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AMAZON BESTSELLER
“Konu ortaçağ hikayelerinin heyecanlı anlatımları olduğunda, Jones gibisi çok az.”
The Sunday Times
“Güçlü bir hikâye, muhteşem bir şekilde anlatılmış. Dan Jones akıcı, zekâ ve sezgi dolu bir biçimde panoramik bir
bakış açısından ve bitmek tükenmek bilmeyen bir insancıllıkla yazıyor.
Sonuç son derece saygı uyandırıcı.”
- HELEN CASTOR
“Haçlılar’a bayıldım ve ondan birçok büyüleyici şey öğrendim.
Dan Jones bir dizi sıradışı işe girişmiş gerçek erkek ve kadının dünyasına bir pencere açıyor.”
- CONN IGGULDEN
“Haçlı seferlerinin güçlü ve enerji dolu bir hikayesi. Dan Jones haçlı dünyasının, doğu Akdeniz’den güney İspanya’ya,
Bizans’tan Baltıklara kadar her arenasında bulunan muazzam bir karakter topluluğunun içine yaşam üflüyor. Canlı
öykü anlatımını anekdotları anlatmak için bir araştırmacının gözüyle birleştiren Jones orta çağ yüzyılları boyunca
kabaran ve yankıları günümüze kadar titreşmeye devam eden bir çatışmanın hayat dolu ve parlak (ama özenle inşa
edilmiş) bir anlatımını sunuyor.”
- JONATHAN PHILLIPS
“Dan Jones orta çağ tarihini öykülemekte bir üstat.”
- DAN SNOW

“Günahlarınızın bağışlanmasını kazanmak
için bu yolu sahiplenin ve Kutsal Krallığın yok
edilemez nurundan emin olun.”
Papa II. Urban böyle diyordu 1095 yılında. Kelimeleri Hristiyanları “Kutsal Kabre
giden yola koyulmaya” ve yüzyıllar süren İslami hakimiyetten Kudüs’ü
özgürleştirmeye girişmeye kışkırtmak içindi. Urban’ın toplanma çağrısı, haçı
sahiplenenler için günahlardan arınma vaadiyle birleşince destansı bir dini
çatışmayı tetikleyecekti. İnançlı kalabalıklarıyla desteklenen Hristiyan prensler
İsa’nın düşmanlarına karşı, Avrupa’yı ve Akdeniz’i kan gölüne çevirecek bir dizi
kutsal savaş başlattılar. Doğuda Halep’ten Batıda Endülüs’e kadar uzanan bir
alandı savaş arenası.
Haçlılar kitabında Dan Jones Hristiyanlıkla İslam arasındaki neredeyse dört yüz
yıl boyunca etrafı yakıp yıkan ve yankıları günümüzde hala duyulan bir orta çağ
çatışmasına dair özgün bir bakış açısı sunuyor. Jones Haçlı Seferlerinin olaylarının
basit bir şekilde listesini vermek yerine, bir dizi heyecanlı olaylar dizisini temel
alarak bir “tarih tablosu” sunuyor. Bu kitabın başlığının “Haçlıları,” kadınları ve
erkekleri, doğu ve batı kiliselerinin Hristiyanlarını, Sünni ve Şii Müslümanları,
Arapları, Yahudileri, Türkleri, Mısırlıları, Berberileri, Moğolları ve hatta bir Viking
çetesini bile içeriyor.
Dan Jones popüler tarihin üstadı, konu üzerinde yüksek bilgisinden destek alan
anlatımıyla sayfa ardına sayfayı hevesle okutacak paha biçilemez bir yeteneğe
sahip. Haçlı Seferleri dönemi daha önce hiç böylesine parlak ve çarpıcı renklerle
betimlenmemişti veya hikayeleri böylesine bir tatla aktarılmamıştı.

Dan Jones Hakkında

DAN JONES bir tarihçi, belgesel yapımcısı ve ödüllü gazetecidir. The Plantagenets, Magna Carta,
The Templars ve The Colour of Time isimli kitapları dünya çapında bir milyon kopyadan fazla
satıldı.
Düzinelerce TV programını yazdı ve sundu. Bunlar arasında Netflix/Channel 5 serisi olan ünlü
Büyük İngiliz Kalelerinin Gizemleri belgesel dizisi de bulunuyor. On yıl boyunca London Evening
Standart gazetesi için haftalık yazılar yayınladı ve yazılarının bazıları The Sunday Times, The Daily
Telegraph, The Wall Street Journal, Smithsonian,
GQ ve The Spectator gibi dergi ve gazetelerde yer aldı.

