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ÖNSÖZ 

 

M. 1171-1250 yılları arasında Mısır ve Şam bölgesinde kurulup, yetmiş dokuz 

yıl gibi kısa süren bir saltanat döneminde Filistin, Ürdün, Lübnan, el-Cezire ve Yemen’e 

kadar hakimiyet sahasını genişletmeyi başaran Eyyûbîler, Türk, Kürt ve Arap 

unsurlarının bir araya gelmesiyle vücut bulmuştur. Zengiler bünyesinde üst düzey 

görevlere sahip Eyyûbi beyleri kurdukları hanedanlığı Türk devlet geleneğine göre 

teşkilatlandırmış ve ordunun çoğunluğunu da Türklerden oluşturmuşlardı.  

Eyyûbîlerin kuruluş döneminde dikkat çeken en önemli unsur ise tarih sahnesine 

çıkışlarının zamanlama olarak Frenkler tarafından oluşturulan Haçlı birliğinin İslâm 

dünyasını tehdit ettiği bir döneme rast gelmesidir. Bu sebeple Eyyûbî saltanatı altında 

bulunan topraklar III., IV., V., VI., ve VII. Haçlı Seferlerine göğüs germek zorunda 

kalmıştır. Bununla beraber saltanatlarının sonlarına doğru Doğu’dan gelen Moğol akınları 

ve onlardan kaçan başta Harezmşahlar olmak üzere diğer toplulukların göç dalgaları 

hanedanlığın şahit olduğu bir başka önemli hadise olmuştur. Hanedanlıkta yaşanan tüm 

bu hadiselere birde ülkenin kuzeyinde bulunan topraklarının hakimiyeti için kendileriyle 

aynı dine mensup Anadolu Selçukluları ile bu iki devlet arasında tampon bölge oluşturan 

Artuklular, Musul Atabeyliği, Ahlatşahlar ve diğer küçük beyliklerle sürekli yaşadıkları 

ittifak ve çatışma ilişkileri ve de Selâhaddin Eyyûbî’nin ölümü sonrası geriye kalan 

hanedan üyeleri arasındaki taht ve toprak kavgaları eklenmiştir. 

Devletin kurucusu Selâhaddin Eyyûbî, Zengiler Atabeyliği’nde amcası 

Şirkuh’un yanında usta bir kumandan ve devlet adamı iken, amcasının ölümü üzerine 

Fâtımî veziri ve Zengileri temsil eden Mısır Emiri olmuş, Fâtımî iktidarının zayıflamasını 

fırsat bilerek izlediği ustaca politikalar neticesinde kendi kurduğu devletin başına 

geçmiştir. Selâhaddin Eyyûbi’yi asıl ön plana çıkaran hadise ise; dört yüz atmış bir sene 
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Müslüman hâkimiyetinde kalmış, sonrada H. 492 (M. 1099) yılında Haçlılar tarafından 

ele geçirilmiş mukaddes kent Kudüs'ün yeniden fethedilmesi olmuştur.1   

Haçlılar, Kudüs’e ilk giren Hz. Ömer komutasında bulunan Müslüman 

askerlerinin aksine kente girdiklerinde Müslüman ve Yahudi yetmiş binden fazla insanı 

katlettiler. Zamanın görgü tanıkları akan kanın yüksekliğinin insan bileklerini aştığını ve 

bir çok kişinin diri diri yakıldığını dile getirmektedir.2  Selâhaddin Eyyûbi kenti ele 

geçirdiği zaman ne Kudüs’te ne de diğer bölgelerde yaşayan öteki etnik ve dinsel 

topluluklara böyle bir zarar vermedi. Sonrasında başta Selâhaddin Eyyûbî olmak üzere 

ardılları da saltanatları boyunca diğer etnik ve dini gruplara hoş görülü davranmaya 

devam ettiler. Sahip oldukları kutsal toprakları Haçlılara karşı korurken, bölgede dağılmış 

bir görüntü sergileyen İslâm birliğini  yeniden kurmayı amaçladılar. 

Yukarıda özetle bahsettiğimiz olayların ayrıntıları hem Eyyûbîler hem de 

Memluklüler devrinde yaşayan tarihçiler tarafından bazen hadiselere şahit olmak 

suretiyle bazen de ana kaynaklardan alıntılar yapmak suretiyle kaleme alınmıştır. Büyük 

 
1

 Nevzat Sağlam, “Arşiv Belgelerine Göre Selâhaddin Eyyûbî’nin Kudüs Vakıfları”, 

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2017, C. 6, S. 6, s. 404. 

2 Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraeus), Abû’l-Farac Tarihi II, Çev. Ömer Rıza Doğrul, 

TTK Yayınları, Ankara 1950. s. 340; Fulcherius Carnotensis, Kudüs Seferi: Kutsal 

Toprakları Kurtarmak, Çev. İlcan Bihter Barlas, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 

2009, s. 104; Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi I, Çev. Fikret Işıltan, Ankara 

1986, s. 221; Amin Maalouf, Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, Çev. Mehmet Ali 

Kılıçbay, İstanbul: Telos Yayıncılık, 1998, s. 12-13; Muammer Gül, “Müslümanların 

Kudüs'ü Fethi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şanlıurfa 2001, C.8, 

S. 8, s. 49-53. 
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İslâm tarihi ve kurulmuş olan Müslüman devletler hakkında doğal olarak Batılı 

müverrihlerden ziyade Müslüman müverrihlerin kaleme aldığı eser sayısı daha fazla 

olmakla beraber daha kapsamlı bilgiler de ihtiva etmektedir. Vücuda getirilen bu eserlerin 

dilleri ağırlıklı olarak klasik Arapça ve Farsça olmuştur. Bu sebeple klasik Arap literatürü 

bir çok esere sahip olmasına rağmen çoğu bilim insanı için neredeyse hala erişilemezdir3 

ve hatta genel eğitime sahip halk tarafından daha az okunmakta ve yararlanılmaktadır. 

Bununla beraber yurt içi ve yurt dışında İslâm tarihi, Müslüman toplumlar ve özelinde 

Eyyûbîleri konu alan bu eserleri tercüme ve tetkik çalışmalarının sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. Ülkemizde ise Batı’ya oranla tercüme çalışmalarının daha geç başladığı ve 

sayı olarakta daha az olduğu aşikardır.  

Eyyûbîler ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunluğunu Selâhaddin Eyyûbî ile 

alakalı konular oluşturmaktadır. Selâhaddin Eyyûbî sonrası dönemde tahta oturan 

hanedan üyeleriyle ilgili çalışmalar hanedanların iktidara geliş sırasına göre orantılı bir 

biçimde azalma göstermektedir. Bu sebeple bizde çalışmamızda Makrîzî’nin Arapça 

olarak kaleme aldığı genel Eyyûbi tarihini kapsayan, “Es-sülûk li-Ma’rifeti Düveli’l-

Mülûk”4 adlı eserinin birinci cildinde mevcut Eyyûbîler bölümünü tercüme etmeyi tercih 

ettik.  

 
3 Ronald J.C. Broadhurst, A History of The Ayyubid Sultans Of Egypt, (Translated 

From The Arabic Of al-Makrîzî With Introduction and Notes), Twayne Publishers, 

Boston 1980, s. ix. 

4 Kitab es-Sülûk’un birinci ve ikinci cildi Muhammed Mustafa Ziyade tarafından 1934 

ve 1956 senelerinde, üç ve dördüncü ciltleri ise önceki ciltlerin derlenmesinde yanında 

bulunan talebesi Saîd Abdülfettâh Âşûr tarafından 1971 ve 1972 senelerinde Mısır'da 

neşredilmiştir. Makrîzî, Kitâbü’s-Sülûk li-Ma’rifeti düveli’l-mülûk I-IV, Nşr. 

Muhammed Mustafa Ziyâde-Saîd Abdülfettâh Âşûr, Kahire 1934-1973. 
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Eser, hem Eyyûbî ve Memlukler tarihini inceleyenler hem de Suriye ve Mısır 

bölgesiyle ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar açısından da önemli bir bilgi kaynağıdır. 

