oldu. Fakat şu unutulmamalıdır ki burada yaşayanların çoğunluğunu hâlâ
Franklar oluşturuyordu. O dönemden kalma, bu konu ile ilk elden kaynak
bulunmamasından ötürü bölgedeki gücün Frank seçkinlerinden İskandinav
29

E. V. Houts, The Normans in Europe, Terc. E. v. Houts, Manchester: Manchester University
Press, s. 14, 2000.
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seçkinlerine nasıl geçtiğine ve bunun aşamalarına dair bilgimiz mevcut
değildir.30
Rollo ve Ona bağlı olanlar Rouen şehrine yerleştiler ve Talou, Caux,
Roumois gibi şehirler de onlara bağışlanan toprakların sınırlarının içerisinde
idi. Normanlara verilen ilk toprak daha sonra yukarı Normandiya denilecek
olan Rouen şehrinden kıyıya kadar devam eden, Bresle, Epte, Avre ve Dives
nehirleri ile sınırlanmış bir bölge idi. Fakat ne Rollo bu kadar toprakla
yetinme niyetinde idi ne de Frank Kralı Charles yaptıkları anlaşmaya
Normanların komşuları olan Bretonlara saldırmalarını engelleyecek bir madde
koymuştu. Böylece Normanların yurdu batıya doğru genişledi. Rollo (ö. 928)
ve oğlu Uzunkılıç William (928-943) döneminde, 924 ile 933 bağışları ile
beraber Beyaux, Maine, Bretonların kıyı toprakları, Cotentin ve Avrencin
Normandiya’ya katıldı.31 İlk Norman kronik yazarı Dudo’ya göre, kral,
Rollo’ya Britanny (Bretonların yaşadığı, kuzeybatı Fransa’ya verilen isim)
bölgesini de verip kızını da nikâhladı.32 Fakat bu bilgilere, Dudo’nun verdiği
diğer bazı bilgiler gibi, başka hiçbir çağdaş kaynak da rastlanmadığı gibi
modern tarihçiler tarafından da bu anlatım kabul görmez.33
Yukarı da bahsedilen toprak kazanımlarını rastgele yapılmış fetihler
veya bağışlar olarak düşünmemek gerekir. Bölgede M.Ö. 4. yüzyılda
kurulmuş bir Roma idari sistemi vardı ve Normandiya bu idari sistem
üzerinde genişliyordu. Bu sistemin bir devamı olarak Rouen dini ve siyasi bir
merkezdi. Her şehirde bir piskopos, bir kont ve bunların altında sivillerin de
olduğu bir idari sistem mevcuttu. Rouen dini merkez olması hasebi ile
bölgenin başpiskoposunun bulunduğu yerdi ve dini idare buradan yürütülürdü.
30
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Muhtemelen bu yüzden, Rollo daha en başından başpiskopos ile iyi geçinmesi
gerektiğinin farkına varmıştı ve onunla hemen dostâne ilişkiler geliştirmişti.
Bunun sonucu olarak kiliseyi kendine mâl etmesini bildi ve yavaş yavaş
Normandiya kilisesi teşekkül etmeye başladı. Böylece şunu görmek gerekir,
Normandiya ismi yeni olmasına rağmen eski geleneklerin üzerine kurulmuş
bir düklük idi.34
Normanlara kadar Normandiya’nın oluşumunda etkili olan faktörler
yukarı Normandiya’da Germanik iken aşağı Normandiya’da Frank etkisi en
güçlüsü idi ve Britanny etkisine de çok açıktı. Merovenjler döneminde bu
bölge kendine has hali ile ortaya çıkmaya başlamıştı. Gerek ziraî faaliyetler
gerekse de Roma döneminde açılan ve hâlâ işlerliği olan eski bir Roma şehri
Rouen merkezli ticaret yolları bu bölgeyi müreffeh hale getiriyordu. Roma
dönemi idari yapısı kilise tarafından korunmaya devam ediyordu ve
manastırlar birer eğitim-öğretim merkezi idiler. Bölgenin tek eksiği askerî güç
idi. Güçlü bir savunmanın eksikliği Normandiya’yı ta ki Normanlara kadar
saldırılara ve yağmalara açık bir hale getirmişti. 35
Hukuk sistemi de gayet köklü idi. Merovenj Hanedanı’nın (5.-8.
Yüzyıl) 6. yüzyılda oluşturduğu Salik Hukuk adı ile anılan Germanik hukuk
sistemi 1789 Fransız Devrimi’ne değin Normandiya’da ağırlığını korudu.36
Anlaşılan o ki Normanlar gelenekleri ve idari yapısı oturmuş bir bölgede
iktidarı ele almışlardı ve onlar bu yapıya bu yapıda eksik olan şeyi,
savaşçılıklarını katmışlardı. Böylece ziraî ve ticarî açıdan münbit olan bölge
askerî güçle de tamamlanınca yeni bir siyasi gücün doğumuna hazır bir hale
gelmişti.

34
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Normanlar devraldıkları idari organizasyon haricinde bölgenin Karolanj
İmparatorluğu geçmişinden gelen hâlihazırdaki bir hâkimiyet telakkisini de
devralmışlardı. ‘Kont’ unvanı onlara bir saygınlık kazandırmasının yanı sıra
bu unvanlarından gelen hakları sonucu kendi adlarına para basabiliyorlar veya
herhangi bir savaş durumunda özgür erkekleri askere çağırabiliyorlardı. Fakat
Normanların kendi kültürlerinin de Normandiya’nın oluşumundaki etkisi
hafife alınmamalıdır. Benliklerindeki Viking karakteri ile gelenekleri olan
ama durağan bir ülkeye savaşçılık, maceracılık, ticaret, kısacası canlılık
getirmişlerdi.37
Gerek Rollo gerekse kendisinden sonra gelen oğlu Uzunkılıç William
topraklarını genişletmenin haricinde iç siyasette de akıllı adımlar attılar.
Rollo’nun Hristiyanlığı her zaman bir tartışma konusu oldu ve birçok din
adamı tarafından ciddiye alınmadı. Lakin O kilise ile iyi geçinmesi gerektiğini
biliyordu ve vaftiz edildikten sonra ilk işlerinden biri Kiliseye destek olmak
oldu. İşgal ve yağmalar sırasında kiliselerini ve şehri terk eden başpiskopos ve
rahipler Rouen’e geri çağırılıp gönülleri alındı. Saint-Ouen manastırının
rahipleri de geri döndüler.38 William ise babasının aksine Hristiyanlığa
gönülden bağlı bir Norman olarak kabul edildi. Jumieges Manastırı’nı restore
ettirdi ve oraya meşhur rahiplerden bir grup getirdi. Bu grubun muhafızlığını
askerî birliğinin başına geçerek bizzat kendisi yaptı. Hatta o manastır da
uzlete çekilip bir rahip olmak bile istedi fakat başrahip Martin vârisin henüz
çocuk yaşta olması sebebiyle karışıklık çıkacağını öne sürerek onun bu
isteğini reddetti.39 Rollo ve William’ın gayretleri ile eskiden Normandiya’da
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kiliselerinde olan kutsal emanetler ve rahipler geri getirilerek dini hayat
canlandırıldı.40
St Quentinli Dudo ve Onun anlatımını aynen aktaran William of
Jumieges kiliselere verilen ivedi desteğe değinir. Buna göre Rollo Frank Kralı
Charles ile anlaşmayı imzalayıp vaftiz edildikten sonra ilk işi Rouen’in
başrahibi Franco’ya şunu söylemek olmuştur:
‘Toprağımı komutanlarım arasında paylaştırmadan önce, toprağımın
bir kısmını Tanrıya, St. Mary’ye (Meryem) ve O’nun azizlerine vermek
istiyorum ki onlar yardımıma koşsunlar.’

Bu sözler üzerine başrahip Rollo’yu tebrik eder ve yedi gün içerisinde
bu toprak dağıtımını yapmasını salık verir. Böylece yedi gün boyunca Rollo
her gün bir kiliseye toprak bağışında bulunur. 41
Rollo sekizinci günde topraklarını önde gelen adamları arasında
paylaştırmaya başladı. Toprakları komutanları arasında ölçülü olarak dağıttı.
Bu

topraklar

üzerindeki

harabelerin

imar

edilmesini

ve

insanların

yerleştirilmesini istedi. Bölgenin derebeyinin rızası ile oralara yerleşecek olan
insanlara bir takım ayrıcalıklar tanıyacağını ilan etti. Harabe yapıları imar
etmesinin yanında bazı şehirlere surlar yaptırdı. Daha sonra topraklarında
hırsızlığı ve şakîliği yasakladı. İkinci yasak tarım aletleri üzerine idi; çelik
pullukların evlere götürülmesi yasaklandı. Çelik pulluklar sabanlara bağlı
olarak, kullanıldıkları tarlalarda bırakılacaklardı. Bu yasak o denli ciddi
işletildi ki rivayete göre kocasını zorda bırakmak için bir kadın tarladaki
pulluğu saklayıp çalındı numarası yapınca kocası ile birlikte idam edildi.

40
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Bundan sonra hiç kimse atının, eşeğinin veya öküzünün çalınması korkusu ile
yaşamayacaktı.42
Kiliselere ve din adamlarına yapılan yatırımlarla Kilise, Ortaçağ
Normandiya’sını ortaya çıkaran ve kuran kurumlardan birisi oldu. Kilisenin
en büyük etkisi Normanların artık batı Avrupalı bir kavim olarak görülmesini
sağlamasıydı. Ayrıca Normandiya’nın birliğinin ve uyumunun dolayısı ile
gücünün bir temsilcisi idi Kilise. Rouen merkezli ve Normandiya’dan önce de
var olan metropolitliğin sınırları ile Normanların siyasi sınırları birbirleri ile
örtüşüyordu. Rollo’nun vârisleri işi daha da ileri götürdü ve dini kurumlara da
girmeye başladılar. 11. yüzyılda birçok piskopos ve kilise yöneticisi
Normandiya Dük ailesinin mensubu idi veya akrabalık ilişkileri vardı. 43
Normanların Kiliseye yaptığı yatırımları sadece din adamlarına ve dini
kurumlara, iktidar meşruiyetinin sağlanması için, verilen bir rüşvet olarak
görmemek gerekir. O dönem için Kilise devletin ruhu ve kimliğinin mühim
bir parçası idi. Dolayısı ile Kiliseye yatırım yapmak Normandiya’nın kendine
has bir güç olarak ortaya çıkmasına yatırım yapmaktı.
Normandiya’daki yeni yapılanma hakkında düşünülmesi gereken bir
diğer nokta da İskandinavların bu yeni topraklarına nasıl yerleştikleridir. Bu
konuda gerekli kaynaklardan yoksun olduğumuz için üç türlü tahmin
yapılabilir. Birinci ihtimal Rouen ve Bayeux gibi bölgenin merkez şehirlerine
yerleşip çoğunluğu oluşturmaya çalışmalarıdır ki bu tarz bir iskân siyasetini
İskandinavlar

İngiltere’de

de

uygulamışlardır.

İkincisi,

yerel

halkı

topraklarından atıp, tarım aletlerine ve topraklara el koyup kendilerinin
yerleşmeleridir

ki

buna

izin

verecek

kadar

nüfuslarının

olmadığı

bilinmektedir. Kalabalık bir nüfusa sahip olmadıklarına göre, üçüncü ihtimal
42
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ve akla en yatkını, evvelki Frank toprak aristokrasisinin yerini alıp üretimi
yerel halka bırakmaktır. Böylece Normanlar eski toprak aristokrasisinin yerini
alarak nüfuslarının az olmasına rağmen gücü ellerinde tutmaya çalışmışlardır.
Rollo’nun ve adamlarının Rouen’e yerleşmesinden henüz yüzyıl geçmesine
rağmen başkent Rouen’de bir İskandinav dilinin değil Fransızcanın
konuşulduğunu biliyoruz.44
Burada söz konusu ettiğimiz ve Normandiya’nın ve Norman kimliğinin
ortaya çıkışını anlatmak için incelediğimiz erken Normandiya dönemi
aydınlık bir dönem değildir ve kaynakları yok denecek kadar azdır. Yine de
Normandiya 11. yüzyıla ulaştığında geldiği noktadan ilk yüzyılı boyunca
gelişimini kestirebiliyoruz. Gayet tabii olarak önde gelen Normanların eski
toprak aristokrasisinin yerini alması, Viking istilaları boyunca harabeye dönen
kiliselerin ve şehirlerin yeniden imarı, din adamlarının ve bazı mukaddes
emanetlerin geri dönmesi sağlanarak dini hayatın canlandırılması, bozulan
sosyal düzenin ve tarımın yeniden belli kurallar üzerine oturtulması bu
yapılanların en bariz olanlarıdır.
On birinci yüzyıla gelindiğinde artık Normanlar, bir asır içerisinde
barbar olarak görülen Vikinglerden yeni bir organizasyon ve kimlik
oluşturmayı başarmışlardı. Lakin Viking geçmişlerinden gelen enerji ve Frank
topraklarından devraldıkları idari yapılarla artık Normandiya’ya sığmaz
olmuşlar ve Avrupa’nın diğer bölgelerine gidip yeni devletler kuracak hale
gelmişlerdi. Hatta İngiltere’yi bile fethedip kendi krallıklarını kuracaklardı.
Böylece Avrupa’da artık Avrupalı olan yeni bir güç ortaya çıkmış oldu.
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2. NORMANLAR
2.1 Normandiya’da Verâset Ve İktidar
Normandiya

düklük

hanedanının

kurucusu

olan

Rollo’nun

Normandiya’nın kuruluşu ve Onun başına geçişine kadar ki hadiseleri
yukarıda belirtmiştik. Rollo daha sonradan yazılan kroniklerde Danimarka’da
asil bir aileye, bazı efsanelerde ise Norveç’teki kraliyet ailesine yakın bir
aileye mensup gösterilse de bunlara ne kadar güvenebileceğimiz tartışmalıdır.
Kesin olan bir şey varsa o da Rollo’nun kendilerini birbirlerine neredeyse eşit
gören bir grup gözü kara Viking’in lideri olması ve böylece de
Normandiya’da Norman hanedanını kurmasıdır. Bu bölümde Rollo’dan
sonraki verâsetin nasıl bir seyir izlediği dönem üzerine yazılmış en eski iki
kaynak olan St. Quentin’li Dudo Kroniği ile Onu esas alan Jumieges’li
William ve devamında Orderic Vitalis ve Torigni’li Robert tarafından yazılan
Gesta Normannorum Ducum (GND) isimli eserler esas alınarak ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Dudo, hem Rollo bahsinde hem de William bahsinde, liderliğin
Rollo’dan oğlu William’a geçiş şeklini aşağı yukarı benzer ifadelerle
anlatmıştır. Anlatılan olayları gelişim sırasına göre kurgularsak, öncelikle
Rollo’nun artık iyice yaşlandığını düşünen önde gelen bir grup Norman ve
Breton kendi aralarında şöyle konuşur:
‘Biz O’na (Rollo’ya) savaşlarda kazandığı krallığına kimin vâris
olacağını ve bizi en iyi kimin temsil edebileceğini sormalıyız. Onun bir oğlu
var ki (Annesi) çok asil bir Frank ailesinin soyundan, çok iyi eğitim almış,
zinde ve sağlıklı bir vücuda sahip, son derece bilgili, birçok konuda eğitim
görmüş. Babasının da rızası ile biz Onu başımızda görmek istiyoruz.’ 45