Hadiseler yıl yıl nakledilirken, yaşanan olaylara da siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan 

bakılmıştır. Es-sülûk, Makrîzî’nin Müslüman Arap bakış açısıyla yazmış olduğu 

Yakındoğu ve Ortadoğu’nun tarihi kroniğini olurken, günümüzde aynı bölgede geçmişte 

yaşananlara benzer olarak ortaya çıkan çağdaş olaylara benzerlikleri hususunda da 

okuyucular için dikkat çeken bir mehaz olacaktır. 

Eser, ilk olarak Arapça dilinden Quatremere ve Blochet tarafından Fransız diline 

tercüme edilmiştir. Muhammed Mustafa Ziyâde ve Saîd Abdülfettâh Âşûr tarafından 

toplam dört cilt, on iki bölüm halinde derlenerek Kahire’de neşredilmiştir. Ronald J.C. 

Broadhurst tarafından da “A History of The Ayyubid Sultans Of Egypt”5 başlığı altında 

İngilizce diline tercüme edilmiştir. Biz de tezimizde genel olarak Broadhurst’un İngilizce 

tercümesinden faydalandık. Arafta kalan kısımlar, yer ve şahıs isimleri ve kasidelerin 

anlam bütünlüğü için Arapça neşredilmiş nüshalarına başvurduk. Tez çalışması  giriş 

kısmıyla başlayıp, sonrasında I. ve II. bölümler gelmektedir. Birinci bölümde Makrîzî’nin 

hayatı, eserleri ve tarihçiliği hakkında bilgiler verilirken, ikinci bölümde kronolojik 

olarak Eyyûbî hanedanları ve hüküm sürdükleri dönemlerde yaşanan tarihi olayların 

Türkçe tercümesi yapılmaktadır. Müteakiben değerlendirme ve sonuç, kaynakça ve  ekler 

kısımları bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında büyük emeklerini ve teşviklerini gördüğüm 

değerli hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. İlhan ERDEM’e, tez sürecinde bana vakit 

ayırarak sorularımı yanıtlama zahmetinde bulunan kıymetli hocalarım Prof. Dr. 

Süleyman ÖZBEK ve Dr. Öğretim Üyesi Mert KOZAN’a, Araştırma Görevlisi Sayın 

Törebey GÜNAYDIN'a, Arapça tercüme hususunda bana yardımlarını esirgemeyen 

 
5 Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e. 
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KAYNAK VE ARAŞTIRMALAR 

 
 

A. KAYNAK ESERLER 

 

Eyyûbî devriyle ilgili en önemli kaynakların başında günlerini Nureddin 

Mahmud Zengi ve Selâhaddin Eyyûbî’nin yanında geçirmiş bir edip ve tarihçi olan 

İmâdüddin el-İsfahânî’nin  (H. 519/M. 1125-H. 597/M. 1201) kaleme aldığı “el-Bark 

eş-Şâmî” adlı eserleri gelmektedir.6 Nureddin Mahmud Zengi ve Selâhaddin Eyyûbî 

yönetimlerinde Divân-ı İnşa’da almış olduğu görev sebebiyle yaşananların bizatihi tanığı 

olmuş ve resmî belgelere ulaşma şansı bulmuştur. El-Bark eş-Şâmî, H. 562 (M. 1166) 

yılında İmâdüddin’in Bağdat’tan Şam’a intikali ile H. 589 (M. 1193) yılında 

Selâhaddin’in ölümüne kadar olan süredeki yaşamış olduklarını, Nureddin Zengi ve 

Selâhaddin Eyyûbî dönemlerini ve Eyyûbî Devletiyle ilgili bilgileri içermektedir7. 

İmâdüddin, Nureddin ve Selâhaddin dönemlerinde yaşadıklarını önce parlayan sonra da 

sönen bir şimşeğe benzeterek, meydana getirmiş olduğu eserine “Şam şimşeği” ismini 

vermiştir.8 Eserde kendi gördüklerinin yanı sıra, Kâdı el-Fâzıl’dan da alıntılar yapmıştır.9 

 
6

 Şemsettin Günaltay, İslâm Tarihinin Kaynakları Tarih ve Müverrihler, Endülüs 

Yayınları, İstanbul 1991, s.146-147; Ramazan Şeşen, “İmâdüddin El-İsfahânî”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, C. 22,  s. 174-176. 

7
 Ayşe Dudu Kuşçu, Eyyûbî Devleti ve Teşkilatı, TTK Yayınları, Ankara 2013, s. 23. 

8
 Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 175; Süleyman Özbek, “Türkiye Selçukluları- Eyyûbî İlişkileri 

(1175-1250)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı 

Doktora Tezi, Ankara 1995, s. XIX. 

9
 Ramazan Şeşen, "El-Bark el-Şâmî’ye Göre 578-579 Yıllarında Salah el-Din'in Bazı 

Tayinleri ve Eyyûbîler ile Franklar Arasında Cereyan Eden Bazı Harpler", İslâm 
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Yedi cilt olarak kaleme alınan el-Bark eş-Şâmî’den sadece III. ve V. ciltler zamanımıza 

kadar varlıklarını sürdürebilmiştir.  Bunlardan da V. cilt, Ramazan Şeşen tarafından 

tahkik edilerek Türkçe notlar da eklenerek Arapça dilinde basımı sağlanmıştır.10 Yine 

Eyyûbîlerin saltanat döneminde El-Bundârî H. 622 (M. 1225) yılında edebî 

vasıflandırmaları, kasideleri, menşurları ve mektupların büyük bir bölümünü eksilterek 

“Sena'l-Bark el-Şâmî” adında kaleme aldığı çalışmasında bu yedi ciltlik eseri aslına sadık 

kalarak özetlemiştir. Bu eserin sadece I. cildi Ramazan Şeşen tarafından neşredilmiştir.11 

İmâdüddin el-İsfahânî’nin kaleme aldığı bir diğer eser de “el-Fethü’l Kussî fi’l- 

Fethü’l Kudsî”dir.12 Eserde H. 583/M. 1187-H. 589 /M. 1193 yılları arasında vuku bulan 

Hittîn Savaşı, Kudüs ve Suriye’nin geri alınışı ve III. Haçlı Seferi gibi önemli hadiseler 

anlatılırken, bu hadiseler karşısında Selâhaddin Eyyûbî’nin tutum ve davranışları, 

Haçlılar, Anadolu Selçukluları ve Zengilerle olan mücadelesi ve Sultan’ın son günleri 

hakkında değerli bilgiler aktarmaktadır.13  

 Eyyûbîlerle ilgili önemli kaynaklardan bir tanesi de Selâhaddin Eyyûbî’ye en 

yakın müverrihler arasında olan Bahâeddin İbn Şeddad’ın (H. 539/M. 1145-H. 632/M. 

 
Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları,  İstanbul 1976, C. 6, 

S. 3/4,  s. 3-21; Süleyman Özbek, a.g.t., s. XIX. 

10
 El-İsfahânî, El-Bark el-Şâmî V: (Tercüme Tahlil ve Tenkitli Neşir), Nşr. Ramazan 

Şeşen, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1979b. 

11
 Abdülkerim Özaydın, “Bundârî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C. 6, s. 

489-490. 

12
 El-İsfahânî, el-Feth el-Kussi, Nşr. M. Mahmûd Subh, Dar el-Kavmiyye Tabı, Kahire 

1962; Ramazan Şeşen, 2000, s. 175. 