45
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Bu düşüncelerle Rollo’ya giderler ve durumu açıklarlar. Kendisinin bu
yaşına kadar elinden geleni yaptığını fakat artık aralarında ayrılıkların ve
çatışmaların başladığını bunu engellemek, uyumu sağlamak için sağlıklı bir
lidere ihtiyaçları olduğunu söylerler. Öyle ki Onlar ona bağlı kalacaklarına
yemin etsinler; O da Onlara liderlik edip kazançlar sağlasın. 46 Rollo ise bu
talebe şöyle cevap verir:
‘ “Benim bir oğlum var. O çok asil bir Frank ailesinin
tohumundan doğdu. Ordularımızın başkomutanı Botho tarafından
eğitildi ve savaş sanatını öğrendi. Şimdi size yalvarıyorum onu
kendinize koruyucu ve baş olarak seçin. O sizi silahlı kuvvetleri ile
düşmanlarınızdan koruyacak ve kuralları uygulayarak aranızda
devamlı bir barış sağlayacak…”
Bu cevaptan hoşlanan ileri gelenler şöyle karşılık verdiler:
“O bizim için düklüğe doğru bir vâris olacak; Biz de Ona can-ı
gönülden bağlanıp emirlerini yerine getireceğiz ve Frank Krallığının
halkının da Ona saygı duymasını sağlayacağız.” ’47

Böylelikle Rollo’nun oğlu William babasının ölümünde beş sene önce
müstakbel dük olarak seçildi. Resmen geçiş ve tören ise babası öldüğünde
gerçekleşti. GND’de da çok benzer şekilde geçen48yukarıdaki anlatım
elimizdeki tek kaynak ve tabii ki bir kurgudur. Yalnız bu kurguda doğru
olamayabilecek tek nokta William’ın annesinin asil bir Frank ailesinden
geldiğine dair yapılan ısrarlı vurgudur. Zira Normanlar için muhtemelen
Norman olmak ve İskandinav kökenleri önemli idi. Lakin Dudo gibi Hristiyan
bir din adamı için Normanların Viking kökenleri burun kıvırılan ve
unutulması gereken bir hatıra idi sadece.
46
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William döneminde bazı isyanlar baş gösterir. Bir grup Norman beyi
William’a bir elçi gönderirler ve askerlerinin sayısının azlığından şikâyetle
daha çok toprak isterler. William buradaki elçiye verdiği cevapta ilk dönem
Norman iktidarının ne kadar kırılgan olduğunu, mutlak hâkimiyetten uzak
olduğunu ve Norman beylerinin de iktidarda söz sahibi olduğunu bir kere
daha ortaya koyar:
‘Size istediğiniz toprağı veremem ama bir karşılık beklemeden
sahip olduğum mühimmâtı size bırakabilirim: zırhlar, miğferler, atlar,
baltalar ve altın kaplama harika kılıçlar. Eğer bana hizmet etmeye
hazırsanız bunun karşılığında iyilik ve ödül alırsınız. Nasıl yönetmem
gerektiği

konusundaki

tavsiyelerinizi

dinleyip

nasıl

yönetmemi

istiyorsanız öyle yöneteceğim. Kimi yok etmemi istiyorsanız yok
edeceğim ve kiminle ilişkinizi keserseniz Onu ben de reddedeceğim.
Kimin onurlandırılmasını istiyorsanız Onu öveceğim ve kimin tahkir
edilmesini istiyorsanız onu aşağılayacağım. Bu ülke sizin tavsiyenizle
yönetilecek ve hükmünüz onun her yerinde sürecek.’49

Fakat ilerleyen yıllarda William kendisine karşı isyanları bastırıp
ittifaklarını sağlamlaştırmıştı. Belki de bu yüzden müstakbel dük olarak
oğlunu işaret ettiği zaman Rollo’nun sözleri kadar mütevazı sözler etmedi:
‘…daha ben yaşarken oğlum Richard’ı dük olarak seçeceksiniz.
Sadakatinizi ve askeri hizmetinizi koruyarak Ona bağlılığınızı
bildireceksiniz.
O vakit, Bretonlar ve Normanlar William’a cevap verdi:

49
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Senin planını tasdik ediyoruz ve bizden istediğin şeyi sadakatle
yerine getireceğiz.’50

GDN’de William’ın oğlu Richard’ı veliaht olarak tayin etmesi
Rollo’nun tayin edişi gibi mütevazı bir tonla ve aşağı yukarı aynı kelimeler
kullanılarak anlatılır ve akabinde de şu eklenir:
‘Quem confestim pater Baiocas mittens, Botoni sue militie
principi nutriendum tradidit, ut ibi lingua eruditus Danica, suis
exterisque hominibus sciret apte dare responsa.’51
‘(Veliaht ilan edildikten) Hemen sonra babası Onu Bayeux’a
gönderdi ki orada önde gelen komutanı Boto tarafından yetiştirilsin ve
Danimarkaca öğrensin. Böylece kendi adamları ve haricindekileri
anlayabilsin ve hemen karşılık verebilsin.’

Eğer GND’deki bu rivayeti doğru kabul edersek buradan çıkacak yorum
açıktır. Normanların başına geçebilmek için bir veliahdın iyi bir askeri
eğitimden geçmiş olması ve Danimarkalılarla rahatlıkla anlaşabilmesi
gerekiyordu. Demek ki Normanlar İskandinav kimliklerini kaybetmeye çoktan
başlamışlardı zira Düklüğün veliahdı dedesinin ana dilini bilmiyordu. Fakat
Danimarka ile bağlantılarını koparmamışlardı. Muhtemelen takviye birlikler
geliyordu ve Norman Dükünün onlarla kendi lisanlarında anlaşabilmesi
mühimdi.
Dudo eserinde vâris tayini rivayetlerini defâatle anlatır ve vurgular. Bu
durum William’ın oğlu olan I. Richard’ın vâris tayin edilmesi için de
geçerlidir. Yukarıda nakledilenlerden sonra, I. Richard’ın hayatının anlatıldığı
kısımda Dudo yeniden verâset bahsine döner ve en önde gelen üç adamını
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(Bernard, Boto, Anslech) yanına çağırıp oğlu Richard’ı vâris olarak
açıklarken William şöyle bir konuşma yapar:
‘…veliahtı olmayan her krallık için harap olmak, bölünmek, fitne,
kargaşalık ve yatıştırılamaz kindarlıklar çokça ortaya çıkar. Bu yüzden, sizin
de rızanızla, bu küçük çocuğu kendime veliaht ve düklüğümüzün otoritesine
vâris tayin ettim.’52

Fiili uygulama ve bu satırlardan anladığımız kadarı ile o dönem
Avrupa’sında tek çocuklu bir hanedan ailesinde dahi hükümdarın ölmeden
önce veliaht tayin etmesi devletin dağılmaması için kaçınılmaz kabul
ediliyordu.
Burada yeni bir kaynak da söz konusudur. Bu kaynak bir Frank olan
Flodoard’ın kroniğidir ve Frank Kral’ı Louis’in William’ın oğlunu babasının
vârisi olarak tanıyışını şu cümlelerle ifade eder:
‘943 yılında, Kont Arnulf Normanların liderini çağırıldığı bir
toplantıda suikastle öldürdü. O zaman King Louis Norman toprağını
William’ın Bretonlu bir odalıktan doğma oğluna verdi.’ 53

943 senesinde babasının bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra I.
Richard henüz bir çocukken Normandiya’nın başına geçti. Gaspçı ve barbar
görülen Viking soyundan gelen Norman Hanedanının henüz çocuk yaştaki
lideri olarak zayıf bir zeminde idi. Çevresindeki güç merkezleri de vakit
kaybetmeden bu durumu suiistimal edip kendi lehlerine çevirme yoluna
gittiler.

52

Dudo ve Christiansen, age, s. 96.
F. O. Reims, The Annals of Flodoard of Reims 919-966, Terc. Ve Ed. S. F. B. S. Bachrach,
Canada: Steven Fanning, s. 37, 2004.
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Buna ilk kalkışan o dönemin Frank Kralı IV. Lous idi. Fakat Dük
Richard’ı taziye ziyareti esnasında rehin alan Kral’ın oyunu Rouen halkının
ve önde gelen Norman komutanlarının gayreti ile bozuldu. Richard’ın ilk üç
senesi bu türden tehlikelerle geçti. Richard’ı düşürmek ve Normandiya
topraklarına konmak için çabalayan taraflar iki ayrı grupta toplanmışlardı.
Birincisi, topraklarını genişletmek isteyen, Normandiya’nın çevresindeki
düklükler ve Batı Frank Krallığının kendisi idi. İkincisi ise Viking
gelenekçileri diyebileceğimiz, pagan gelenekleri devam ettirip bağımsız
hareket

etmek

isteyen

Normanlardı.

Richard’ın

son

yıllarında

ise

Normandiya’nın geleceği hakkında kaygılanmak için daha fazla sebebi vardı
çünkü Frank Kralı Hugh Capet ve ona karşı kurulan Laon54 Başrahibi
Adalbero55 ile Blois56 Kontu I. Odo ittifakının arasında kalmış yem olmayı
bekleyen bir halde idi.57
Bu yüzden I. Richard’ın en büyük amacı düklüğünü parçalanmadan
oğlu II. Richard’a devredebilmekti. Bu bölümün temel kaynağı ve
Normanların ilk kroniği olan Dudo of St. Quentin’in eseri de böylece ortaya
çıkmış oldu. Dudo’nun anlatımına göre Richard, ölümünden iki yıl önce,
994’te, Dudo’dan Normanların geleneklerini, faaliyetlerini ve büyük dedesi
Rollo’nun kurmuş olduğu krallık üzerindeki hâkimiyet haklarını anlatan bir
eser yazmasını istedi.58 Böylelikle bu eser ortaya çıktı ve bu durum hem
Rollo’ya bir rüya ile bu toprakların verilip ilahi bir mesajla da
meşrulaştırılmasını hem de Rollo’dan sonra gelen vârislerin meşru
hükümdarlar olmasının defalarca tekrarlanmasını açıklar. Bu eserin, Norman
Kuzey Fransa’da önemli bir dinî merkez.
Bu dönemdeki siyasi ittifaklarda önde gelen bir yeri olan ve Kralı düşürmek için düzen kurup
başarılı olamamasına rağmen hayatta kalmayı başarmış önemli bir din adamı, Laon isimli
Kuzey Fransa’daki dini merkez olan şehirdeki katedralin başrahibi.
56 Merkez Fransa’da Loir et Cher eyaletinin başkenti.
57 F. Lifshitz, “Dudo's Historical Narrative and the Norman Succession of 996,” Journal of
Medieval History, 20, s. 101-120, 1994.
54
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iktidarının sallantıda olduğu bir dönemde ilk Norman Rollo da dâhil olmak
üzere Norman hanedanı üyelerinin ve Norman topraklarının Onların elinde
olmasının meşruiyetinin savunan bir propaganda eseri olduğu açıktır.
Birçok zorlukla daha çocuk yaşta uğraştıktan sonra başa geçen I.
Richard’ın döneminin en büyük özelliği artık Norman kimliğinin ortaya
çıkmaya ve kurumsallaşmaya başlaması idi. Ta ki bu döneme kadar
Normanlar Frank topraklarında daha önceki İskandinav iskânların da olduğu
gibi geçici kabul ediliyorlardı.

Bu dönemde Normanların gücü tahkim

edilmiş ve diğer düklükler gibi bağımsız bir yapı olarak ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bunun en bariz göstergesi ise I. Richard’ın döneminde artık ‘dük’
unvanının Norman liderleri için kullanılmaya başlanmasıdır, 987. 59 Bu
tarihten önce Norman liderlerinin herhangi bir unvanı bulunmuyordu. Ayrıca
bu dönemde Kilise kurumu ve Latin kültürü iyice benimsenmiş ve
Normanların büyük kısmı yerli kadınlarla evlenmişlerdi. 60
996 senesinde II. Richard’ın babası I. Richard’ın yerine geçmesi aslında
Viking geleneğine çok da uygun bir durum değildi zira bu gelenekte en uygun
erkek orduyu veya deniz filosunu komuta ederdi. Fakat daha William
döneminde açıkça Frank ve Hristiyan tarzı idare benimsenmişti ve bu tarzda
oğulun babaya vâris olması bir gelenekti. Tabii ki burada Kilisenin, Frank
Krallığı’nın ve önde gelen Normanların vârislere desteğini de unutmamak
gerekir.61
Richard’ın babası I. Richard’ın yerine geçişi Rollo’dan başlayarak o
güne kadar devam eden şekilde oldu, yani halefin selefini açıklaması ve önde

960’larda Richard için “Marquis” unvanı da kullanılmıştı. Bu unvanın manası kendisinden
aşağıdaki kontları yöneten kont demekti. Ayrıca Richard’ın babası William zamanında da dük
unvanının kullanıldığına dair bir iddia da vardır (Crouch, 2002, s. 19).
60 Chibnall, age, s. 13-15; Crouch, age, s. 20.
61 Crouch, age, s. 14-15.
59
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gelen komutanların da buna rızası ile. Aradaki tek fark birden fazla vâris
olması idi. I. Richard’ın cenazesinde bizzat bulunan62 ve belki de Onun
vasiyetini bizzat kendinden duyan Dudo şöyle anlatır:
‘Fecamp63 Sarayı’nda Kont Rolf,64 diğer arkadaşlarının önünde O (I.
Richard)’na tevazu ile sordu:
-

Ey dini bütün efendim, senin hastalığından dolayı keder ve üzüntü
içindeyiz. Fakat lütfen söyle, oğullarından hangisi senin yerine
geçip krallığının otoritesini alacak?

O an O (I. Richard) dedi ki:
-

Benim adımı taşıyan, sizin konsülünüzün otoritesi ile dük olacak ve
benim mirasımı devralacak.

Kont Rolf sordu:
-

Efendim, peki diğerleri?

O da cevapladı:
-

Onlar oğlum Richard’a sadakat yemini ile bağlılıklarını gösterip
kalpten biatlerini sundukları zaman, O da size söyleyeceğim
toprakları Onlara bağışlasın ve böylece Onlar da onurları ile
yaşayabilirler.’65

J. L. Patourel, “The Norman Succession, 996-1135,” The English Historical Review,
86(339), s. 225-250, 1971.
63 Fransa’nın kuzeyinde yer alan antik bir şehirdir. 932 yılında Uzunkılıç William’ın buraya
yaptırdığı saraydan sonra Norman hanedanının merkezi oldu.
64 Kont Rolf Ivry Kontu idi ve Uzunkılıç William’ın üvey oğlu Richard’ın da üvey kardeşi idi,
D. Dougles, 1946, s. 131.
65 Dudo ve Christiansen, age, s. 171
62
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GND’de de II. Richard’ın veliaht tayin edilişi aşağı yukarı bu şekilde
anlatılır66 fakat iki fark vardır: Richard öncelikle Kont Rolf’un kendi fikrini
sorar ve diğer vârislerin durumundan bahsedilmez. GND’deki daha önceki bir
bahiste ve bazı kaynaklarda Richard’ın vârislerinin isimleri şöyle sıralanır:
Richard, Robert, Malger, William, Godfrey ve üç kız daha.67
Anlaşılan o ki Richard oğullarından birini seçmek zorunda idi ve en
büyüğünü seçti. Rivayetten anlaşıldığı kadarı ile böyle bir zorunluluğu olduğu
için değil öyle olmasını istediği için onu seçti. Daha sonra Richard’a diğer
kardeşlerin âkıbetleri soruldu.68 Bu kardeşlere düklüğün belirli bölgelerindeki
kontluklar verildi. Vârislere piskoposluk verilmesi de gelenektendi. 69 Bir
odalıktan doğmuş olan William, Malger ve Godfrey ayrımcılığa uğramadan
toprak sahibi kontlar oldular. Daha sonradan evlenilen bir eşten olan Robert
ise Rouen’in başpiskoposu oldu ve sonraki dük Robert ile bir çekişmesinin
sonucu Fransa’ya sürgüne gittiği dönem hariç devam eden yarım asır boyunca
Norman siyasetinin etkili bir figürü oldu. Daha sonra büyük başarılara imza
atacak olan Norman aristokrasisi bu dönemde ve bu şekilde ortaya çıktı. 70
Kendilerine toprak verilenlerden William açıkça yazılmayan bir
sebepten ötürü II. Richard’ın otoritesini tanımaz ve isyan eder. Bunun üzerine
Richard’ın emri ile Kont Rolf tarafından derdest edilip bir kaleye hapsedilir
ve çevresinde toplanmış olan isyancılar öldürülür. Beş sene boyunca bu
kalede zindan da kalan William kaçmayı başarır ve bir av partisi sırasında
ortaya çıkarak kardeşi Dük Richard’ın ayaklarına kapanır ve kendini affettirir.
Gesta Normannorum Ducum’un ilk yazarı William of Jumieges II. Richard döneminin
başından itibaren olayların bizzat tanığıdır.
67 D. Dougles, “The Earliest Norman Counts,” The English Historical Review, 61(240), s. 129156, 1946.
68 G. Garnett, “Ducal Succession in Early Normandy,” G. G. J. Hudson (Ed.), Law and
Government in Medieval England and Normandy: Essays in Honour of Sir James Holt,
Cambridge: Cambridge University Press, s. 95, 1994.
69 Chibnall, age, s. 22.
70 Dougles, age, s. 130-149.
66
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Richard Onu affetmekle kalmaz ayrıca Onu yeniden bir kont yapar ve Eu
bölgesini verir. Ayrıca William bir Frank asilinin kızı ile evlendirilir ve üç
tane oğlu olur: Robert, William ve Hugh. Bunların ilk ikisi kont olurken
üçüncüsüne de piskoposluk verilir. II. Richard’ın kız kardeşlerinden biri olan
Emma İngiltere Kralı Ethelred ile evlendirilir ve bu evliliğin ileri de
değineceğimiz büyük sonuçları olacaktır. 71
II. Richard başa geçtikten bir süre sonra Bretonların kontu Geoffrey’in
kız kardeşi Judith ile evlenir. İlerleyen yıllarda, Judith Richard’a Richard,
Robert ve William isimlerinin verildiği üç oğul ve iki kız verir. Bu kızlardan
Adeliza isimli olanı Burgundi Kontu ile evlenir. Anlatılanlardan anlaşılan o ki
Richard, en büyük oğul, babasının yerine geçmek için hazırlanan askeri bir
lider olur.72
II. Richard ölüm döşeğinde iken yine bilindik bir manzara yaşanır.
Kardeşinin de dâhil olduğu önde gelen din adamlarını ve komutanlarını toplar
ve vârisini açıklar. GND’de bu olay şöyle anlatılır:‘Noussime autem ascitum
Richardum suum filium consultu sapientum suo ducatui prefecit, fratremque
eius Rodbertum comitatui Oximensi, ut inde illi dibitum persolueret
obsequii’73: Sonra da, kendi oğlu Richard huzura geldi ve önde gelen
adamlarının tavsiyesi ile Onu dük ilan etti, diğer oğlu Robert ise Hiemois
Kontu olacaktı ve kardeşine itaat edecekti. Böylelikle 1026 senesinde
Normandiya’da III. Richard dönemi başlamış oldu.
Tartışmalı olmakla birlikte III. Richard iktidarının üzerinden henüz bir
sene geçmeden 1027 senesinde öldü.74 Ölümü şüpheli bir şekilde gerçekleşti.
71

W. O. Jumieges, Gesta Normannorum Ducum of William of Jumieges, Orderic Vitalis, and
Robert of Torigni, Terc. E. M. C. V. Houts, Cilt. II, Oxford: Clrendon Press, s. 8-10, 1995.
72 Jumieges, age, s. 29-37.
73 Jumieges, age, s. 41.
74 D. Dougles, “Some Problems of Early Norman Chronology,” The English Historical
Review, LXV(CCLVI), s. 289-303, s. 296, 1950.
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Kendisine isyan eden kardeşi Robert’in isyanını bastırıp Onunla, muhtemelen
yemeli içmeli, bir barış görüşmesi yaptıktan sonra ordusunu dağıtıp Rouen’e
dönerken zehirlendi,75 ölmeden önce de yerine mağlup ettiği kardeşi Robert’i
halef tayin etti. Dönemin önde gelen kaynaklarından olan beratları bir araya
getiren Recueil des actes des ducs de Normandie de 911 à 1066 adlı eserde II.
Richard’dan başlayarak düklüğün Robert’a geçişi şöyle anlatılır:
‘Monarchiam

regni

Normannorum

auxiliatrice

Christi

clementia, viriliter magno duce Richardo moderante, non modo pace,
sȩculares rerum etiam gloria et rerum temporalium incremento
sublimabatur Dei ȩcclesia. Eo denique [ce]lestia, ut credimus,
scandente regna, principatum ejusdem nominis Richardus filius illius
obtinuit. Sed cita morte preventus, jure hereditario fratri suo Rodberto
eundem reliquit..’
‘Normanların mülkünün monarşisi, İsa’nın şefkati ve yardımı
ile, mert ve büyük dük Richard yönetiyorken sadece barış değil, istikrar
ve gelişmelerin de dönemi idi, kilisenin tanrısının izni ile. İnandığımız
gibi, o cennete yükseldiğinde, düklüğe aynı ismi taşıyan oğlu Richard
sahip oldu. Fakat ölüm onu engelleyince, veraset hakkı olarak kardeşi
Robert’e bıraktı.’

Kardeşi Robert Normandiya’nın önde gelen yöneticileri tarafından da
düklüğe seçildi.76 Bundan önceki vâris tayin etme sahneleri burada anlatılmaz
ve kısa geçilir. Muhtemelen Robert kardeşini zehirlemişti ve O ölünce de hem
doğal olarak hem de hazırdaki ordusunun da katkısı ile idareyi ele almıştı.
Zaten üçüncü vâris William daha gençliğinde Fecamp manastırında başrahip
olmuştu. Dolayısı ile Normandiya’nın yönetici tabakası için de en iyi ve tek
seçenek Robert olduğu için Onların da onayını alması zor olmamıştı.

75
76

O. C. Ademar, Chronique, J. Chavanon Ed., s. 189, 1897.
Jumieges, age, s. 47.
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Robert düklüğü boyunca bazı isyanları bastırmakla birlikte hem
Frankların hem de İngiltere’nin taht kavgalarına da karışıp kendine yakın
gördüğü vârislere yardım da bulundu. İlerleyen yıllarda Kutsal Topraklara,
Kudüs’e hacca gitmeye niyetlendi ve amcası olan Rouen başrahibi Robert ve
önde gelen adamları çağırarak bir odalığından olma tek oğlu William’ı vârisi
ilan ederek 77 William’ı kendilerine lider ve askeri komutan olarak kabul
etmelerini istedi.
‘O (Robert) bu yüzden amcası ve başrahip Rouenli Robert’ı ve
düklüğünün ileri gelenlerini çağırdı. Kudüs’e hac ziyareti planından
Onları haberdar etti. Hepsi de Onun sözlerini duyunca çok şaşırdılar
çünkü O’nun yokluğu ülkeyi birçok bakımdan karışıklığa götürebilirdi.
O Onlara oğlu William’ı takdim etti ve O’nu kendi yerine dük seçmeleri
ve askeri lider kabul etmeleri için ciddiyetle yalvardı. Çocuğun hassas
bir yaşta bulunmasına rağmen, oradaki herkes dükün teşviki ve
iradesine iştirak ederek O’nu (William) kendilerine prens ve efendi
kabul ettiler ve bozulmaz yeminlerle sadakatlerini sundular.’78

Bu sırada William sadece beş yaşında idi ama buna rağmen huzurda
bulunanlar O’nun veliahtlığını onayladılar. Bunun üzerine Dük Richard oğlu
William’ı gerekli eğitimi alması için güvendiği kişilere teslim etti ve hac
yolculuğuna çıktı. Dönüş yolunda hastalandı ve İznik’te, 1035 senesinde vefat
etti. Bunun üzerine daha çocuk yaşta olan William babasının yerine geçerek
dük oldu.79
Önceleri ‘Piç William’ (William the Bastard) diye anılan yeni dük
İngiltere’yi fethettikten sonra artık Fatih William (William the Conqueror)
diye anılmaya başlanacaktır. Onun döneminde bir düklük olan Normandiya
M. Fauroux, Recueil des actes des ducs de Normandie de 911 à 1066, L. Musset Ed., Caen:
Caron, s. 231, 1961.
78 Jumieges, age, s. 81.
79 Jumieges, age, s. 81-85.
77
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bir Krallık olan İngiltere’yi fethetmiştir ve yepyeni bir döneme girmiştir. O
yüzden bu döneme kadar olan taht verâseti ile ilgili bilgileri toparlamak
gerekir.
Normandiya’nın 911 yılında Rollo ve takipçilerine, Vikinglere karşı
muhafızlık mukabilinde verilmesinden 1035 yılında William’ın babasının
yerine dük olmasına kadar geçen 124 yıllık zaman içinde Normandiya
düklüğü kurumsallaşmaya başlamış ve sınırlarını genişletmişti. Mesela daha
önce de bahsettiğimiz gibi Normanlar kuruluşlarından sonra komşuları
Bretonların aleyhine sınırlarını genişletmişler ve yeni toprak bağışları ile
üstün bir konuma gelmişlerdi. İlk Norman liderleri örneğin ne Rollo ne de
oğlu William hiçbir unvanla anılmazken ve onların dönemlerinde Normanlar
hala geçici iskân edilmiş Vikingler olarak kabul edilirken I. Richard
döneminden

sonra

Normanlar

unvanlarla

anılmaya

başlanmış

hatta

kendilerine bağlı liderler ve bölge yöneticileri de kont olarak dile getirilmiştir.
Kroniklerde, asıl meselemiz olan verâsetin nasıl gerçekleştirildiği de açıkça
zikredilmiştir.
Ta ki ilk Norman dükü Rollo’dan itibaren takip edilen sistem açık ve
nettir. İktidarda olan kişi yaşlandığı zaman veya zamanının geldiğini
düşündüğü zaman başrahibi ve önde gelenleri çevresine toplar, vârisini açıklar
ve çevresindekilerden de bu kararına tabi olmalarını nazikçe ister.
Çevresindekiler de bu seçime rızalarını gösterirler ve katılırlar. Velev ki vâris
tek çocuk olsa dahi bu böyle gerçekleştirilir ki önde gelenlerin vârisin
seçimindeki etkisinin altı çizilmiş olsun. Eğer birkaç tane oğul var ise vâris
yaşı büyük olan olur. Belli ki vâriste aranan şartların en başta gelenlerinden
bir diğeri de askeri liderlik eğitimi ve kapasitesidir. Böylece Normanlar’da
1035 senesine kadar baştaki dükün tayinine ve önde gelenlerin rızasına dayalı
bir verâset sistemi vardır diyebiliriz. Başa geçemeyen vârisler de ortada
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bırakılmaz ve Onlara da toprak ve kontluk veya dini otorite ve başrahiplik
verilir.
Bu düzenli duruma istisna görülebilecek tek gelişme III. Richard
döneminde yaşanmıştır. III. Richard’a kardeşi Robert isyan etmiş ve
muhtemelen de Robert kardeşinin zehirlemesi sonucu ölmüştü. Bu durumda
ailenin ikinci sıradaki erkek çocuğu Robert başa geçmiştir. İsyankâr olması
durumunda bir değişikliğe sebep olmamıştır zira aile de dük olabilecek
durumda kalan tek kişidir. Görünen o ki Normanlar yeni kurulan bir yapı
olmasına rağmen vâris tayininde herhangi bir sorun ve sistemsizlik
yaşanmamıştır. Dolayısı ile Normanların en yakın müttefiki ve bütün
geleneklerini ve dillerini benimseyip tabi oldukları Frankların veraset sistemi
bu durum üzerinde etkili olsa gerektir.
Frankların tarihinde de diğer Germen kavimlerinin tarihinde olduğu
gibi ırsiyet, seçim, toprak paylaştırma ve bütün olarak devretme gibi verâset
tarzları bulunuyordu. Fakat bu durum esasında devletin ve iktidardakinin
gücüne

göre

değişiklik

arz

ediyordu.