13
 Şemsettin Günaltay; 1991, s. 147-148. 
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1234) yazdığı “en-Nevâdirü’s-Sultâniyye ve’l-Mehâsinü’l Yûsufiyye”dir.14 Musul 

doğumlu olan Bahâeddin İbn Şeddad, H. 583 (M. 1187) yılında Kudüs’ün fethinden sonra 

Selâhaddin’in daveti üzerine onun hizmetine girerek  yakın dostu ve danışmanlarından 

birisi olmuştur. Selâhaddin’in çocuklarının eğitimiyle ilgilenmiş, III. Haçlı Seferi 

başlarken Bağdat’tan yardım istemek için elçilik görevini ifa etmiş ve III. Haçlı Seferi 

sırasında aktif olarak görev almıştır. İbn Şeddad, eserinde Selâhaddin Eyyûbî ve saltanatı 

hakkında detaylı bilgiler aktarmaktadır.15 Eser, C. R. Conder ve C. W. Wilson tarafından 

“The Life of Saladin by Beha ad-Din Compared with the Original Arabic and 

Annotated”,16 Sir Hamilton Gibb tarafından “The Life of Saladin: Based on the Works of 

Baha'ad-Din Ibn Shaddad and 'Imad Ad-Din Al-İsfahânî”,17 D.S.Richards tarafından 

“The Rare and Excellent History of Saladin or al-Nawadir al-Sultaniyya wa'l-Mahasin 

al-Yusufiyya by Baha'al-Din Ibn Shaddad” başlığı altında İngilizceye ve Mehmet Selim 

 
14

 İbn Şeddâd, Bahâeddin, Siret-i Selâhaddin Eyyûbî (en-Nevâdirü’s-sultâniyye ve’l-

Mehâsinü’l Yûsufiyye), Müessese-i Hindawi, Kahire 2012. 

15
 Casim Avcı, “İbn Şeddâd, Bahâeddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, C. 

20, s. 373-374;  Donald Sidney Richards, The Rare and Excellent History of Saladin 

or al-Nawadir al-Sultaniyya wa'l-Mahasin al-Yusufiyya by Baha'al-Din Ibn 

Shaddad, Routledge, New York 2002, s. 1-2; Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, s. 21; 

Şemsettin Günaltay, 1991, s. 149. 

16
 Baha'al-Din Ibn Shaddad, The Life of Saladin or What Befel Sultan Yusuf, 

(Compared with the Original Arabic and Annotated), Neş. ve İngilizce Çev. C. R. 

Conder, C. W. Wilson, Committee of the Palestine Exploration Fund, London 1897. 

17 Sir Hamilton Gibb, The Life of Saladin: From the Works of Baha Ad-Din and Imad 

Ad-Din, Oxford University Press,  London 1973. 
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Bilge tarafından da “Yusuf'un İyilikleri ve Sultan'ın Nadireleri”18 başlığı altında Türkçeye 

tercüme edilmiştir. 

İzzeddin İbnü'l-Esîr (H. 555/M. 1160-H. 630/M. 1233) tarafından kaleme 

alınan "el-Kâmil Fi't-tarih" adlı eser de Eyyûbî saltanatıyla alakalı en değerli birincil 

kaynaklardandır.19 Eserin sahibi, ilim dünyasına aynı ailenin üç ferdi olarak damga vuran 

“İbnü’l-Esîr Kardeşler”in ortanca kardeşleridir. İzzeddin’in büyük kardeşi Mecdüddin 

İbnü'l-Esîr ve küçük kardeşi Ziyaeddin İbnü’l-Esîr’in de değerli ilmi eserleri ve üst düzey 

siyasi kariyerleri mevcuttur.20 İzzeddin, Kudüs’ün fethine müteakiben Şam’da 

Selâhaddin Eyyûbî tarafından huzura kabul edilmiş, Hittîn Savaşı’nın gerçekleştiği harp 

sahasını inceleme imkanı bulmuş ve hatta Sultan’la birlikte Antakya Prinkepsliği üzerine 

düzenlenen sefere tarihçi sıfatıyla iştirak etmiştir. Müteakiben ömrünün geri kalan 

kısmını Musul'da ikamet ederek, Atabey Bedreddin Lü’lü’ün saltanatı altında devam 

ettirmiştir.21 İbnü'l-Esîr, el-Kâmil Fi't-tarih’te dünyanın yaratılışından H. 628 (M. 1231) 

 
18

 İbn Şeddad, Bahâeddin, Selâhaddin-i Eyyûbî en-Nevâdirü’s-Sultâniyye ve el-

Mehasin’ül-Yûsufiyye (Yusuf’un İyilikleri ve Sultan’ın Nadireleri), Çev. Mehmet 

Selim Bilge, Lîs Yayınevi, Diyarbakır 2015. 

19
 Abdülkerim Özaydın, “el-Kâmil”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 24, s. 

281-283; Şemsettin Günaltay, a.g.e., s. 151. 

20
 Kemal Sandıkçı, “İbnü'l-Esîr Kardeşler”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun 

1992, C. 6 , S. 6, s. 61. 

21
 Abdülkerim Özaydın, “İbnü'l-Esîr, İzzeddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 

2000, C. 21, s. 26-27; Şemsettin Günaltay, a.g.e., s. 153;  Ramazan Şeşen, 

Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İSAR,  İstanbul 1998,  s. 138.; Ziya 

Polat, “Cizreli Bir Alim: İbnü’l Esîr”, Tarih Okulu Dergisi, İzmir 2018, C. 34, s. 87-

107. 
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yılına kadar vuku bulan olaylardan bahsetmektedir. Eser kapsamı açısından Doğu ve Batı 

dünyası tarafından büyük kabul görmekte ve bu alanda bilgi edinmek isteyenlere birinci 

dereceden rehberlik görevini yerine getirmektedir. On iki cilt halinde Türkçeye tercüme 

edilerek vücuda getirilen eserin özellikle X, XI ve XII. ciltleri Fâtımîler, Haçlı Seferleri, 

Zengiler ve Eyyûbîler hakkında ayrıntılı bilgiler ihtiva etmektedir. Eser, Batı’da ilk olarak 

İsveçli tarihçi Carl Johan Tornberg tarafından Londra British Museum, Paris National 

Library ve İsveç Uppsala Kütüphanesi nüshalarından faydalanarak “Ibn-el-Athiri, 

Chronicon Quod Perfectissimum Inscribitur” başlığı adı altında on üç cilt olarak Arapça 

dilinde neşredilmiştir.22 Birçok dile değişik başlıklar altında tercüme edilen eser, 

Türkçe’ye ise Ahmet Ağırakça, Abdülkerim Özaydın, M. Beşir Eryarsoy, H. Yunus 

Apaydın, Abdullah Köşe, Zülfikar Tüccar tarafından “İslâm Tarihi: el-Kâmil Fi’t-Tarih” 

başlığı adı altında çevrilmiştir.23 Ayrıca İbnü’l-Esîr’in “Üsdu’l-Gâbe fi ma'rifeti's-

Sahabe”, “Kitâbü’l-Ensab” ve “et-Tarihu'l-Bâhir fi'd-Devleti'l-Atabekiyye bi'l-Musul" 

başlıklı üç büyük eseri daha mevcuttur.24  

Saltanatın Eyyûbîlerden Memluklülere geçişine, VII. Haçlı Seferi’ne, Moğol 

istilası ve sonrasında da Abbasi Halifeliğinin yıkılışına bizzat şahit olan İbn Vâsıl, 

Cemâlüddîn Muhammed b. Sâlim b. Nasrillâh et-Temîmî el-Hamevî eş-Şâfiî (H. 

604/M. 1208-H. 697/M. 1298), tarafından kaleme alınan “Müferricü’l-kurûb fî ahbâri 

benî Eyyûb” (Eyyûbî Tarihi Hususunda Endişeleri Ferahlığa Kavuşturan) başlıklı eser, 

 
22

 Ibn-el-Athiri, Chronicon Quod Perfectissimum Inscribitur (el-Kâmil fî’t-Târîh), 

Nşr. Carolus Johannes Tornberg, Brill, Leiden, 1867-1876; Osman Gazi Özgüdenli, 

“Tornberg, Carl Johan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, C. 41, s. 265-266. 

23
 İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi: el-Kâmil Fi’t-Tarih, Çev. Abdülkerim Özaydın ve Ahmet 

Ağırakça v.d., Bahar Yayınları, İstanbul 1987. 