Mesela

Frank

Krallığının

parçalanmasından önce iktidarda olan Karolenjler döneminde eğer kral güçlü
ise vârisini veya vârislerini kendi belirliyor ve önde gelenlerin seçimi ise
ancak bir görüntüyü kurtarma şeklinde gerçekleştiriliyordu. Ancak Karolenj
Krallarının zayıf olduğu dönemde bu sefer de seçim esası öne çıkıyor ve
kralın çevresi kraldan daha güçlü bir karar verici oluyordu.80 Dahası duruma
göre çocuğun bir odalıktan olması ki bu vârislere ‘piç’ (bastard) denirdi, bu
durum dahi büyük bir sorun olup bu çocuğu verâsetten düşürebiliyordu.81

80

J. L. Patourel, The Norman Succession, 996-1135, The English Historical Review, 86(339),
225-250, s. 236-237, 1971.
81 S. MacLean, Kingship and politics in the late ninth century : Charles the Fat and the end
of the Carolingian Empire, New York: Cambridge University Press, s. 220, 2003.
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Aslında bu verâset sistemi Karolanjların Frankia’daki tek meşru hükümdar
ailesi oldukları fikrini desteklemeye yönelikti ve kadın vârisleri dışlıyordu.82
Fakat onuncu yüzyılın başlarından itibaren özellikle Normanların tabi
olduğu Batı Frank Krallığı verâset konusunda daha istikrarlı bir çizgiye
gelmişti. Bu istikrarlı çizgi ise Normanlar’da gördüğümüzün nerede ise aynısı
idi. Buna göre kral en büyük oğluna ülkesini parçalamadan tamamen
bırakıyordu. Seçim fikri de çok işlerliği olmasa da zihinlerde korunuyor ve
bazen lordlar başka bir aday öne sürebiliyorlardı. Fakat bu aday da yine
kraliyet ailesinden birisi oluyordu. Fakat bu alternatif aday hiç seçilmediği ve
‘ekber ve erşed’ (primogeniture) kâidesi istikrarla uygulandığı için seçim
kâidesi sadece zihinlerde kalıyordu.83
Kadın vârislere gelince, Onlar da kanuna dayalı olarak tahttan uzak
tutuluyorlardı. Frankların efsanevi kralı Phramond’un yaptığına inanılan,
Germanik hukukun bir eseri kabul edilen ve Salik Kanunları (Salic Law)
olarak anılan kanunlara göre kralın en başta gelen görevi kanun yapmaktı ve
kız çocuğu ve onun soyundan gelenler taht verâsetine konu olamazdı.84
Germenik taht verâset usulü, uzun dönemler boyunca, kabul edilmiş,
taht vârislerinin özellikle de asil kadından gelenlerin çatışmalarına sahne
olmuştur. Önde gelen muharip reislerin diğer önde gelen muharip reislerin
kızları ile evlenen oğulları ciddi beklentilere giriyorlar ve bu da çatışmalara
sebep oluyordu. Fakat onuncu yüzyılda Avrupa Kıtasında verâset usulünde bir
değişim yaşanıyordu. Ekber-erşed ve toprağın bölünmezliği esasına göre bir
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verâset sistemi oluşturulurken diğer vârislere de sadakatleri karşılığında
toprak, unvan veya servet veriliyordu.85
Dolayısıyla, kendileri de Germenik köklerden gelen Normanlar da
gerek bu köklerin etkisi ile gerekse de kendilerine en yakın ve tâbii oldukları
Batı Frank Krallığı’nın etkisi ile aynı gelişimi gösteriyorlardı. Toprakların
kardeşler arasında bölünmediği, vârisin bizzat babası tarafından ölmeden önce
belirlendiği, seçim özelliği de gösteren bir törenin yaşandığı, diğer vârislerin
de sadakatlerinin maddi olarak sağlandığı bir sistemdi bu. Böylelikle
Normanlarda veraset mümkün olduğunca tartışmasız bir şekilde ilerliyordu.
Bu kısmın son sözü olarak ve William dönemine girdiğimiz için
‘Piçlik’ meselesinden bahsetmemiz gerekecektir. 10. yüzyılda Avrupa’da
henüz Hristiyan evliliği olarak bilinen kurumsal evlilik türü gelişmemişti.
Evlilik daha ziyade aileler arası bir anlaşma gibiydi ve bir erkek evli iken
cinsel ilişkisi olan ve kendi evleri olan diğer metres veya odalık
diyebileceğimiz kadınlar olabilirdi. Bu kadınlardan doğan çocuklar da
evlilikten doğanlar gibi o adamın doğal vârisi kabul edilirdi. Mesela bütün ilk
dönem Norman veliahtları metreslerden doğmuştur ve bu hiçbir sorun teşkil
etmemiştir.
Fakat 11. yüzyılda evliliğe dair fikirler değişmeye başladı ve özellikle
Kilisenin etkisi ile evlilik kurumsallaşmaya başladı. Çok eşlilik gayr-ı meşru
addedildi ve metreslerden doğan çocuklar mirastan pay almamaya başlamak
bir tarafa artık ‘Bastard (piç)’ diye anılmaya başladılar. 86
Toplumun 11. yüzyıldaki bakış değişikliği sebebiyle, William
metresten doğan ilk Norman veliahdı olmamasına rağmen ‘piç’ lakabı ile
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tanınan ilk Norman Dükü idi ve bu durum Ona bazı zorluklar çıkartmış,
özellikle çocuk yaşta olması da bazı isyanlara bahane olarak kullanılmıştı.
Fakat William bunların hepsinin üstesinden geldi ve Normanların son ‘piç’
dükü oldu. Tabii ki krallar metres tutmaya devam etti fakat bu metreslerden
doğan çocuklar artık mirastan mahrumdular. Mesela Fatih William’ın oğlu
İngiltere Kralı olacak olan Henry’nin en az yirmi dört tane gayr-ı meşru
çocuğu vardı.87 Bundan sonraki kısımda verâsetten bahsederken her zaman
için göz ardı edilen metres çocuklarını akılda tutmak gerekir.

2.2 İngiltere’nin Fethinden Sonra Veraset Ve İktidar
11. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’nin siyasi hayatı çok da iyi
değildi. Bu ülke son üç yüz yıllık tarihinde önce Vikinglerin talanları ve
yağmaları ile çalkalanmıştı. Son elli yılında ise artık krallıkların kurulduğu
İskandinavlardan gelen saldırılarla uğraşır olmuştu. Bu elli senelik dönem
içinde Danimarkalılara 250.000 pound haraç ödenmişti. 88 Daha da ötesi
Danimarka Kralı Çatalsakal Sweyn’in oğlu Knut İngiltere’yi işgal ederek
1016 yılında önce İngiltere’nin bir kısmının daha sonra da tamamının Kralı
oldu.
Knut’tan önceki İngiltere Kralı Hazırlıksız Ethelret, daha önce de
bahsettiğimiz gibi, Normandiya Dükü I. Richard’ın kızı Emma ile evli idi ve
bu evlilikten Edward (Günah Çıkaran) adında bir oğlu oldu. Knut, Ethelret’in
yalnız krallığını elinden almakla kalmadı daha sonra karısı olan bu Emma ile
de evlendi. Bu evliliğin asıl sebebi Kral Knut ve Normandiya Dükü Richard
arasındaki
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olmasıydı.89 Emma bu evlilikten de Harthaknut adında bir oğul sahibi oldu.
İkisi de geleceğin krallarıydı ve bu durum İngiltere Kraliçesi’ni Normanların
halası yaptığı gibi daha sonra İngiltere krallarını da Normanların halaoğulları
yaptı.
Önce Harthaknut 1035-1042 yılları arasında krallık yaptı. Bu sırada
Edward çocukluğundan beridir bulunduğu eğitim amaçlı ve güvenlikte olması
için gittiği Normandiya’da idi.90 Harthaknut bir düğün esnasında gelinin
şerefine o kadar çok içti ki alkol zehirlenmesinden öldü.91 Harthaknut’un
çocuğu olmadığı için 1042 yılından itibaren Emma’nın diğer oğlu Günah
Çıkaran Edward halkın gönülden kabulü ile henüz Harthaknut’un cenazesi
gömülmeden kral oldu.92 Daha Harthaknut döneminde kendisine müstakbel
kral olarak biat edildiği anlaşılıyor.93
Bir görüşe göre, çocuksuz olan Edward’ın planı yeğeni olan ve
Macaristan’da sürgünde bulunan Sürgün Edward’ı veliaht olarak ilan etmekti.
Sürgün Edward yalnızca O’nun yeğeni olmakla kalmayıp aynı zamanda 1016
yılında altı aylığına İngiltere Kralı olan Demirden Edmund’un oğlu idi.
1017’de Knut İngiltere’yi fethettiğinde O’nu sürgüne göndermişti. Eski bir
İngiliz Kralı’nın erkek çocuğu olması Onu kral seçilebilmek için uygun bir
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aday yapıyordu. Niyetlenilen veliaht 1057 senesinde İngiltere’ye nihayet
getirilebildi fakat çok kısa bir zaman sonra esrarengiz bir şekilde öldü.94
Diğer bir görüş de Poitiersli William’ın eseri Gesta Guillelmi
(William’ın Faaliyetleri)’de ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı üzere krallığın
Normandiya dükü William’a söz verilmesi idi. Günah Çıkaran Edward çocuk
sahibi olamamıştı krallığını hem akrabası olan hem de çocukluğundan bu yana
tanıdığı William’a bırakmak istiyordu. Bunun için önde gelen başrahiplerden
Robert’i ve önde gelen bazı soyluların çocuklarını Normandiya’ya gönderdi.
İsmi farklı kaynaklarda farklı geçen(Borneville, Bayeux veya Rouen) bir
yerde bir meclis toplandı ve bu toplananların önünde başrahip Robert Dük
William’a İngiltere Krallığı’nı teklif edip O’na sadık olacağına dair de
Hristiyanlık üzerine yemin etti. Onunla gelen bazı İngiliz soylu çocukları da o
soyluların sadakatinin bir garantisi olarak Normandiya’da kaldı.95
Tabii ki bu bilgileri bize aktaran Poitiersli William’ın ziyadesi ile taraflı
bir kaynak olduğunu ve birçok tarihçinin bu anlatılanlara şüphe ile baktığını
belirtmek gerekir. Bu itirazlar arasında en öne çıkanı ise bir kralın ölmeden
önce asillere veliahdına sadakat yemini ettirmesinin bir İngiliz geleneği değil
bir Norman geleneği olduğudur. Bu yüzden de İngiliz asillerin her hangi bir
sadakat yeminin de bulunmaları pek mümkün görülmemektedir.96 Diğer
taraftan ise kralın ölmeden önce veliahdını belirlemesi ve bunu asillerin de
tasdiklemesi usulü İngiltere’de de mevcuttu. 11. yüzyılda yaşanan bazı
anormallikler hariç İngiltere’deki verâset usulünün Frankiya’dan çok bir farkı
yoktu. Normal şartlar altında herhangi bir işgal ve başkaldırmanın olmadığı ve
kralın güçlü olduğu zamanlarda, kralın oğlu veya birkaç tane oğlu varsa en
S. Baxter, “Edward the Confessor and the Succession Question,” R. Mortimer Ed., Edward
the Confessor:The man and the Legend, Woodbridge: The Boydell Press, s. 96-98, 2009.
95 Baxter, age, s. 87; Poitiers, age, s. 69-71.
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Society, 36, 91-116, 1986.
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büyüğü tahta geçerdi. Bu durum 9. Yüzyıldan bu yana Normanlar ve
Franklar’da olduğu gibi seçim unsurunun bazı özelliklerini de taşımaktaydı.
Mesela 946 senesinde Kral Edmund öldürüldüğünde henüz iki oğlu da çok
küçüktü ve Edmund’un kardeşi Eadred tahta geçti. O da veliahtsız ölünce
soylular arasında yapılan seçimle Edmund’un henüz 14 yaşında olan büyük
oğlu tahta geçirilmişti. Dolayısı ile İngiltere’de Frank topraklarındakine
benzer bir durum söz konusuydu.97
Uzun süredir siyasi kargaşalar sebebiyle geleneksel metotların düzenli
uygulanamadığı İngiltere’de verâset usulünün geleneksel bileşenleri şöyleydi:
kralın soyundan gelmek, son kral tarafından halef olarak gösterilmek, soylular
ve din adamları tarafından seçilmek veya kabul edilmek ve Kilise tarafından
kutsanmak.98 Edward’ın veliahtsız olması sonraki krala işaret etmesini
gerektiriyordu.
Edward’ın taht için William’a söz vermiş olabileceği birçok tarihçi
tarafından kabul edilir. Bunda da şaşılacak bir şey yoktur zira Edward daha
küçük bir çocukken Normandiya’ya yollanmış ve İngiltere terbiyesi altında
değil Norman gelenekleri ile büyümüştür. Dahası Normandiya’da bulunduğu
süre içerisinde kendisine tam bir kral gibi davranıldığına dair deliller
vardır.99Krallığı boyunca da devamlı bir şekilde İngiliz soyluları ile mücadele
etmesi gerektiği düşünülürse annesi tarafından soyunun bağlandığı ve
aralarında büyüdüğü Normanlara tahtı bırakması doğal kabul edilebilir.
Fakat 4 Ocak 1066 günü Günah Çıkaran Edward ölüm döşeğinde iken
tahtını kayın biraderi ve İngiltere’nin kendisinden sonraki en güçlü adamı olan
Wessex Kontu Harold’a bıraktığını söyledi.100 Zaten son yüz yıldır düzensiz
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olan İngiliz tahtının verâset meselesine bu durum bir karışıklık daha ekledi.
Zira şu anda son kral tarafından işaret edilmiş iki vâris vardı Kont Harold ve
Normandiya Dükü William.
Kont Harold bariz bir şekilde bir vâris olarak daha güçlü idi. Kendisi
bir Anglo-Sakson’du ve hayatı boyunca İngiltere’de yaşamış bir soyluydu.
Kız kardeşi Kralla evliydi ve kendisi de kraldan sonra İngiltere’nin en güçlü
adamıydı. Ayrıca fiziki olarak kralın ölümü esnasında orada olması da işini
çok kolaylaştırdı ve Kralın cenaze töreninin yapıldığı Westminster
Katedralinde, aynı gün içerisinde krallığını ilan etti.101
Dük William, Harold’un taç giymesini engelleyememişti ama onun
meşruiyetini tanımayıp İngiltere’yi işgal planları yapmaya başlamıştı.
Hazırladığı donanmayı aylarca sebebi tam olarak bilinmeden bekletti.
Muhtemelen çok iyi bir hazırlık yapmak için bekledi. William’dan bir asır
sonra Gesta Regum Anglorum eserini yazan William of Malmesbury Onun
yaptığı hazırlıkları anlatıyor ve başarısının bir şansın eseri olmadığını ortaya
koyuyor. 102
Fakat donanması ile birlikte tam zamanında İngiltere’ye gitmişti. O,
İngiltere’nin güneyinde Hastings olarak bilinen mevkide savaşa hazırlık için
bir kale inşa ettiğinde Kral Harold kardeşinin de destek verdiği bir Norveç
ordusunu henüz defetmişti ve ordusu yorgundu. Bunun da etkisi ile 14 Ekim
1066 yılında yapılan ve tarihe Hastings Savaşı olarak geçen mücadeleyi
Normandiya Dükü William kazandı. Harold savaş alanında öldürüldü ve
William Noel Günü’nde, selefi gibi Westminister Katedrali’nde taç giyerek
İngiltere’nin kralı oldu. Gesta Normannorum Ducum (GND) bunu şöyle
kaydeder: ‘…, in die Natalis Domini ab omnibus tam Normannorum quam
101
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Anglorum proceribus rex electus sacro oleo ab episcopis regni est delibitus…’
‘Efendimizin doğum gününde, Norman asilleri kadar Angel asilleri tarafından
da kral olarak seçildi ve krallığın başrahipleri tarafından takdis edildi.’103
‘William the Bastard,’ Piç William olarak İngiltere topraklarına demir atan
Normandiya Dükü William ‘William the Conqueror,’ (Fatih William) olarak
demir alacaktı.
William’ın tabii ki fetihten sonra yapması gereken ilk şey İngiltere
üzerindeki hâkimiyetini tahkim etmekti ve bunu yaparken isyanlarla
karşılaşmaması imkânsızdı. 1068 senesinden başlayarak 1070’e kadar önde
gelen eski İngiliz kontları Edwin, Morcar ver Edgar isyan etti ve isyanları
bastırıldı. William her isyan bölgesine bir kale yapmaya başladı. 104 Bu
kalelere garnizonlar yerleştiriliyor ve bunlar isyan bölgelerine hızlı
müdahalelerde bulunabiliyorlardı. Böylece kısa sürede bütün bir İngiltere
önce ahşap inşa edilen ve daha sonra taşa dönüştürülen kalelerle kaplandı.
Bu isyanların da etkisi ile Anglo-Sakson toprak sahiplerini Normanlarla
değiştirmeye başladı. Kısa bir süre içerisinde büyük topraklar ve kontluklar el
değiştirerek Normanların eline geçti. Danimarkalıların işgal girişimi ve
kontların isyanları ile bu önlemleri alarak başarılı bir şekilde mücadele etti.
Kilisenin yapısında da bazı değişikliklere gidilerek Papa’nın da yeni kralı
kutsamasından sonra eski dönemdeki başrahiplerin ve papazların iki tanesi
hariç hepsi değiştirildi. William Normandiya ile İngiltere’yi tek bir idareye
bağlamadı. Şu halde O, Normandiya’da Frank Kralı’na bağlı bir dük
İngiltere’de ise kraldı.105
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William’ın İngiltere’de yapmaya çalıştığı şey Normandiya’da atalarının
kurduğu düzenin bir benzerini burada tatbik etmekti. Bu düzen sıkı bir
merkezi otoriteye dayanan yönetimle kendisine bağlı dükleri, siyaseti, askeri
kaynakları ve dini otoriteyi desteklemekti. 106
1070’li yılların sonuna doğru gelirken William bütün isyanları
bastırmıştır. GND’nin ilk yazarı, Jumiegesli William bunu ‘Sonunda bütün
isyan ve savaş fırtınası dinince, O (Fatih William) şimdi güçlü bir şekilde
bütün İngiliz topraklarını ve dahası zaferi huzurla elinde tutuyor’ diye
anlatırken Onun halefi olan Orderic Vitalis o sayfanın kenarına ekler ‘barış
uzun sürmedi.’107
Bu sefer tehlike içeriden gelmekteydi. Her güzel şeyin bir bedeli olduğu
gibi William’ın topraklarını bu derece genişletmesinin bir bedeli olarak belki
de, büyük oğlu Dük Robert 1070’li yılların sonlarında, çevresine önde gelen
Norman reislerinin çocuklarını toplayarak, Normandiya’da ayaklandı.
Ayaklanmanın