24
 Şemsettin Günaltay, a.g.e., s. 153-154; Kemal Sandıkçı, a.g.e., s. 72-73. 
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Eyyûbî saltanatı ve müellifin yaşadığı dönemle ilgili büyük ehemmiyete sahiptir.25 

Eyyûbîler devrinde yetişmiş ve çeşitli ilim dallarında iyi bir eğitim almış olan İbn Vâsıl, 

devletin değişik kademelerinde görevler ifa etmiştir. Kendisine tevdi edilen elçilik 

vazifeleri vesilesiyle birçok yeri de görme fırsatı bulmuştur. Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve 

Güney İtalya bölgeleri bu yerlerden bazılarıdır. İbn Vâsıl, geniş coğrafyalarda 

gerçekleştirdiği seyahatleri sayesinde aralarında İbn Şeddad, Sıbt İbnü’l Cevzi, İbn 

Matrûh, Alemüddin Kaysar gibi devrin ünlü şahıslarıyla karşılaşarak onlarla tanışma 

fırsatına nail olmuş, onlarla ikili istişarelerde bulunabilmiştir.26 

Beş ciltten oluşan Müferricü’l-kurûb, Zengiler Devleti, Eyyûbî Saltanatı, 

Memlüklülerin ilk yılları ve Sicilya Müslümanları hakkında geniş bilgiler sunmaktadır.27 

Özellikle Eyyûbi hanedan üyelerinin birbirileri ile olan münasebetlerini ayrıntılı olarak 

dile getirmektedir. Müellif, genel olarak eserinin baş kısımlarında İbn Şeddad, İbnü'l-

Esîr, Kadı el-Fâzıl, İmâdüddin el-İsfahânî ve İbnü'l-Adim’den yapmış olduğu alıntılara 

yer verirken, H. 620 (M. 1223) yılından sonraki hadiseleri kendi görgü tanıklığıyla 

anlatmaktadır. Şahit olduğu hadiselerin anlatımlarında kendi duygu ve düşüncelerini de 

katmaktadır. Alıntı yaptığı şahısları eserinde belirtmekten imtina etmemiştir.28 Hülya 

 
25

 İbn Vâsıl, Müferricü’l Kurûb fi Ahbâri Benî Eyyûb I, Nşr. Cemalüddîn es-Şeyyâl, 

Vizaratu’l-Maarifi’l-Mısriyye, Kahire 1953. 

26
 Cengiz Tomar, “İbn Vâsıl”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1999, C. 20, s. 438; 

Ramazan Şeşen, 1998, s. 154-155. 

27
 Konrad Hirschler, “Ibn Wâṣil: An Ayyûbid Perspective on Frankish Lordships and 

Crusades”, Medieval Muslim Historians and The Franks in the Levant, Ed. Alex 

Mallett, Brill, Leiden 2014, s. 136-160. 

28
 Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, s. 20-21; Cengiz Tomar, a.g.e., s. 440; Ramazan Şeşen, a.g.e., 

s. 155. 
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Çakıroğlu tarafından “Müferricü’l-Kurûb’a Göre Selâhaddin Eyyûbî Sonrası ve El-

Melikü’l Adil Dönemi” başlığı adı altında eserin III. cildi yüksek lisans tezi olarak 

Türkçeye tercüme edilmiştir.29 Ayrıca Asma Abdulrahim Alshaiban tarafından da “An 

Analytical Study of Ibn Wāṣil’s Mufarrij al-Kurūb fī Akhbār Banī Ayyūb” başlığı adı 

altında da eserin kısmi olarak İngilizceye tercümesi bulunmaktadır.30 

Ebû Şâme, Şihâbüddîn Abdurrahmân b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Makdisî (H. 

599/M. 1203-H. 665/M. 1267) tarafından kaleme alınan “Kitâbü’r-Ravzateyn fî ahbâri’d-

devleteyn en-Nûriyye ve’s-Salâhiyye” adlı eser, İbnü’l-Kalânisî, el- İsfahânî, İbn Şeddad, 

İbnü’l-Esîr ve İbn Ebu Tayy’ın mevcut ve kaybolmuş eserlerinin bir derleme çalışması 

olarak karşımıza çıkmaktadır.31 Müellif, sol kaşında bulunan ben yüzünden “benli” 

manasında olan Ebû Şâme lakabıyla tanınmaktadır.32 Ebû Şâme’nin dikkat çeken en 

önemli özelliği hiçbir Eyyûbî sultanı ile bağlantısının mevcut olmamasıdır. İki ciltten 

oluşan ve “İki Bahçe’nin Kitabı” anlamına gelen Kitâbü’r-Ravżateyn’de müellif, başta 

 
29

 Hülya Çakıroğlu, “Müferricü’l-Kurûb’a Göre Selâhaddin Eyyûbî Sonrası ve El-

Melikü’l Adil Dönemi (H.590-615/M.194-1218)”, Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE 

Tarih Anabilim Dalı Tarih Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon 

2008. 

30
 Asma Abdulrahim Alshaiban, “An Analytical Study of Ibn Wāṣil’s Mufarrij al-Kurūb 

fī Akhbār Banī Ayyūb”, University of Exeter Department of History, A Thesis For The 

Degree of Doctor of Philosophy, Exeter 2019. 

31 Ebû Şâme, Kitâb el-Ravzateyn fî Ahbâr el-Devleteyn I-II, Çev. Zakir Kadiri Ugan, 

TTK Kütüphanesi Tercümeler Bölümü No: Ter/ 52, Ankara 1947. 

32
 Tayyar Altıkulaç, “Ebû Şâme El-Makdisî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, 

C. 10, s. 233-235; Şemsettin Günaltay, 1991, s. 147-148; Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 

147; Ayşe Dudu Kuşçu, a.g.e., s. 19. 
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Haçlı Seferleri olmak üzere Irak Selçukluları, Nureddin Mahmud ve Selâhaddin Eyyûbî 

dönemleri hakkında geniş bilgiler sunmaktadır.33 Eser, Charles Barbier De Meynard 

tarafından “Livre des deux jardins, histoire des deux règnes, celui de Nour Ed-Dîn et celui 

de Salah Ed-Dîn” başlığı adı altında bir çalışma ile Fransızcaya tercüme edilmiştir.34 

İnsanın yaratılışından başlayarak H. 654/M. 1256 yılına kadar vuku bulan 

olayları ihtiva eden ve kırk ciltlik genel bir tarih kitabı olan “Mir’âtü’z-zamân fî târîhi’l-

a’yân” dönemin önemli kaynak eserleri arasında bulunmaktadır. Eserin müellifi Sıbt 

İbnü’l-Cevzî, Ebû’l-Muzaffer Şemsüddîn Yûsuf b. Kızoğlu et-Türkî (H. 582/M. 

1186-H. 654/M. 1256), daha küçük yaşlarda babasını kaybederek yetim kalmıştır. Bu 

sebeple dedesi tarafından büyütüldüğü için torun anlamına gelen “Sıbt” ünvanıyla 

anılmaktadır. Müellif, Bağdat’tan Şam’a yaptığı seyahatler boyunca Eyyûbîlerin 

idaresinde bulunan Şam, Kudüs, Erbil, Musul, Harran, Halep ve birçok yeri görme ve 

Eyyûbî melikleriyle tanışma şansına nail olmuştur.35 Döneminin ileri gelen vaizlerinden 

olan Sıbt İbnü’l-Cevzî özellikle Emevî Camii’nde aralarında büyük din ve devlet 

 
33

 Abdülkerim Özaydın, “Kitâbu’r-Ravzateyn”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, 

C. 26, s. 112-113; Şemsettin Günaltay, a.g.e., s. 167. 

34 Charles Barbier De Meynard, Livre des deux jardins, histoire des deux règnes, celui 

de Nour Ed-Dîn et celui de Salah Ed-Dîn, Imprimerie Nationale, Paris: 1826-1908; 

Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 148. 

35
 Ali Sevim, “Sıbt İbnü’l-Cevzî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2009, C. 37, s. 87; 

Sıbt İbnü’l Cevzi, Mir’atü’z-zaman fi Tarihi’l-Ayan’da Selçuklular, Çev. Ali 

Sevim, TTK Yayınları, Ankara 2011; Ahmet İnanır, “Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin “El-İntisâr 

Ve’t-Tercîh Li’lmezhebi’s-Sahîh” Adlı Eseri Bağlamında Hanefi Mezhebinin Diğer 

Mezheplere Tercih Edilme Gerekçeler”, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun 

2020, C. 48, s. 210-217; Ayşe Dudu Kuşçu, a.g.e., s. 13; Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 147 
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adamlarının da bulunduğu kalabalık kitlelere karşı onları derinden etkileyen vaazlar 

vermiştir. Sahip olduğu üstün hitabet yeteneğinden dolayı Eyyûbi melikleri artan 

gerginlik dönemlerinde halktan yardım istemek için ondan konuşmalar yapmasını 

istemişlerdi. Melikler üzerinde edindiği saygınlıktan dolayı aralarında vuku bulan 

geçimsizliklerde arabuluculuk görevini yerine getirmiştir.36 El-Melik el-Muazzam ve el-

Melik el-Eşref’in H. 607/M. 1210 yılında Haçlılar üzerine yaptıkları Nablus37 Seferi’nin 

hazırlıklarında halkı sefere çağırmak için vaazlar vermiş ve sefer boyunca onların yanında 

bulunarak olaylara bizzat şahit olmuştur. Bu sefer vasıtasıyla Sıbt İbnü’l-Cevzî ile el-

Melik el-Muazzam arasındaki ikili ilişkiler  daha samimi bir hal almış ve onun yanında 

daha sık bulunmaya başlamıştır.38  

Müellif tarafından kaleme alınan Mir’âtü’z-zamân özellikle Garsünnime’nin 

günümüze kadar ulaşamayan ve dönemle ilgili neredeyse tek kaynak olan “Uyûnü’t-

tevârîh” adlı eserden geniş alıntılara sahip olması sebebiyle kendisini önemli bir konuma 

taşımaktadır.39 Eser, Eyyûbî ve Selçuklu tarihleri hakkında değerli bilgiler ihtiva 

 
36

 Alex Mallett, “Sıbt Ibn al-Jawzī”, Medieval Muslim Historians and the Franks in 

the Levant, Ed. Alex Mallett, Brill, Leiden 2014, s. 84-108;  

37
 Nablus, Filistin’deki Kudüs kentinin kuzeyinde bulunan tarihi bir yerleşim birimidir. 

Şit Tufan Buzpınar, “Nablus”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, C. 32, s. 265-

268. 

38
 Muammer Arangül, “el-Melik ü’l-Muazzam’ın Mutaassıp Bir Hanefî Oluşu ve Sıbt 

İbnü’l Cevzî’nin Bu Süreçteki Rolü”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

Şırnak 2019, C. 10, S. 23, s. 669; Ali Sevim, a.g.e., s. 88; ; Ahmet İnanır, a.g.e., s. 213. 

39
 Claude Cahen, “Selçuklu Devri Tarih Yazıcılığı”, Türkçeye Çev. Nejat Kaymaz, A.Ü. 

Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 1969, C. 7, S. 12-13, s. 196.  
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etmektedir.40 Eserin Selçuklularla ilgili kısımları Ali Sevim tarafından “Mir’âtü’z-zamân 

fî târîhi’l-a’yân'da Selçuklular” başlığı adı altında Türkçe tercümesi yapılmıştır.41 

Kendi anlatımıyla H. 578 (M. 1182) yılında  Endülüs’ten hac farizasını yerine 

getirmek maksadıyla yola çıkan Valencia doğumlu İbn Cübeyr, Ebü’l-Hüseyn 

Muhammed b. Ahmed b. b. Cübeyr el-Kinânî el-Belensî (H. 540/M. 1145-H. 614/M. 

1217), seçmiş olduğu sıra dışı hac güzergahı sayesinde uğramış olduğu Ortadoğu İslâm 

coğrafyası toprakları ile ilgili yapmış olduğu gözlemleri “Er-Rıhle” olarak bilinen 

seyahatnamesinde dile getirmiştir.42 Üç yıllık bir seyahat sonucu ortaya koyduğu bu 

çalışma coğrafî olduğu kadar tarihî, sosyolojik ve kültürel olarak da önemli bilgiler ihtiva 

etmektedir. Eyyûbîlerin sahip oldukları topraklar hakkında sahip olduğu bilgiler 

sebebiyle dönemin önemli coğrafi kaynak eserleri arasında yer almaktadır. Yaşanılan 

dönemin koşullarını tüm yönleriyle gözlemlerken, karşılaştığı bazı durumlar karşısında 

kişisel duygularını ve hayretlerini dile getirmekten geri durmamıştır. Ayrıca seyahati 

sırasında başından geçen sıkıntılardan da bahsetmektedir. Ünlü Seyyah, Selâhaddin 

Eyyûbî’ye ortaya koyduğu adaletli yönetim ve kişisel özelliklerinden dolayı büyük bir 

hayranlık duyduğunu dile getirmektedir. Haçlıların yönetimine geçen topraklarda 

yaşanılan siyasi ve sosyal hayatı da ayrıntılarıyla tasvir etmektedir. Eser, Ronald J. C. 

Broadhurst tarafından “The Travels of Ibn Jubayr”43 başlığıyla İngilizce, Ramazan Şeşen  
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Ansiklopedisi, İstanbul 1999a, C. 19, s. 400. 
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tarafından “İbn Cübeyr Seyahatnamesi”44 ve İsmail Güler tarafından “Endülüs’ten Kutsal 

Topraklara: İbn Cübeyr”45 başlı adı altında iki ayrı Türkçe tercümesi yapılmıştır. Ayrıca 

Mehmet Öztekin tarafından da eserin yüksek lisans tezi olarak Türkçe olarak tercüme ve 

tahlili yapılmıştır.46 

Halk tarafından Bar Hebraeus (Tabip Ahron’un oğlu, Arapçası İbnü’l İbri olan) 

olarak tanınan Malatya doğumlu Gregory Ebû’l-Farac (H. 622/M. 1225-H. 685/M. 

1286), ilk insanın yaradılışından başlayıp, 1286 yılında ölümüne kadar vuku bulan 

olayları “Makhtebhanuth Zabhne” başlığı adı altında Süryanice olarak kaleme almıştır.47 

“Makhtebhanuth Zabhne” ise “Kronoloji” anlamına gelmektedir. Türkçe “Abu‟l-Farac 

Tarihi” olarak bilinmektedir. Müellif, mensup olduğu Yakubilerin gelmiş geçmiş tüm 

şahsiyetlerini kayıt altına amayı istemiştir. Lakin sonraları eserinin sade kalacağını 

düşünerek çalışmalarına yaşanan tarihi hadiseler, önemli şahsiyetler ve vücut bulan 
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SBE Tarih Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ 2001. 
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Yayınları, Ankara 2011, s. 1-3; Abdülkerim Özaydın, “İbnü’l-İbrî”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, Cilt. 21, İstanbul, Türk Diyanet Vakfı (2000), S. 92-94; Hasan Kavruk 

ve Salim Durukoğlu, “Malatyalı Yazar, Şair, Tarihçi, Düşünür Ebu'l-Ferec İbnü’l-İbri 

ve Eserleri”, Uluslararası Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları 

Sempozyumu Bildiriler, Malatya 2017, C. I, s. 54-55. 
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hanedanlıklar hakkında önemli bilgiler ilave etmiştir.48 Eser, kronolojik ve tarihi bir 

ansiklopedi özelliği taşımaktadır. Abu’l-Farac, çalışmasında büyük ölçüde Alâeddin Atâ 