sebebi

babasının

Normandiya’yı

kendi

istediği

gibi

yönetmesine izin vermemesi idi. 108 William İngiltere’yi fethedip kral olduktan
sonra Normandiya Düklüğünü büyük oğlu Robert’a teslim etmişti. Aslında
bazı kaynaklara göre bundan da daha önce William Robert’ı kendi veliahdı
ilan etmişti. Daha İngiltere bile fethedilmemişken Dük William ileri
gelenlerin yemini ve Frank Kralı Philip’in rızası ile oğlu Robert’ı veliahdı ilan
etti.109
1079 senesindeki isyanı tasvir eden o dönemin olaylarını yıldan yıla
kaydeden Anglo Saxon Kronikleri’nde şöyle anlatılıyor:
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‘Bu yıl (1079) Robert, Kral William’ın oğlu, babasından
kaçarak anne tarafından amcası Flandersli Robert’a sığındı. Çünkü
babası yönetmesi için O’na verdiği ve aynı zamanda Kral Philip’in de
rıza gösterdiği düklüğü istediği gibi yönetmesine izin vermiyordu.
Ülkedeki önde gelen adamlar da Robert’ı efendileri olarak kabul
ettiler. Bu yıl Robert babası ile savaştı ve Onu elinden yaraladı….’ 110

Aynı hadise bir başka İngiltere kroniği olan Morcesterli Florence’te
de 1077 tarihli olarak anlatılır fakat Normandiya’nın Robert’a William henüz
İngiltere seferine çıkmadan verildiğini yazar. 111 Bu kayıtlardan anlaşılan daha
önceki Norman örneklerinde olduğu gibi henüz dükün kendisi yaşarken en
büyük oğlunu kendine veliaht tayin etmesidir.
Fatih William 1087 senesinde 10 Eylül’de ölüm döşeğinde iken oğlu
Robert ile hala çatışma halinde idi. Kaen’de kendisi için yapılan mezara
gömülürken de talihsizlikler cenazesinin peşini bırakmadı. Önce dini tören
sırasında bir yerli geldi ve törenin yapıldığı Kaen Katedrali’nin aslında
babasının toprağı olduğunu ve Ondan izinsiz olarak William’ın bu katedrali
yaptığını, hakkını almak istediğini söyledi. Bu adam biraz ödeme yapılarak
sakinleştirildi. Daha sonra mezar yeri dar geldi. Mezara sığması için
bastırılınca mumyalanan ceset patladı, iç organları dışarı çıktı ve etrafa
saçıldı. Cenazesine oğullarından sadece Henry katılmıştı. 112
Normanlar’ın en başarılısı ve İngiltere’nin Kralı olan William’ın son
dönemi çok sevdiği karısının ölümü ve oğlunun isyanı sebebiyle hiç de layık
olmadığı bir şekilde sonuçlandı. Bu olağanüstü şartlardan dolayı Norman
veraset düzeni
110

de ilk defa bozuluyordu. Çünkü William

ölürken

The Anglo Saxon Chronicle, Terc. Ve Ed. G. N. Garmonsway, London: J. M. Dent, s. 213214, 1953.
111 O. M. Florence, A History of the Kings of England, Dyfed: Llanerch Enterprises, s. 141,
1853.
112 Bates, age, s. 207-208; Crouch, age, 124-125.
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Normandiya’yı büyük oğlu Robert Curthose’a, İngiltere Krallığı’nı William
Rufus’a bırakıyordu. Üçüncü oğlu Henry’ye ise o zaman için bir servet olan
5000 pound para bırakıyordu.113 Malmesburyli William’ın kaydettiğine göre
Fatih William’ın Richard isimli bir oğlu daha vardı fakat geyik avlarken
ölmüştü. Ayrıca beş tane de kızı vardı.114
Burada ilk bakışta hemen dikkati çekecek olan nokta Fatih William’ın
ülkesini ikiye taksim ederek en büyük iki oğluna vermesidir. Bu daha önceki
Norman geleneklerinde görülmemiş bir şeydir ve Franklarda da uzun süredir
uygulanmayan bir gelenektir. Bu yüzden Avrupalı tarihçilerin de dikkatini
çekmiş ve onlar da bu durumu açıklamaya çalışmışlardır.
Bu konuda en iyi bilinen makale hala John Le Patourel’in 1971 yılında
yazdığı “The Norman Succession, 996-1135” başlıklı makaledir. Bu
çalışmasında Patourel William’ın neden ülkesini iki parçaya bölüştürdüğünün
ihtimallerini değerlendirir ve şu sonuca varır: parçalı verâset kararı ölüm
döşeğinde verilmiş o anlık bir karardır. Patourel durumu William’ın veraset
kararının tarihi gelişimini gözlemleyerek verir. William ilk önce oğlu Robert’ı
bütün topraklarının vârisi olarak ilan etmişti. Fakat Robert babasına isyan
etmekle kalmadı ve buna layık olmadığını da defalarca kanıtladı. Bunun
üzerine William diğer oğlu Rufus’u vârisi olarak ilan etme niyetindedir. Fakat
o ölüm döşeğinde iken çevresindekilerin baskısı O’nu o anda farklı bir karar
vermeye zorlamış ve Norman İmparatorluğu parçalanmıştır.115
Yukarıdaki makale, takdir görmesine rağmen, bu konudaki tartışmaları
sonlandırmadı ve 1980 yılında R. H. C. Davis, Robert Curthose’ın veliahtlık
ve düklük sürecini netleştirmek için bir makale yayınladı. Bu makalesinde
113
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bizim de yukarıda verdiğimiz kayıtları vererek süreci yeniden kurguladı. Ona
göre William oğlu Robert’ı henüz küçük bir çocukken 1063 senesinde
veliahdı olarak ilan etti. 1067 senesinde bir törenle bunu tekrarladı ve Onun
yokluğunda oğlu Robert Normandiya’nın dükü olarak orada bulundu. Fakat
1071 senesinde William Normandiya’ya geri döndüğünde otoriteyi yeniden
ele aldı ve bu da oğlu tarafından kendisine verilenin geri alınması olarak
değerlendirilip isyan sebebi sayıldı ki bu isyan inişli çıkışlı William’ın
ölümüne değin devam etti. Ayrıca William’ın Robert’ı daha küçükken
veliahdı olarak ilan etmesi gayet doğaldı. Zira bu hem Frankiya’da genel
geçer verâset şekli idi hem de William’ın babası da Kudüs’e hacca giderken
henüz beş yaşında olmasına rağmen oğlunu hem kendisinden sonraki dük ilan
etmiş hem de Normandiya’yı O’na emanet etmişti. 116
1991 yılında Emily Zack Tabuteau, Patourel’in makalesine cevâben bir
makale yayınladı. Makalesinde iki tane sorunun cevabını arıyordu. Bunlardan
birincisi, William oğlu Robert’a Normandiya’yı istemeye istemeye ve
direnerek mi bıraktı yoksa baştan beri Onun Normandiya üzerindeki hakkını
kabul etmiş miydi? İkinci soru ise, Normandiya’yı vererek en büyük oğlunu
İngiltere’den mahrum edebileceğini düşünmesinin sebebi ne idi? 117
Tabuteau’nun ilk tespiti Robert’ın daha başından beri Normandiya’nın
veliahtı olarak kabul edildiği ve bunun halk ve soylular tarafından da kabul
edildiğidir. Bunu delillendirirken de hem yukarıda zikrettiğimiz kroniklerin
bölümlerini hem de R. H. C. Davis’ten alıntı ile kaydettiği 1066 ve 1087
yılları arasındaki berat kayıtlarında Robert Curthose’ın dük olarak geçmesidir.
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English Historical Review, 95(376), 597-606, s. 604, 606, 1980.
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Böylece 1087 yılına gelindiğinde Robert’ın Normandiya’nın başına geçmesi
malumun îlâmından öte bir şey değildir.118
İkinci soruya gelince, William neden Normandiya’yı Robert’a
İngiltere’yi O’nun küçüğü William’a bırakabilmişti, bunun geleneksel veya
hukukî bir alt yapısı var mı idi? Tabuteau bu sorunun cevabını verirken şunu
kabul ederek başlıyor: 10. ve 11. yüzyıllarda açık bir şekilde toprakların
vârisler arasında bölünmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat 12.
yüzyılın başlarından itibaren açıkça görülmeye başlayan yeni bir durum orta
çıkmıştı.
Bu yeni durumu göre bir soylunun miras olarak bırakacağı topraklar
ikiye ayrılabiliyordu. Birinci kısım babadan kalan (propres), ikinci kısım ise
kazanılan (acquets). 1079-1101 arasındaki bir yıla tarihlendirilebilecek
belgede geçen bir ifade bu iki ayrı toprak üzerindeki tasarruf hakkından
bahsediyor. Buna göre bir baba kendi babasından kalan toprakları kendi
oğluna miras bırakmak zorunda iken para ile veya savaşla kazandığı bir
toprağı istediği kişiye bırakabilir. Bu kanunun gereği olarak kayda geçen ilk
olay yine Fatih William’ın bir uygulamasıdır.
William’a yakın soylulardan biri olan William fitz Osbern 1071 yılında
Flanders Savaşı’nda vasiyet bırakmadan ölünce O’nun topraklarının
paylaştırmak Kral olarak Wiliam’a düşmüştü. William da O’nun büyük
oğluna Normandiya’yı verirken yeni fetih toprağı olan İngiltere’deki
topraklarını küçük oğluna vermişti. Bundan sonra bu uygulama devam etti.
Montgomerili Roger 1094’de öldüğünde en büyük oğlu Normandiya’daki
topraklarını ikinci sıradaki oğlu ise İngiltere’deki topraklarını aldı. Geriye
kalan dört oğula ise bir şey verilmedi. Bunlar ilk iki örnek olmasına rağmen
Tabuteau bu uygulamanın daha birçok örneğini listeliyor. O’nun yaptığı
118
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tespitlere göre bu kuralı herkes uygulamıyordu ve bazıları bütün topraklarını
yine en büyük oğullarına bırakabiliyordu. Fakat uygulamak isteyenler için
böyle bir kural vardı.119
1087 Norman verâseti meselesi görüldüğü üzere tartışıla gelen ve kesin
ifadelerin kullanılmasının zor olduğu bir meseledir. Yukarıdaki verilere
dayanarak bir sonuç çıkartmamız gerekirse akla en yatkın olan Emily Zack
Tabuteau’nun kurgusu gibi geliyor. Ne de olsa William kendi topraklarını
paylaştırmadan önce William fitz Osbern’in topraklarını da paylaştırmıştı ve
William’ın ölümünden önce babadan kalan ve kazanılan toprak ayrımı ile
toprak paylaşımı yapılmaya başlanmıştı. William daha sonra pişman olmasına
rağmen Normandiya’yı oğlu Robert’a zaten bıraktığına dair birçok delil vardır
ve herkes tarafından tartışmasız kabul edilen bir gerçektir. Belki Robert
Curthose babasına isyan etmese idi İngiltere de O’na bırakılacaktı. Ama
babası

William,

muhtemelen

Robert’ın

kendisini

hayal

kırıklığına

uğratmasının da etkisi ve toprakların zaten ayrı kara parçalarında olmasının da
elverişliliği ile, İngiltere’yi diğer oğluna bıraktı.
Muhtemelen Norman asillerinin arasında bu uygulamanın İngiltere’nin
fethinden sonra yayılmasının en büyük sebebi bu durumun coğrafi olarak da
makul gelmesi idi. Zira Normandiya ve İngiltere arasında geçilmesi gereken
bir deniz vardı. Muhtemelen bu coğrafi durum da verâset usulü alanındaki
seçenekleri etkiledi.
Açıklaması ne olursa olsun, iki kardeş de birbirlerinin konumunu
tanımadı. İkisi de bir parçasına değil bir bütün olarak babalarının mirasına
sahip olmak istiyorlardı. İlk harekete geçen payına Normandiya düşen Robert
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oldu. Babasının silah arkadaşları ve yardeşleri120 kendisinin ise amcaları olan
Mortainli Robert ve Piskopos Odo Normandiya’yı alan Robert’ın tarafını
seçtiler ve İngiltere de William’a karşı, 1088’de, bir isyan hareketi başlattılar.
Onlardan cesaret alan bazıları da İngiltere’nin kuzeyinde kalkıştı. Üstelik
William amcası Odo’ya babasının döneminde el konulan bütün mal varlığını
da geri vermiş, O’na Kent bölgesini vermiş ve kendisine de danışman
yapmıştı.121
İsyan edenler Norman kökenli soylular veya din adamları idi. William
tıpkı babası gibi askeri alandaki becerisini ve stratejik zekâsını kanıtlamıştı.
Bu yüzden de henüz kral olmadan önce İngiltere’de saygı duyulan biri olmayı
başarmıştı. Bu olayda da zekâsını ortaya koyup isyan eden Norman soylulara
karşı yerli olan İngiliz ailelerle iş birliğine girdi.122 Bazı kısıtlamaları
kaldıracağı sözü ile onların desteklerini aldı ve ilk olarak amcalarının üzerine
yürüdü. Normandiya’dan yardım gelmesini kalelerinden bekleyen amcaları,
kuşatmaya dayanamayarak teslim oldular. Sıra kuzeye geldiğinde o isyanlar
William’a bağlı olanlar tarafından zaten sonlandırılmıştı. Amcalarını ceza
olarak sadece Normandiya’ya sürdü. Psikopos Odo’nun başı çektiği Frank
asıllı kontların bu isyan hadisesi ve İngilizlerin William’dan tarafa olmaları
Anglo