Melik Cüveynî’nin Târîh-i Cihângüşâ, Süryânî Mihail’in Vakayinamesi ve Meliknâme 

adlı eserleri kaynakça olarak kullanılmıştır.49 Abu’l-Farac Tarihi üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölüm dünya tarihi, ikinci ve üçüncü bölümler ise din ve kilise 

tarihlerini ihtiva etmektedir. Müellifin XIII. yüzyılda vuku bulan olayların bizzat şahidi 

olması ve dönemin en önemli hadiselerine sebep olan Moğol devlet adamları ile bire bir 

muhatap olması çalışmayı daha da önemli kılmaktadır.50 Ernest A. Wallis Budge 

tarafından “The Chronography of Gregory Abü’l-Faraj... Barhebraeus, Bengi the First 

Part of, his Political History of the World” adıyla İngilizceye, Ömer Rıza Doğrul 

tarafından da “Abu’l-Farac Tarihi” adı altında İngilizce dilinden Türkçe’ye tercüme 

etmiştir. Tez çalışmamızla ilgi olarak Fâtımî, Eyyûbî, Türkiye Selçukluları ve Haçlılarla 

ilgili değerli bilgiler ihtiva etmektedir ve Es-Sülûk’te anlatılan olayları tasdik eder 

niteliktedir. Özellikle Arap sultanlarının zikredildiği kısımlarda Selâhaddin Eyyûbî, El-

Melikü’l-Âdil ve ardıllarının saltanatı hakkında değerli malumatlar bulunmaktadır.  

Ayrıca Ebû’l-Farac, Suriye’de asayişin bozulması sebebiyle kardeşinin tavsiyesi 

üzerine Merâga’ya intikal etmiş. Hayatının sonuna doğru buradaki dostlarının ısrarı 
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 Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraeus), Abû’l-Farac Tarihi I, Süryaniceden İngilizceye 

Çev. Ernest A. Wallis Budge, Türkçeye Çev. Ömer Rıza Doğrul, Ankara: Türk Tarih 

Kurumu, 1945. s. 4. 
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 Abdülkerim Özaydın, “İbnü’l-İbrî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, C. 21, 

s. 93.  

50 Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 476-568. 



xxvi 
 

üzerine eserini “Târîhu Muhtasarü'd-Düvel” adıyla özet olarak Arap diline de tercüme 

etmiştir.51 

Memluklüler döneminde yetişen ünlü alimlerden birisi olan muhaddis, müfessir 

ve tarihçi İbn Kesîr (H. 701/M. 1302-H. 774/M. 1373) tarafından kaleme alınan, on dört 

ciltten oluşan “el-Bidâye ve’n-Nihâye”52 adlı eser de Eyyûbîler dönemiyle ilgili önemli 

bilgiler ihtiva etmektedir. Busrâ doğumlu Arap müellif, eserinde olayları kronolojik 

sırayla kâinatın yaratılışından başlayarak kendi yaşadığı döneme kadar ayrıntılı bir 

şekilde anlatmaktadır. Arapça olarak kaleme alınmış olan eser Mehmet Keskin tarafından 

“Büyük İslâm Tarihi” başlığı adı altında Türkçe’ye tercüme edilmiştir.53 

Tezimize konu olan Eyyûbîler dönemlerini de kapsayan olaylara bizzat şahit 

olan İbelinli Balian'ın yaveri Ernoul tarafından kaleme alınmış olan “Ernoul’un 

Kroniği”, o dönemde yaşananları hasım taraf olan bir Hıristiyan’ın bakış açısıyla 

aktarmaktadır. Willermus’un eserine zeyil olarak yazılmış olup H. 625 (M. 1228) yılına 

kadar olayları anlatmaktadır. Eserde Selâhaddin Eyyûbî’nin kişiliği ve uyguladığı 

yönetim şekli hakkında geniş bilgilerin bulunmasının yanı sıra, Tapınak Şövalyeleri, 

Kudüs'ün fethi ve III. Haçlı Seferi konusunda değerli bilgiler bulunmaktadır. Ernoul’un 
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 Hasan Kavruk ve Salim Durukoğlu, a.g.e., s. 58. 
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 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye I-XIV, Neş. Ahmed Ebû Mulhim, Ali Necîb Avti, 

Fuâd es-Seyyid, Mehdî Nasıruddîn, Dâru’l-Kütüb el-ilmiye, Beyrut 1988. 
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 İbn Kesîr, Ebû’l-Fidâ, Büyük İslâm Tarihi; el-Bidâye ve'n-Nihâye I-XV, Çev. 

Mehmet Keskin, Çağrı Yayınları, İstanbul 2017; Abdülkerim Özaydın, “İbn Kesîr, 

Ebû’l-Fidâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1999, C. 20, s. 132. İbn Kesîr 

hakkında ayrıca bkz. Kadir Paksoy, “İbn Kesîr’in Hayatı, Eserleri Ve Hadis İlmindeki 

Yeri”, Harran Üniversitesi SBE Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa 1999. 
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çoğu Batılı müellifin aksine yorumlamalarında objektif bir tavır takındığı dikkatleri 

çekmektedir. Eser, Ahmet Deniz Altunbaş tarafından orijinal Fransızca tercümesinden 

“Ernoul’un Kroniği: Haçlı Seferleri Tarihi, Selâhaddin Eyyûbî ve Kudüs’ün Fethi” 

başlığı adı altında Türkçeye tercüme edilmiştir.54 

Eyyûbîler dönemi hakkında diğer bir Haçlı kaynağı ise, III. Haçlı Seferi sırasında 

Aslan Yürekli Richard’la beraber sefere katılan büyük ihtimalle Norman bir din adamı 

olan Ambroise tarafından epik şiir tarzında kaleme alınan ve 1200’den fazla mısradan 

oluşan “L’Estaire dela Guerre” adlı eserdir. Ambroise hakkında kendi eserinde zikrettiği 

bilgiler dışında başka bir bilgi bulunmamaktadır. H. 583/M. 1187 ile H. 596/M. 1199 

yılları arasındaki hadiseleri ve gözlemleri ihtiva etmektedir. Anlatımının merkezinde 

kahramanı olan İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard ve giriştiği mücadeleler 

bulunmaktadır. Gerek Akka’nın kuşatılmasında gerekse sefer esnasında sıradan Frenk 

askerlerinin yaşadıkları sıkıntıları ve mahrumiyetleri tasvir ederken, dönemin göze çarpan 

kuşatma aletleri hakkında da bilgiler vermektedir. Ayrıca Müslüman liderler hakkında 

izlenimlerini de dile getirmektedir. Eser, Merton Jerome Hubert tarafından “The Crusade 

of Richard Lion-Heart” ve Marianne Ailes tarafından “The History of the Holy War” 

başlığı adı altında Fransız dilinden İngiliz diline tercüme edilmiştir.55 
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VII. Haçlı Seferini gerçekleştiren Fransız Kralı IX. Louis ile beraber sefere 

katılan ve Dimyat’ta Müslümanların eline geçip kralla beraber bir süre de esaret hayatı 

yaşayan Fransız lordu Jean De Joinville, altı yıl boyunca kaldığı Mısır topraklarında son 

Eyyûbî Sultanı Turan Şah’ın öldürülmesine, Eyyûbî hanedanlığının yıkılışına, Memluk 

Devleti’nin kuruluşuna bizzat şahit olmuştur. Yaşadığı hadiseler ve kendisine anlatılan 

hikayeler hakkında ayrıntılı bilgiler ihtiva eden hatıralarını Fransa'ya döndükten yaklaşık 

olarak elli yıl sonra yaşamının son evrelerinde kaleme almıştır. Joinville’nin Haşhaşiler 

ve yaşam tarzları, Eyyûbî sultanlarının yakın koruması olan halka teşkilatı, Memlûklerin 

yetiştirilmesi, Moğollar ile Frenklerin karşılıklı ittifak arayışları, Mısır’ın coğrafi 

özellikleri, Frenkler ile Müslümanlar arasında yapılan mücadeleler esnasında cereyan 

eden olaylar ve birçok ilginç hadise hakkında ayrıntılı bilgiler vermesi çalışmasını daha 

da kıymetli hale getirmektedir. Eser, bir çok defa İngilizceye tercüme edilmiştir. Bu 

tercümeler arasında Sir Frank Marzials tarafından “Memoirs of the Crusades by 

Villehardouin and De Joinville” başlığıyla yapılan tercüme kayda değer olanıdır. Cüneyt 

Kanat ta bu tercüme eseri “Bir Haçlının Hatıraları” adıyla Türkçeye tercüme etmiştir.56 
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B. TETKİK ESERLER VE ÇAĞDAŞ ARAŞTIRMALAR 

 

Eyyûbîler hakkında başvurulan tetkik eserler ve çağdaş araştırma çalışmaları 

arasında Prof. Dr. Ramazan Şeşen’in eserleri başta gelmektedir. Özellikle “Selâhaddin 

Devrinde Eyyûbîler Devleti”57, “Selâhaddin Eyyûbî ve Devlet”58 ve “Selâhaddin’den 

Baybars’a Eyyûbîler-Memluklar”59 başlıkları adı altında vücut bulan eserleri, Selâhaddin 

Eyyûbî ile ardıllarının Haçlılara karşı verdiği mücadelelerin yanı sıra diğer Müslüman 

veya Müslüman olmayan devletlerle olan ikili ilişkileri açısından kayda değer bilgiler 

ihtiva etmektedir. Ayrıca “Kudüs Fatihi: Selâhaddin Eyyûbî”60, “el-Bark el-Şâmî’ye Göre 

Hicrî 578-579 Yıllarında Salâhaddin’in Bazı Tâyinleri ve Eyyûbilerle Frenkler Arasında 

Cereyan Eden Bazı Harpler”61, “Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı”, 

“İmâdeddîn el-Kâtib el-İsfahânî, el-Bark el-Şâmî V. Cilt”62 ve bunun yanı sıra 
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sayamadığımız birçok eser ve makale de Eyyûbîler konusunda bizlere aydınlatıcı bilgiler 

sunmaktadır. 

III., IV., V., VI. ve VII. Haçlı Seferlerine şahit olmuş Eyyûbîler dönemi ile ilgili 

önemli bir bilgi kaynağı da hiç şüphesiz Bizans ve Haçlı Seferleri alanlarında uzman olan 

ünlü İngiliz tarihçi Steven Runciman tarafından üç cilt halinde yazılan “A History of the 

Crusades” adlı eserdir.63 Eserin birinci cildinde Haçlı Seferleri’nin oluşumu ve nedenleri 

açıklanarak, ilk seferin başlamasından Kudüs Krallığı’nın kurulmasına kadar olan olaylar 

üzerinde durulmaktadır. İkinci cilt te ise H. 493/M. 1100 ile H. 583/M. 1187 yıları 

arasında cereyan eden hadiseler anlatılmaktadır. Üçüncü ciltte de Akka Krallığı ve 

müteakip Haçlı Seferleri sırasındaki vuku bulan hadiseler yer almaktadır. Runciman’ın 

dönemin bütün kaynaklarını kullandığı ve tarafsızlığını koruduğu, böylece tüm dünya 

tarihi için itibar edilebilir bir eser vücuda getirmeyi başardığı görülmektedir. Eser, Fikret 

Işıltan tarafından “Haçlı Seferleri Tarihi” başlığı adı altında Türkçeye tercüme 

edilmiştir.64 

Malcolm Cameron Lyons ve D. E. P. Jackson tarafından “Saladin: The 

Politics of the Holy War”65 başlığı adı altında kaleme alınan, Zehra Savan tarafından da 

“Selâhaddin: Kutsal Savaşın Politikaları” başlığıyla Türkçeye tercüme edilen eser 

Salâhaddin Eyyûbî’nin mektuplarının bulunduğu el yazmalarını kullanarak hem 
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Selâhaddin Eyyûbî hakkında hem de yaşadığı dönem hakkında geniş bilgiler 

sunmaktadır.66  

Vladimir Minorsky, Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin “Câmiu’d-düvel” adlı 

eserini tercüme ederek Şeddadiler ve Selâhaddin Eyyûbî’nin nesebiyle beraber Eyyûbîler 

dönemi hakkında bilgiler ihtiva eden çalışmalarını “Studies in Caucasian History” başlığı 

adı altında ortaya koymuştur. Fakat Minorsky’nin çalışmalarında genel olarak Kürtlerin 

siyasi emelleri doğrultusunda hareket ettiği, anlatımlarının bir çok yerinde Kürt isimlerini 

özellikle belirtiği, Selâhaddin Eyyûbî’nin ne Türk ne Arap olmadığı sadece Revadiye 

koluna bağlı bir Kürt olduğunu iddia etmesi dikkatleri çekmektedir.67  

Tanınmış bir İngiliz şarkiyatçı aileden gelen Stanley Lane-Poole’ün de 

Eyyûbîler konusunda önemli çalışmaları mevcut bulunmaktadır. Bunlar arasından Nice 

Damar tarafından “Selâhaddin: Kudretli Sultan ve İslâm’ın Bütünleştiricisi” başlığıyla 

Türkçeye çevrilen “Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem”68 adlı eseri önemli 

bir yere sahiptir. Ayrıca Mısır’ın H. 18 (M. 638) yılında Müslüman Arapların eline 

geçmesinden H. 923 (M. 1517) yılında Osmanlılar tarafından fethine kadar olan dönemi 
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ele alan on bir ciltlik “A History of Egypt in the Middle Ages” adlı eserin altıncı bölümü 

de Eyyûbîler hakkında teferruatlı bilgiler içermektedir. 69 

Alman şarkiyatçı Hannes Möhring, Haçlı Seferleri ve Selâhaddin Eyyûbî 

hakkında orijinal kaynaklardan faydalanarak yaptığı tez çalışmasını müteakip zamanlarda 

Almanca dilinde “Saladin und der dritte Kreuzzug: aiyubidische Strategie une 

Diplomatie im Vergliegh vornehmlich der arabischen mit der lateinischen Quellen” 

başlığı adı altında kitap haline getirmiştir. Möhring, Haçlı Seferlerinin başlangıcından 

başlayarak, Fâtımîler ve Nureddin’in saltanat dönemlerini, Selâhaddin’in ortaya çıkışı ve 

yükselişini, Hittîn zaferi ve III. Haçlı Seferini ayrıntılı olarak ele almıştır. Eser, Ayşe 

Dağlı tarafından “Selâhaddin Eyyûbî 1138–1193” başlığıyla Türkçeye tercüme 

edilmiştir.70 

Dönemin kaynak eserlerini referans alıp tetkiklerde bulunan, H. 589 (M. 1193) 

yılından H. 658 (M. 1260) yılına kadar özellikle Şam merkezli Eyyûbî yönetimini 

inceleyen Amerikalı tarihçi Stephen R. Humphreys, çalışmalarını “From Saladin to the 

Mongols: The Ayyubids of Damascus, 1193-1260” başlığıyla kaleme almıştır.71 

XII. ve XIII. yüzyılda Suriye’de Batılılar ile Müslümanlar arasında yaşanılan 

çekişmeleri İskoç Profesör William Barron Stevenson, “The Crusaders in the East: A 

Brief History of the Wars of Islam with the Latins in Syria During the Twelfth and 

Thirteenth Centuries” adlı eserinde tetkik etmektedir. Eserde kronolojik olarak Latinlerin 

 
69

 Stanley Lane-Poole, A History of Egypt In the Middle Ages, Frank Cass and Co. Ltd., 

London 1968. 

70 Hannes Möhring, Selâhaddin Eyyûbî 1138–1193, Çev. Ayşe Dağlı, Kitap Yayınevi, 

İstanbul 2008. 