Sakson

Kronikleri’nde

1087-1088

tarihlerine

ait

bölümde

anlatılmaktadır.123
Hamle sırası William’a gelmişti. Normandiya’yı ele geçirmek için plan
yapmaya başladı. Önce küçük kardeşleri Henry’yi kullanmak istedi fakat
Robert bunun farkına vardı ve William’la görüşen Henry’yi Fransa’ya
Herleva, Fatih William’ın annesi, Dük Robert öldükten sonra Contevilleli Herlevin ile
evlenmişti. Bu evlilikten Odo ve Robert adında iki oğlu oldu. Yani Odo ve Robert William’ın
anne tarafından yardeşleri (yarı kardeşleri) idiler ve O’nun askeri harekâtlarına da bizzat
katılmışlardı.
121 F. Barlow, William Rufus, London: Methuen London, s. 69, 1983.
122 Barlow, age.
123 The Anglo Saxon Chronicle, 1953, Barlow, age; Crouch, age, s. 130-135.
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sürgüne gönderdi. Daha sonra William daha derinden bir strateji izlemeye
başladı. Stratejisini din adamları üzerine kurdu. Dağıttığı rüşvetlerle boşalan
dini makamlara kendi taraftarlarını geçirdi ve kısa bir süre sonra kendi yanlısı
bir din adamları grubu oluşturdu. Daha sonra Normandiya’nın kuzeyindeki
kontları kendi safına çekti.
1091 senesine gelindiğinde artık Normandiya’ya yürüyecek kadar
taraftar satın almıştı. Düklüğün merkezi olan Fecamp kendine bağlı bir kont
olan William tarafından ona teslim edilince Robert kardeşi ile pazarlık
yapmak zorunda kaldı. Bunun sonucu kuzey kontlarının William’a bağlı
olması kararlaştırıldı. Böylece Robert artık Normandiya düklüğünü Kardeşi
İngiltere Kralı ile paylaşır olmuştu.124
1099 yılında ilk Haçlı Seferleri düzenleneceği zaman Robert buna
katılmak istedi ve kardeşi William’a Normandiya’nın tamamını 10.000 mark
karşılığında rehin bıraktı. William bu parayı toplayabilmek için olağan üstü
vergiler koydu ve sonuçta vasalları ile arası ciddi şekilde bozuldu.125
William din adamları tarafından da sevilmezdi zira dini ve din
adamlarını her zaman küçümserdi. Hatta kendisinin öldüğü günün gecesinde,
Malmesburyli William’ın anlattığına göre, bir keşiş Onunla ilgili bir rüya
görmüştü. Bu rüyada William her zaman olduğu gibi küstah ve tahkir edici
tavırlarla kiliseye girmiş ve istavrozu kırmıştı. Daha sonra sırtüstü düşmüş ve
ağzından bir alev çıkmış ve bu alevlerden çıkan duman da yıldızlara kadar
yükselmişti. Bu rüya William’a anlatılınca her zamanki küçümseyici tavrı ile
şöyle dedi ‘O bir keşiş ve para için rüya görmüş, bir keşiş gibi. Ona yüz şiling
verin.’ Bunları söylediğinin akşamı avlanmak için gittiği ormanda nereden
geldiği belli olmayan bir ok tarafından, 1100 yılında, kırk yaşının üzerinde
124
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iken öldürüldü. İngiltere tarihi kronikleri ağız birliği etmişçesine William’ın
ne kadar dinden uzak ve kötü bir kral olduğunu anlatır dururlar. Anglo Saxon
Kroniği’ne göre O neredeyse bütün halkı tarafından nefret edilen Tanrı
tarafındansa tiksinilen bir kraldı.126
Bu ölümün bir suikast olabileceği hiç düşünülmedi ve bir av kazası
olarak kabul edildi. Talih, İngiltere Kralı olabilmek iddiasında ve
mücadelesinde bulunan Robert’a hayatının fırsatını kaçırtırken, böyle bir
ümidi olmayıp kardeşlerinin arasındaki kavgalardan nemalanmaktan başka
derdi olmayan Henry’ye büyük bir fırsat vermişti: İngiltere Krallığı. Çünkü bu
beklenmedik ölüm esnasında Robert ülkesini kardeşi William’a emanet edip
Haçlı Seferi’ne çıkmıştı. İktidar boşluk kabul etmeyeceği için ortada kral ilan
edilebilecek tek bir kişi vardı: Henry.
Devlet erkânı, Warvickli Henry, Meulan Kontu Robert, Robert ve
Hamo gibi mevtâ Kral’ın yakın destekçileri Henry’yi kral ilan etmeye hazırdı.
Vâkıa, O’na bir an evvel Londra’ya gidip kraliyet hazinesini teslim almasını
ve Westminister Katedrali’nde taç giymesini de salık vermişlerdi. Fakat
Henry’nin kardeşlerinden daha değişik bir karakteri vardı. Önce kardeşini
defnetmek istediğini söyledi. Defne bizzat katıldıktan sonra Westminister
Katedrali’ne gitti ve İngiltere Kralı olarak tâcını giydi. Tâcı giymeden önce
O’nu kral ilan edecek olan Kilise’nin de gönlünü yapmak zorundaydı. Bu
yüzden Londra Psikoposu Maurice’nin iki talebini yerine getireceğini söz
verince ancak kutsandı ve tâcı giydi: Kardeşi William’ın Kilise aleyhine olan
icraatları

geri

alınacak

ve

O’nun

sürgüne

gönderdiği

Başpiskoposu Anselm geri getirilecekti. 127
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Öyle görünüyor ki Henry ağabeyinin başlatmış olduğu İngiltere’yi
yeniden İngilizleştirme siyasetini daha da ileriye götürüyordu. Tahta geçtikten
çok kısa bir süre sonra İskoç Kralı Malcolm’un kızı ile evlendi. Anglo Sakson
Kroniği bu evlilikten şevkle bahseder; zira gelin, kraliçe olunca Margaret
ismini alan Matilda, sadece İskoç Kralı’nın kızı değil aynı zamanda Norman
fethi öncesi son İngiltere Kralı Edward’ın da akrabası idi. 128
Evlilikten sonra da İngiltere asıllıların krallık içinde güçlenmesini
devam ettiren olaylar yaşandı. Kral Henry tâcını giyeli çok olmamıştı ki
ağabeyi Robert Haçlı Seferi’nden döndü ve emanet olarak İngiltere
Krallığında duran Normandiya Düklüğünü geri aldı. Fakat çok kızgındı zira
kendisinin yokluğunda İngiltere Krallığı’nı kardeşi Henry almıştı. Hâlbuki O,
ekber ve erşed (primogeniture) geleneği gereği kendisinin İngiltere Kralı
olması gerektiğini düşünüyordu.129
Bunun üzerine yeniden harekete geçen Robert İngiltere’deki bazı önde
gelenleri kendi safına çekti. İngiltere’yi büyük bir donanma ile işgal etmeyi
düşünüyordu. Kral’ın bu donanmaya karşı gönderdiği bazı gemiler Dük
Robert’a katıldı. Bunun üzerine Henry İngilizlerden oluşan bir ordu topladı.
İki ordu 1101 yılında karşı karşıya geldiği zaman iki tarafın asilleri de bir iç
savaş istemiyorlardı. Önde gelen insanların gayreti ile savaşsız bir çözüm
üzerinde çalışılmaya başlandı ve anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın önemli
maddeleri şunları içeriyordu:
1. Dük sebebi ile topraklarını kaybeden İngilizlere toprakları bir an
evvel geri verilecek.
2. Dük Robert her sene İngiltere’den 3000 altın mark alacak.
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3. Eğer ortada hukukî bir vâris olmazsa ve aralarından biri ölürse
İngiltere ve Normandiya’ya sağ kalan tek başına hükmedecek.
Bu anlaşma iki taraftan da önde gelen on iki kişinin karşılıklı yemini ile
tahkim edildi.130
İki kardeş arasındaki mücadele tabii ki bu anlaşma ile bitmedi.
Geçmişten dersini almış görünen Kral Henry Normandiya’yı yavaş yavaş ele
geçirmek için bir strateji uyguladı. İlk birkaç sene anlaşmanın gereği olan
3000 marklı haracı ağabeyine düzenli olarak gönderdi. Fakat bu sırada halka
ağır vergiler koyarak büyük bir ordu toplamayı da ihmal etmedi. Bu vergilerle
sadece ordusunu değil aynı zamanda hem

İngiltere’deki hem

de

Normandiya’daki nüfuzunu da güçlendiriyordu. Kral Henry Normandiya’daki
nüfuzunu o derece yaymıştı ki kendisinin azılı düşmanları olan Bellemeli
Robert ve Mortainli William haricindeki bütün Norman kontlarını kendi
safına çekmişti. Nihayet 1105 yılının 27 Eylül’ünde Normandiya’ya çıkartma
yaparak kuzeyinde bulunan önemli merkezler olan Caen ve Bayeux’u bütün
kaleleri ile ele geçirip toprak sahiplerini kendine bağladı. Sonraki yılın
Ağustos ayında ise işini bitirmek için daha büyük bir ordu ile geri döndü.
Önüne çıkan bütün toprakları kendine bağladı. Nihayetinde Dük Robert ve
Ona bağlı kontları da yendi ve esir olarak İngiltere’ye götürdü.131 Böylece
1087 yılında ayrılan topraklar yeniden birleşiyor ve Normandiya Dükü ve
İngiltere Kralı Norman Hanedanı’nın aynı üyesi oluyordu.
Henry Norman topraklarını yeniden birleştirmişti ve bir süre hem
İngiltere’de hem de Normandiya’da barışı sağlamıştı. Bu sırada bugün AngloSaxon hukuku dediğimiz hukuk sisteminin temellerini attı ve devlet hazinesi
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sistemini oluşturdu.132 Sıra kendisinden sonraki kralı ilan etmeye gelmişti.
Kendisinin yasal tek oğlu olan William Adelin hem mantıken hem de gelenek
itibarı ile O’nun veliahdı olabilecek tek kişi idi. Geleneğe uyarak kendi
sağlığında oğlunun veliahtlığını diğerlerine de kabul ettirmesi ve sadâkat
yemini alması gerekiyordu.
Bu işe ilk olarak Normandiya’dan başlamak istedi. Muhtemelen bunun
sebebi İngiltere’nin bu işte her hangi bir sorun çıkartmayacağını
düşünmesiydi. Bir diğer sebep de Normandiya düklüğüne bir veliahdın sadece
kontlar tarafından değil aynı zamanda Frank Kralı tarafından da kabul
edilmesi gerekliliği idi. Bunları göz önünde bulundurarak 1115 yılında
oğlunun veliahdlığını Frank Kralı Louis’e kabul ettirmek ve asillerin de
biatını almak için Normandiya’ya geçti.133
Fakat işler planlandığı gibi gitmemişti. Frank Kralı Louis’le yüksek
miktarda bir para karşılığı oğlunun veliahdlığının tanınması için anlaşmak
üzere iken Flanders’in kontu olan Baldwin Kral’a aksi yönde cesaret verdi ve
iş bozuldu. Daha da ötesinde, Kral Louis Kral Henry’nin ağabeyi ve eski
Normandiya dükü olan Robert’ın oğlu ve Flandersli Kont Baldwin tarafından
desteklenen William Clito’yu düklüğün yasal vârisi ilan etti. Aslında Frank
Kralı’nın zaten daha önceden William Clito’ya verilmiş bir sözü vardı. 134 Bu
gelişme pek tabii ki bir savaş anlamına geliyordu.
Henry İngiltere’ye geri döndü ve ordusunu topladı. Normandiya’ya
çıkarma yapmadan önce İngiltere’deki adamlarına ve önde gelen din
adamlarına oğluna bağlılık yemini ettirdi. Daha sonra Normandiya’ya geçti ve
Frankların sınırdaki yerleşimlerini yağmalarken Frank Kralı Louis de
Normandiya sınırındaki yerleşim yerlerini yağmalıyordu. Fakat 1116
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senesinde güç dengeleri Henry aleyhine değişti. Flemish ve Angevin gibi
Frank topraklarının güçlü kontluk hanedanları da Louis’den yana oldular ve
Normandiya’yı yağmalamaya başladılar. Birçok kont Henry’ye isyan etti ve
ayaklandı. Kendisine başarısız bir suikast girişimi dahi oldu. Artık en yakın
adamlarına bile güvenemez hale gelmişti. Gecelere silahları ile uyumaya
başladı ve muhafızlarını arttırdı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi karısı
Matilda’nın da ölüm haberini aldı.135
Normandiya’da Henry’ye bağlı kontların bu kadar çabuk O’na sırt
dönmeleri, isyan ve hatta ihanet etmeleri muhtemelen Henry’nin İngiltere ve
İngiliz yanlısı bir siyaset izleyerek İngiliz asıllı toprak sahiplerini ön plana
çıkartmaya başlaması ile açıklanabilir. Anlaşılan o ki Henry Normandiya’daki
tehditlere karşı çevresindeki İngilizleri arttırdıkça Normandiya’lılar da
O’ndan soğumaya başlamışlardı. Bunun en bariz delili Henry’nin bu savaşta
çevresindeki muhafızları İngiliz asıllılardan seçmiş olmasıdır.

GND

yazarlarından biri olan Orderic Vitalis’in Historia Ecclesiastica isimli eserinde
bize Henry’nin durumunu şöyle anlatır:
‘Eo Tempore rex Henricus diuturnam obsidionem tenere
nolebat, quia ipse turbatis omnibüs ut in fraternis conflictibus fieri
assolet, in suis non confidebat. Illi enim qui cum eo manducabant,
nepoti suo aliisque inimicis eius faudebant, eiusque secretis denudatis
adminiculum illis summopere procurabant.’
‘Bu dönemde Kral Henry uzun bir kuşatmaya girişemezdi zira
yakınlarıyla arasında devamlı bir çatışmanın olduğu bir karışıklıkta
kendi adamlarına güvenemezdi. Onunla beraber yiyen insanlar sırlarını
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araştırarak O’nun yeğenini ve O’nun düşmanlarını desteklemiş ve
yardım etmişlerdi.’136

Bütün bu olanlar Henry’yi acımasız bir insan haline getirdi ve bu isyan
sırasında çok trajik bir olay yaşandı. Kral Henry’nin gayr-ı meşru kızı
Normandiya’nın Breteuil bölgesinin kontu Eustace ile evli idi. Eustace bizzat
Henry’nin desteği ile Normandiya’nın bu en zengin bölgesinin başına
geçmişti. Fakat hem kendi yardımı ile kont olan damadı hem de kızı Juliana,
Ivry kalesinin sahipliği üzerine anlaşmazlıktan dolayı isyancıların safına
geçmek düşüncesindeydiler. Henry bu anlaşmazlığı bitirmek için Ivry
komutanı Ralph Harnec’in oğlu ile Eustace ve Juliana’nın iki kızını yani
kendi torunlarını rehin olarak değiştirme kararı aldı. Böylelikle iki taraf da bu
savaş zamanında birbirlerine karşı harekete geçemeyecek ve düzeni
bozamayacaktı. Orderic Vitalis’in anlattığına göre bu savaşın en acımasız ve
trajik olayı böyle başladı.
Muhtemelen Eustace ve Kral Henry’nin birlikteliklerini bitirmek
isteyen Montfort Kontu Amaury 1119 yılında Eustace’yi kışkırttı ve O da bu
kışkırtmaya gelerek rehini olan Ivry Kalesi Komutanı Ralp Harenc’in oğlunun
gözlerini oydurdu ve onu babasına gönderdi. Böylelikle kızlarını akıl almaz
bir tehlikeye atmış oldu. Belki de büyük babaları Kral Henry’ye güveniyor ve
ne olursa olsun onlara bir zarar gelmeyeceğini düşünüyordu. Eğer böyle
düşündü ise düşündüğü gibi olmadı. Ralph Harenc Kral Henry’ye giderek
rehine değişimi geleneklerinin bir gereği olarak adalet istediğini söyledi.
Bunun üzerine Henry hiç düşünmeden kendi torunlarını Ralp Harenc’in eline
teslim etti ve O da onların gözlerini oydurup burunlarını kesti.137
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Neredeyse bütün Normanlar Henry’yi terk etmiş ve yeğeninin düklük
davasına destek verir hale gelmişlerdi. 138 Fakat bütün olumsuzluklara rağmen
O, mücadeleye devam etti ve bunun sonuçlarını almaya da başladı. Talihi
1119 yılının Mayıs ayında döndü. Oğlu William’ı karşılığında büyük para
verdiği Anjou Kontu Fulk’ın kızı ile Haziran’da evlendirdi. Daha sonra eski
bir düşmanı olan Bellemeli Robert’ın oğlu William Talvas’ı babasına ait
toprakları Ona geri vererek yanına çekti. Kral Henry’nin işini kolaylaştıran bir
diğer gelişme önde gelen düşmanlarından biri olan Flanders Kontu
Baldwin’in ölümü oldu. Henry önde gelen aileler olan Flemish ve Angevin
hanedanlarının desteğini yeniden kazandı. Gücünü iyice toplayan Henry aynı
yılın Ağustos ayının 20’sinde ordusuyla Frank Kralı Louis ve yeğeni William
Clito’nun ordusuna karşı Bremule Savaşı adı verilen bir savaş yaptı ve büyük
bir zaferle Normandiya’nın başkenti Rouen’e döndü. Louis ve Henry Clito ise
kaçmak zorunda kaldılar. Bu yenilgiden sonra Normandiyadaki desteğini
kaybeden Kral Louis Henry’nin oğlu William Adelin’in kendisine sadakat
yemini etmesini ve karşılığında onu Normandiya dükü olarak tanımayı kabul
etmek zorunda kaldı. İsyancı Norman asilleri ise William Clito’yu terk
etmeleri karşılığında affedildiler.139
İngiltere Kralı Henry için kötü günlerin sonu gelmişti. Çünkü
Normandiya’daki isyanı bastırmış ve oğlunun veliahtlığını garantilemişti.
Meşru iki çocuğundan diğeri olan ve annesinin adını taşıyan Matilda ise
henüz beş yaşında bir çocukken müstakbel Kutsal Roma Germen İmparatoru
V. Henry ile nikâhlanmıştı ve 1109 yılında onun tarafından İtalya’ya
götürülmüştü. Daha sonra ise imparatoriçe olarak taç giymişti. 140 Hülâsâ, 1120
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senesi geldiğinde İngiltere Kralı Henry bütün işlerini yoluna koymuş bir
kraldı. Fakat bir felaket bütün taşları yerinden oynattı.
Bu felaket Henry’nin uğruna Normandiya’daki isyancılar ve Frank
Kralı ile savaşa giriştiği ve böylece Normandiya Dükü ilan edilen ve veliahdı
olan oğlu William’ın ölümü idi. İsyanı bastıran Henry İngiltere’ye dönmek
için bir filo hazırlattı. Bu sırada biri yanına gelerek babasının Fatih William’ı
fetih için İngiltere’ye geçiren geminin sahibi olduğunu ve şimdi de kendisinin
Kral Henry’yi İngiltere’ye ulaştırma şerefini almak istediğini söyledi. Henry
bunu kendisi için değil oğlu için kabul etmişti çünkü kendisi için zaten çok iyi
bir gemi hazırlanmıştı. Adam bundan da onur duyacağını söyledi. Henry’nin
oğlu William’la birlikte seçme üç yüz şövalye White Ship denen bu gemiye
bindiler. Geminin sahibi olan adam misafirperverliğini göstermek için fıçılar
dolusu şarap yüklemişti. Zaferin de vermiş olduğu keyifle o kadar şarap içildi
ki gemideki herkes zil zurna sarhoş oldu. Bunun sonucunda da gemi bir
kayaya çarparak parçalandı ve William da dâhil olmak üzere bir kasap
haricinde gemide kim varsa öldü. Bu olaya tarihte White Ship Felaketi
dendi.141
Henry haberi duyunca yıkıldı. Fakat bir sene sonra hanedanının
geleceğini düşünerek Louvainli Adeliza ile evlendi. Tabii ki maksat bir an
evvel bir veliahdın doğmasıydı. Aradan üç sene geçmesine rağmen Henry ve
Adeliza bir çocuk sahibi olamadılar ve bunun üzerine Henry muhtemelen
yeğenlerini değerlendirmeye başladı. En önde geleni kardeşi Adela ile bir
Fransız asili olan Blois Kontu Stephen Henry’nin oğlu Stephen idi. Henry
gayr-ı meşru oğlu olan Robert’ı da bir seçenek olarak değerlendirebilirdi fakat
artık ne Normandiya ne de İngiltere verâset hukukunda gayr-ı meşru çocukları
kabul ediyordu. 1125 senesinde beklenmedik bir başka olay oldu ve Kutsal
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Roma Germen İmpararotu V. Henry öldü. Bu durum İngiltere Kralı Henry’nin
planlarını değiştirdi ve İmparatorun dul eşi ve kendisinin kızı olan Matilda’yı
alel acele İngiltere’ye getirtti. Onu kendisine veliaht tayin etti ve kadın bir
veliahda karşı yapılan bütün itirazlara rağmen yönetimi altındaki kontlara da
O’na bağlılık yemini ettirdi. Ayrıca GND’ye göre Alman asilleri Matilda’yı
kocasının yerine imparatorluğun başına geçirmek istediklerinde bile Henry
kendi planlarından dolayı bunu reddetti. 142
1126’de Frank Kralı Louis sürgünde olan

William

Clito’yu

Normandiya Düklüğü için yeniden desteklemeye başladı. Kendisine yakın
kontlarına sarayına çağırarak onlardan Clito’ya bağlı olmalarını istedi. Hatta
1127’de Flanders Kontu Charles ölünce bu kontluğu Clito’ya verdi. Fakat
Clito kendisine düzenlenen bir suikasttan sonra 12 Temmuz günü kuşattığı
Aalst şehrinde kendisine mızrakla saldıran bir askere eli ile karşılık verince
mızrak elinin damarlarını kesti. Clito beş gün yaralı olarak yatmasının ardında
öldü ve böylece İngiltere Kralı’nın istediği gibi bir verâset için en büyük
sorunu olan yeğeni ortadan kalkmış oldu.143 Ayrıca artık Norman
topraklarında kendisine karşı isyanın liderliği de son bulmuştu.
Henry belki de kızının konumunun güçlenmesi için kızını Anjou Kontu
Geoffrey ile 1129 yılında evlendirdi. Anjou Kontluğu herhangi bir kontluk
değildi zira Frank Krallarının soyu da bu kontluktan gelme idi. 144 Fakat
Henry’nin hayatının son yıllarına doğru kızı ile arası bozulmaya başlamıştı.
Bunun sebebi Matilda ve kocası Geoffrey’in açıkça Normandiya’da güçlerini
Henry’nin isteğinin aksine genişletme çabaları ve Henry’ye İngiltere’de
onların arkasında durmadığından şikayetlenmeleri idi. Bu yüzden Matilda ve
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kocası Geoffrey güney Normandiya’da 1135’te bir isyan patlak verince
hemen Henry’nin karşısında isyancıların safında yer aldılar.145
Fakat Henry ömrü boyunca Normandiya isyanlarını bastırmakla
uğraşmıştı ve bunda büyük tecrübe kazanmış bir komutandı. Orderic’e göre
Angevin Hanedanı lehine isyana girişecek bazı kontlar sırf bu yüzden geri
duruyorlardı. Çok geçmeden ne kadar haklı olduklarını gördüler. Ordusu ile
İngiltere’den Normandiya’ya geçen Henry bu isyanı bastırmakta da pek
zorlanmadı. Fakat 1135’in 25 Kasım’ında, bu zaferi kutlamak için ava
gittiğinde, Hungtingdon’lu Henry’nin Kroniği’ne göre, kendisini her zaman
hasta eden ama buna rağmen çok sevdiği birkaç taze taşemen balığı yedi ve
rahatsızlandı. Aralığın ilk gününde de vefat etti. 146 Bu Onun otuz beş yıllık
saltanatının sonu iken tartışmalı halde olan İngiltere ve Norman tahtının
verâseti için yeni bir çatışmanın da başlangıcı oldu.
Henry’nin ölüm haberi Normandiya’ya yayıldığında kızı Matilda hâlâ
isyan halinde idi. İngiltere’de biat edilmiş olsa da Matilda’nın veliahtlığı
kontların içine sinmemiş ve hep bir tartışma konusu olmuştu. O isyan halinde
iken babasının ölmesi muhtemelen bu işi biraz daha karmaşık hale getirip
onun kraliçeliğini hemen kabul etmeyi zorlaştırmıştı. Ayrıca İngiltere’den
gelen

kontlar

Henry’nin

cenaze

töreni

bitmeden

Normandiya’dan

ayrılmayacaklarını bildirdiler. Kimsenin dikkatini çekmemişti ama bu durum
İngiltere’de büyük bir güç boşluğu oluşturmuştu. Hem Kralın ölümü hem de
asillerin Normandiya topraklarında oluşu İngiltere’de elini çabuk tutacak
birinin kendini kral ilan edebileceği bir ortam hazırlamıştı.
Elini çabuk tutan bu kişi Henry’nin kız kardeşi Adela ile Blois Kontu
Stephen’ın oğlu olan ve Henry’ye verdiği destekten ötürü Mortain Kontu
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yapılan Stephen idi. Henry öldüğünde kızı Matilda Henry’ye bağlı kalelere
saldırmakla meşguldü. İngiltere’nin soyluları ise Normandiya’da idi. Stephen
ise İngiliz Krallarının taçlarını giydikleri Winchester Katedralin’in psikoposu
olan kardeşi Henry’nin yardımı ile İngiltere’ye geçti ve baş psikopos Curbeilli
William tarafından 22 Aralık 1135’te Norman neslinin dördüncü kralı ilan
edildi. Kendisi de ailesi de asiller arasında sevilen ve ayrıcalıklı bir yere
sahipti. Zaten o esnada Normandiya’da bulunan kontlar kardeşi Theobald’ı
kral ilan etmeyi tasarlıyorlardı ama O daha erken davrandı.147 Kardeşinin
sayesinde din adamlarının desteğini alması onu kral yapmıştı ve Norman
Hanedanı’nın son kralı olacaktı.
Stephen’ı veya kardeşi Theobald’ı lordları olarak gören bir tâife zaten
oluşmuştu. Muhtemelen Stephen ve kardeşinin arasında tahta geçme
konusunda bir strateji hazırlanmıştı. Stephen ise zaten Normandiya’nın en
zengin asillerinden biri idi ve adamları tarafından çok sevilirdi. Kral
öldüğünde İngiltere’ye hemen geçebilmesinin sağlayan coğrafi avantajı
yanında bir diğer avantajı daha vardı, ağabeyinin aksine İngilizce biliyordu.
Londralılara ve din adamlarına gerekli cömertliği gösterince kral olarak ilan
edilmesi de çok gecikmedi. Salisbury Psikoposu Roger Kiliseye verilen
ayrıcalıklardan sonra devlet hazinesini Stephen’a teslim etti. Çok geçmeden
Stephen’in krallığı Kiliseye verdiği ayrıcalıkların da etkisi ile Papa II.
Innocent tarafından da tanınarak iyice meşrulaştı.148
Bu sırada Normandiya’daki mevtâ Kral Henry’nin önde gelen adamları
da Kral’ın yakın akrabaları arasında en yaşlı olan Theobald’ı kral olarak ilan
etmek için bir toplantı halinde idiler. Bu toplantı esnasında Stephen’in
İngiltere’de destek görüp kral olarak ilan edildiği haberi geldi. Theobald
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kardeşi ile savaşa girmeyeceğini ve O’nun krallığını kabul edeceğini söyledi.
Zaten iki tarafta da arazisi olan Norman asilleri de bir savaşa girmek
istemiyorlardı. Böylece mevcut durumu kabul ettiler. 149
Stephen ilk yıllarında gerek Kiliseye gerekse Henry döneminde
toprakları ellerinden alınan birçok Norman kontuna birçok söz verdi ve
Henry’den kalan hazineyi kullandı. Kuzey İngiltere’de İskoç ilerleyişini ve
İngiltere’nin bazı bölgelerinde çıkan ayaklanmaları bastırmak, asilleri
kendisine bağlı tutmak için hazineyi ilk 3 yılda bitirdi. Ayrıca topraklarını geri
vereceğini söylediği asillere olan sözlerini yerine getiremedi. Bunun
sonucunda Henry’nin gayr-ı meşru oğlu ve Norman asillerinin en
zenginlerinden olan Robert’ın da katıldığı bazı önde gelen asiller Henry’nin
kızı Matilda’nın tahtı ele geçirmesi için ona destek vermeye başladılar.150
Stephen İngiltere’de sükûneti sağlar sağlamaz Normandiya’ya geçti.
Zira gelenek olduğu üzere Fransa Kralı ile Normandiya Düklüğü meselesini
halletmesi gerekiyordu. Dönemin kroniklerinde Stephen’ın Fransa Kralı Louis
ile olan ilişkisini ortaya koymak için o cümleleri burada zikretmemiz yerinde
olur. Çünkü bundan öncekilerin aksine Stephen Fransa Kralı’na sadakat
yemini etmiş değil bir anlaşma yapmış görünmektedir.
‘Concordiam cum rege Francorum composuit, et Eastacius filius
eius homo regis Francorum effectus est de Normannia….’151
(Stephen) Frankların Kralı ile bir anlaşma yaptı ve oğlu
Eastace’yi Normandiya üzerine Frankların adamı yaptı.
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‘Concordatus est rex Stephanus cum rege Francorum..’
Kral Stephen Frank Kralı ile anlaştı.
‘In Maio Stephanus rex cum Ludouico rege colloquium habuit,
Normannia ducatum ab ipso iure recepit, et foedus amicicia sicut
antecessor eius tenuerat pepigit .’152
1 Mayıs’ta Kral Stephen Kral Louis ile bir görüşme yaptı ve
kendi hakkı olan Normandiya’yı aldı. Halefinin yaptığı gibi Kral
Louis’e dostluk yemini etti.

Stephen’in krallığının tescilinde dört nokta dikkati çekmektedir.
Birincisi, Stephen halefi olan kralın mevcut akrabalarından ve en
yakınlarından biridir ve erkektir. İkincisi, Normandiya’nın en zengin
asillerinden bir tanesidir. Üçüncüsü, o sırada asiller Normandiya’da isyan ve
Kral Henry’nin cenazesi ile meşgul iken din adamlarının ve Papa’nın desteği
ile kral olmuştur. Dördüncüsü ise kendinden öncekiler gibi Normandiya için
Fransız Kral’ına gitmiş ama sadakat yemini değil bir anlaşma yapmıştır.
Aynı zamanda Matilda’nın eşi olan Angevin ailesinden Anjou’lu
Geoffrey 400 şövalye ile Normandiya’yı işgal edip yağmalıyordu. Hem
destekçisi hem de gücü yerinde olan Angevinleri durdurmak isteyen Stephen
Normandiya’da iken Fransız Kralı ile görüşmesinden dönerken bir ordu
toplamaya çalıştı ise de güvenilir bir ordu toplayamadığı için iki yıllık bir
barış anlaşması yaparak İngiltere’ye çekildi 153.
1139 yılında Robert ve onun destek verdiği Matilda 140 kişilik bir
şövalye grubu ile İngiltere’ye geçtiler ve kendilerine destek veren Arundel
şehrinde karaya çıktılar. Bu hareket çok hızlı bir şekilde büyüyerek
152
153

Vitalis, age, s. 482.
Vitalis, age, ss. 484-487.
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katılımlarla bir iç savaşa dönüştü. 1141 senesine kadar isyancılar
Gloucestershire, Herefordshire, Somerset, Devon ve Cornwall şehirlerini ele
geçirdiler. İskoçya Kralı David’de kuzey İngiltere’yi işgal edip Matilda’nın
taht iddiasını desteklediğini ilan etti.154
Arundel Kalesi’ne üstlerini kurduktan sonra Robert Matilda’yı kalede
bırakıp kuzeybatıya doğru ilerledi. Stephen ise Arundel Kalesi’ni kuşattı fakat
nedendir bilinmez Matilda ile bir anlaşma yaparak O’nun kuzeydoğu
İngiltere’ye çekilmesine izin verdi. Robert ve Matilda Gloucester, Bristol,
Oxford ve Wallingford gibi çevre şehirleri ele geçirmişler ve artık Londra’yı
tehdit eder hale gelmişlerdi. Stephen kuşatmayı yarmak için bazı saldırılarda
bulunsa da başarılı olamadı. 1140 yılına gelindiğinde İngiltere’nin batısı
olduğu gibi Matilda’nın dolayısı ile Angevinlerin eline geçmiş Stephen ise
doğuya çekilmişti.155
Bu olaylardan bir sene sonra Stephen bir meclis toplayıp danışmasının
sonucu olarak savaş kararı verdi. Matilda’nın ordusu ve Stephen’in ordusu 2
Şubat 1141’de Lincoln Savaşı’nda karşı karşıya geldiler ve Stephen ilk
başlarda başarılı olsa da yenildi, ordusu dağıldı ve kendisi esir alındı.
Stephen’ı kral yapan kardeşi Henry kardeşinin tarafını bıraktı ve Matilda’yı da
bazı ayrıcalıklar karşılığında kraliçe yapmayı kabul etti. Matilda’nın
kraliçeliği dini çevreler tarafından kabul edildi. Fakat tacı giymek için
Winchester Katedrali’ne geldiğinde Stephen’a hala sadık olan Londralılar
ayaklandı ve Matilda tâcını giyemeden geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece
zenginliği ile bilinen İngiltere tam bir yağma ve katliam dönemine girdi.156
Burada ilk defa Londra halkı da tahta geçiş sürecinde etkili olmuş oldu.

154

Carpenter, age, s. 258; Crouch, age; Davis, age, s. 39.
Bradbury, age, s. 80-85.
156 The Anglo Saxon Chronicle, age, s. 266; Vitalis, age, s. 544-547.
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Stephen’ın yenilgi haberi Normandiya’ya geldiğinde Anjou’lu Geoffrey
bir kez daha Normandiya’yı işgal etti. Normandiya’daki Norman kontları
durumlarından güven duymamaya başladılar. Zira Stephen’a sadık kalmaya
devam

ederlerse

yayılan

Angevin

gücü

karşısında

topraklarını

ve

ayrıcalıklarını katbetmeleri işten bile değildi. Bu yüzden birçoğu Geoffrey’in
yanında saf tutmaya başladı.157
Orderic Vitalis’in

Historia Ecclesiastica’sının son sayfalarında

anlatıldığına göre Normandiya’daki bir kısım kont ilk olarak krallığı teklif
ettikleri Kral Stephen’ın kardeşi Theobald’a yine gittiler ve İngiltere’yi ve
Normandiya’yı bu karışıklıktan kurtarmak için kral olmasını istediler. Fakat
Theobald Angevin Hanedanı’nın büyüyen gücü karşısında kardeşinden farksız
olarak rahat bir krallık yapamayacağını biliyordu. Bu yüzden gelenlere
evvelki Kral Henry’nin damadı olan Angevin ailesinin başı ve Anjou Kontu
Geoffrey’in kral olması gerektiğini söyledi. Böylece Angevinler güçlerini
tahkim edip tahta biraz daha yaklaşmış oldular. 158 Burada “Henry’nin damadı”
ifadesinin kullanılması belli ki Geoffrey’i bir şekilde Kral Henry’ye bağlama
ihtiyacını gösteriyor.
Bu esnada bir başka Matilda oyuna dâhil oldu. Bu Stephen’ın eşi olan
Kraliçe Matilda idi. Angevinler’in Matilda’sının taç giyemeden Londra’dan
atılmasında ona sadık kalan adamlarının etkisi büyüktü. Robert ve
Angevinler’in Matilda’sı Londra’dan çekilirken Kraliçe Matilda’ya bağlı
kuvvetler de onları takip etti ve Robert’i esir aldılar. Bunun sonucunda “akıllı
adamlar”ın araya girmesiyle bir pazarlık yapıldı ve Kral Stephen’in serbest
bırakılması karşılığında Robert salıverildi. 159

157
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Fakat bu durum Stephen’ın çok da faydasına olmadı çünkü önde gelen
asiller bir kere Angevinlerin Matilda’sının yanında saf tutmuştu. Buna rağmen
Stephen Matilda’yı bir kez daha kuşatmayı başardı. Matilda gece vakti bu
kuşatmadan kurtularak yalın ayak kaçtı ve Normandiya’ya geçti. Bunun da
etkisi ile 1144 yılına gelindiğinde Normandiya’daki bütün asiller isteyerek
veya istemeyerek Geoffrey’in tarafına geçmişti. 160
1151 yılında Anjou Kontu Geoffrey öldü ve yerine oğlu Henry geçti.
Fransız Kralı’nın karısı Eleanor kocasından boşanarak Henry ile evlendi ve
ona batı Fransa’nın bir eyaleti olan ve kendine ait olan Poitou’yu da getirdi.
Angevinler bu yollarla iyice güçlenirken Stephen İngiltere’de isyanlarla
uğraşıyordu. Nihayet 1153 yılında Henry ordusu ile birlikte İngiltere’ye geçti.
Kral Stephen çok daha büyük bir ordu ile onu karşıladı. Fakat aralarında bir
savaş olmadı. Önde gelen din adamlarının araya girmesi ve Stephen ile
Henry’nin baş başa yaptığı görüşmeler sonucu Winchester şehrinde bir
anlaşmaya varıldı. Bu olayı kaydeden iki kroniğin ortak ifadelerine göre
Stephen Henry’yi evlat edindiğini ve kendisinin oğlu olarak kendisinden
sonraki kral olarak ilan ettiğini açıkladı. Hazır bulunan din adamları ve
kontlar hep birlikte bu anlaşmaya ve Henry’ye sadakat yemini ettiler.
Stephen’ın gerçek oğlu Kont Eustace bu anlaşmayı kabul etmese de kısa bir
süre sonra hastalanıp öldü. Böylece muhtemel vâris kalmamıştı. 1154 yılında
Stephen öldüğünde Henry Normandiya’dan gelip tahta oturdu ve buna
kimsenin bir itirazı olmadı. Böylece Normanlar dönemi bitmiş ve Angevinler
dönemi başlamış oldu.161 Burada dikkati çeken hadise Stephen’ın Henry’yi
önce oğlu olarak ilan edip daha sonra vârisi ilan etmesidir. Görünüşte de olsa
baba-oğul devamlılığı sağlanılmaya çalışılmıştır. Bir diğer sebebi de
Stephen’ın gerçek oğlu Eustace’in tek oğul olarak tahtta hak iddia etme
durumunda elini zayıflatmak olabilir.
160The
161
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Avrupa tarihinde genel kabul gören görüşe göre esasen Blois ailesinden
olan ve annesi aracılığı ile Normanlara bağlanan ama dördüncü Norman Kralı
olarak tahta oturan Stephen’i de sayarsak Normandiya ve İngiltere tahtlarına
Norman ailesinden şu isimler çıktı: Fatih William (1066-1087), Robert (10871106 sadece Normandiya), William Rufus (1087-1100 sadece İngiltere),
Henry I (1100-1006 sadece İngiltere; 1106-1135), Stephen (1135-1144; 11441154 sadece İngiltere).
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SONUÇ
Yukarıda görüldüğü gibi 1066’da Fatih William’ın İngiltere’yi
fethetmesi ile Norman toprakları parçalı bir iktidar yapısı halini aldı. Bu
iktidarın paylaşılması değildi. Doğuda görmeye alışkın olmadığımız bir
yapılanma olarak bir lider bir toprak parçasında kral olabiliyorken diğerinde
daha aşağı bir mevki olan dük olup başka bir krala tabi olabiliyordu. Böylece
Fatih William İngiltere’de bir kralken Normandiya’da Frank Kralı’na bağlı
Normandiya Dükü idi.
Parçalı yapının daha sonra iktidar yapılanmasında da bir etkisi ortaya
çıktı. Artık Norman toprakları araya denizin girdiği iki ayrı toprak
parçasından, ülkeden oluşuyordu. Doğal olarak bu merkezi otoriteye zarar
verebilecek ve yönetimde ikiliği ortaya çıkartabilecek bir durumdu ve öyle de
oldu. İlk Norman Kralı William’ın ölümünden itibaren birçok defa İngiltere
Kralı ile Norman Dükü’nün farklı kişiler olduğu görüldü. Bunlardan sadece
1144’te Stephen’in Normandiya’yı Angevinlere bırakması durumunda bu iki
toprağı iki kardeş yönetmemişti. Fakat her zaman için amaç iki ülkeyi tek bir
idare altında birleştiren bir İngiltere Kralı olmaktı.
Bir diğer farklılık ise taht verâset usulünde yaşandı. 1087 öncesi
Normandiya

Düklüğüne

her

zaman

için

en

büyük

erkek

çocuk

(primogeniture) vâris olmuştu. Fakat İngiltere’nin fethinden sonraki daha ilk
verâset meselesinde bu usûl inkıtâa uğramıştı. Öyle ki 1154’te Norman
Hanedanının son bulmasına kadar hiçbir zaman en büyük oğul babasının
vârisi olarak İngiltere Kralı olamadı. Bu durumun aslî değil talî bir sebebi
vardı.
Zira Fransa tahtı 996 yılından 1316 yılına kadar, Normanlardan sonra
İngiltere tahtı1216 yılından 1377 yılına kadar kesintisiz en büyük erkek
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evlada devretti.162 Dolayısıyla İngiltere tahtına hiçbir zaman büyük oğulun
geçememesinin sebebi Avrupa’da veya Normanlarda taht verâset usulündeki
herhangi bir değişim değildir. Bunun sebebi Normanların İngiltere gibi bir
krallığı sindirememiş, merkezi bir otorite kuramamış ve bir sistem
oturtamamış olmalarından ileri gelir. Böyle bir durumda da verâset usulündeki
kurallar güç dengelerine göre esnemiş ve güç Norman neslinden kimin tahta
geçeceğini asıl belirleyen etken olmuştur.
Fakat Normandiya dönemi ile İngiltere dönemi arasında verâset
alanında hiçbir kural değişmemiş de değildir. Bahsettiğimiz gibi daha önce
metreslerden doğan çocuklar da babalarının mirasına ortak oluyorlardı. Aynı,
metresten doğan bir çocuk olan ‘Piç William’ın Normandiya Dükü olup
İngiltere’yi fethedip “Fatih William” ve İngiltere Kralı olması gibi. Fakat 11.
yüzyılda kilisenin kesin bir şekilde çok eşliliği ve bu eşlerden doğan
çocukların mirastan pay almasını yasaklaması sonucu Norman krallarının
birçok gayr-ı meşru çocuğu olmasına rağmen bunların kral olma ihtimalleri
bile gündeme gelmemişti. Mesela yaşayan erkek vârisi kalmadığı için kızı
Matilda’yı getirtip vârisi ilan eden Henry’nin çok fazla gayr-ı meşru çocuğu
olmasına rağmen ve bunlardan biri olan Gloucesterli Robert çok saygıdeğer
ve son derece zengin bir kont olmasına rağmen 163

verâset meselesinde

bunların adı bile anılmamıştı. Bu kapı tamamı ile kapanmıştı.
Bir diğer dikkat edilmesi gereken durum da kadınların oynadığı roldür.
Burada göze çarpan birinci nokta evliliklerin önemidir. Çünkü bu evliliklerle,
toprak kazanımı söz konusu olabiliyordu. Angevin Hanedanı’nın ilk Kralı
Henry ile evlenen Eleanor’un Poitou bölgesini getirmesi değindiğimiz bir
örnektir. Ayrıca artık eğer erkek bir vâris yoksa kız çocuklarının da tahta vâris

162

R. Bartlett, England Under the Norman and Angevin Kings, Oxford: Clarendon Press, s. 4,
2000.
163 Bartlett, age, s. 9.
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olabilme durumu yavaş yavaş gündeme gelebiliyordu. Yukarıdaki olaylarda
buna aynı kadın üzerinden iki örnek vardır. I. Henry’nin kızı Matilda Alman
İmparatoru ile evlenmiş fakat kocası ölünce Henry Onu geri getirmişti. Alman
soyluları Matilda’nın İmparatoriçe olarak başlarına geçmesini teklif
edebilmişlerdi. Bir diğer yandan I. Henry kızı Matilda’yı kendi vârisi olarak
ilan edip kendisine bağlı kontlara kızına sadakat yemini ettirmişti. Daha
sonraki gelişmelerle durum değişip Matilda Henry’ye isyan etmese idi belki
de Norman Hanedanının başına kraliçe olarak Matilda geçecekti. Dolayısı ile
Avrupa henüz kadın bir hükümdar ile tanışmamış olsa bile kadınların
hükümdar olması fikri ile tanışmıştır.164
Sonuç olarak, İngiltere Krallığı döneminde Normanların taht verâset
usulünü etkileyen iki unsur vardı. Birincisi, fiilî bir durum olan İngiltere’nin
fethi ve bunun getirdiği güç dengeleri idi. İkincisi ise hukuki, nikâhsız
kadından doğan çocukların miras hakkından men edilmeleri idi. Bu
değişimlerin sonucu olarak Norman verâset sistemi ve düzeni bozuldu. Bu
bozulmada Matilda gibi tahttaki hakkını ileri sürerek isyan eden kız
çocuklarının da etkisi oldu. İlk dönemin aksine hiçbir zaman en büyük oğul
kral olamadı ve yaşayan bir kardeş olduğu sürece taht kavgaları hiç durmadı.

Avrupa’da ülkesini kendi adına yönetmesi ile bilinen ilk Kraliçe 1109-1126 yılları arasında,
Leon ve Castile Kraliçesi Urraca’dır (Bartlett, 2000, s. 10).
164
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