71 Stephen R. Humphreys, From Saladin to the Mongols: The Ayyubids of Damascus, 

1193-1260, State University of New York Press, New York 1977. 
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Trablusgarp ve Kudüs’e yerleşmeleri, Urfa ve Antakya’nın tarihi ile Müslümanların 

buralarda Latinlere karşı gelmeleri, İmâdüddin Zengi, Nureddin Mahmud, Selâhaddin 

Yusuf ve son olarakta XIII. yüzyıl olaylarından bahsedilmektedir.72 

İbnü’l-Esîr, İbnü’l Kalânisî, İbn Cübeyr, Üsâme İbn Munkiz ve diğer Arap 

tarihçiler, yazarlar ve devlet adamlarının çalışmalarından faydalanarak Eyyûbîler 

döneminde yaşanılan olayları ve ortaya çıkan duruma Müslümanların bakış açıyla 

yaklaşan Amin Maalouf, değerlendirmelerini hikayeci bir anlatımla “The Crusades 

Through Arab Eyes”73 başlığı adı altında kaleme almaktadır. Eser “Arapların Gözüyle 

Haçlı Seferleri” adı altında M. Ali Kılıçbay tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. 

Necla Dursun tarafından Eyyûbîler döneminde kullanılan sikkeler incelenmiş 

ve bu konuda elde edilen bilgiler “Figürlü Eyyûbî Sikkeleri” adı altında kaleme alınmıştır. 

Nümizmatik alanda diğer bir çalışma da Emre Günay tarafından “Mardin Müzesi’ndeki 

Eyyûbî Sikkeleri” konu başlığıyla yapılmıştır. Sikkelerde kullanılan figürler, sikkenin 

basıldığı madenin cinsi ve üzerinde yazılı olan ifadeler dönemle ilgili somut kanıt niteliği 

taşırken, yaşanılan dönemindeki ekonomik durum, devletin başında kimin sultan olarak 

bulunduğu, kimin kime tabi olduğu vb. bilgileri ihtiva etmektedir.74 

 
72 William Barron Stevenson, The Crusaders in the East, Cambridge University Press, 

London 1907. 

73 Amin Maalouf, The Crusades Through Arab Eyes, İngilizceye Çev. John Rothschild, 

Schocken Books,  New York 1984. 

74
 Necla Dursun, “Figürlü Eyyûbi Sikkeleri”, Prof. Dr. Selçuk Mülayim Armağanı: 

Sanat Tarihi Araştırmaları, Ed. Aziz Doğanay, Lale Yayıncılık, İstanbul 2013, s. 

221-241; Emre Günay, Mardin Müzesi’ndeki Eyyûbî Sikkeleri, Hiper Yayınları, 

İstanbul 2019. 
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Eyyûbîler dönemiyle ilgili yapılan münferit çalışmalar Önder Kaya 

editörlüğünde bir araya getirilerek “Eyyûbîler” başlığı adı altında kitap haline 

getirilmiştir. Kitapta daha önce yayımlanan on dört makale ve kitapla beraber yayımlanan 

üç makale mevcuttur. Bunlar Ramazan Şeşen, Önder Kaya, Mustafa Kılıç, Emine 

Uyumaz, Faruk Sümer, Coşkun Alptekin, Cengiz Tomar, Erdoğan Merçil, Remzi 

Ataoğlu, Mehmet Ersan, Harun Yılmaz, Cengiz Tomar, Mehmet Ersan, Harun Yılmaz ile 

Gültekin Yıldız tarafından tercüme edilen Angelica Hartmann ve Kadir Kon tarafından 

tercüme edilen Hans L. Gottshalk’a ait makalelerdir.75 

Eyyûbîler ile ilgili önce yüksek lisans ve sonra da doktora çalışması yapan 

Bedrettin BASUĞUY, özellikle hakkında yeteri kadar çalışma bulunmayan Selâhaddin 

Eyyûbî sonrası dönemle ilgili yaptığı doktora çalışmasını “Eyyûbiler: Haçlılar 

Karşısında İslâm'ın Sağlam Bir Kalesi es-Sâlih” başlığı adı altında kitap halinde 

yayımlamıştır. Basuğuy tarafından yapılan çalışmalar, Selâhaddin Eyyûbî’nin 

haleflerinin yaşadığı dönemdeki idari teşkilatlanma, siyasi ve askeri faaliyetler ile sosyal 

ve kültürel yapılar hakkında geniş bilgiler ihtiva etmektedir.76 

Ayrıca Eyyûbîler hakkında Süleyman Özbek’in “Türkiye Selçukluları-Eyyûbî 

İlişkileri (1175-1250)”77 ve Mustafa Kılıç’ın “Melik Nâsır II. Salâhaddin Yusuf Devrinde 

 
75

 Önder Kaya v.d., Eyyûbîler (Yönetim, Diplomasi, Kültürel Hayatı), Ed. Önder Kaya, 

Küre Yayınları, İstanbul 2012. 

76 Bedrettin Basuğuy, “El-Melikü’s-Sâlih Necmeddîn Eyyûb Döneminde Eyyûbî Devleti 

(637-647/1240-1249)”, Atatürk Üniversitesi SBE İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim 

Dalı Doktora Tezi, Erzurum 2016; Bedrettin Basuğuy, Eyyûbîler: Haçlılar 

Karşısında İslâm'ın Sağlam Bir Kalesi es-Sâlih, Siyer Yayınları, İstanbul 2017. 

77
 Süleyman Özbek, “Türkiye Selçukluları-Eyyûbî İlişkileri (1175-1250)”, Ankara 

Üniversitesi SBE Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara 1995. 
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Eyyûbîler Devleti (634-659/1236-1261)”78 başlıklı doktora tezi çalışmaları da konuyla 

ilgilenen araştırmacılar için faydalı bilgiler içermektedir. Özbek, iki Müslüman devletin 

kimi zaman düşman kimi zaman müttefik olarak birbirileri ile olan ilişkilerini, her iki 

devlet hanedanlarının saltanat mücadelelerini ve Haçlılardan sonra dönemin en büyük 

tehlikesi olan Moğollara karşı ittifak arayışları hakkında bilgiler veren doktora 

çalışmasını “Selçuklu-Eyyûbî İlişkileri” başlığı adı altında kitap haline getirerek 

yayımlamıştır.79 Kılıç ise, doktora çalışmasını “Halep Eyyûbîleri El-Melikü'n-Nasır II. 

Salâhaddin Yusuf Devrinde Eyyûbîler Devleti” adı altında kitap haline getirmiştir. Kitapta 

Eyyûbîlerin yıkılışı ve Memluklerin kuruluşuna denk gelen dönemi kapsayan siyasi, 

sosyal ve kültürel olaylar konu edilmektedir. Moğol ve Haçlı saldırıları ve bu saldırılar 

karşısında Müslümanların içinde bulunduğu durum hakkında bilgiler verilmektedir.80 

 
78

 Mustafa Kılıç, “Melik Nâsır II. Salâhaddin Yusuf Devrinde Eyyûbîler Devleti (634-

659/1236-1261)”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ 

Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul 2001. 

79 Süleyman Özbek, Selçuklu-Eyyûbî İlişkileri, Berikan Yayınları, Ankara 2018. 

80 Mustafa Kılıç, Halep Eyyûbîleri El-Melikü'n-Nasır II. Salâhaddin Yusuf Devrinde 

Eyyûbîler Devleti, TTK Yayınları, Ankara 2019. 
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GİRİŞ 

 
 

İslâm’ın gelişinden önce Arapların edebiyatı ağırlıklı olarak şiirle sınırlıydı. 

Kâhin, falcı ve kabilesinin rehberi olarak görülen şair; kabilesinin savaşlarını, verimli 

topraklarını ve diğer çekişmelerini hikâye eder, onun şeceresini sürdürür, folklorunu ve 

manevi hayatını tasvir eder, cesaretini, cömertliğini, sevgisini ve kahramanlarının 

başarılarını överdi.81 Bu sebeple o kabilesinin de tarihçisiydi. Söylenen şiirler ta ki 

yedinci yüzyılın başlarında yazıya geçirilene kadar insanların dilinden diline geçerek 

devam ettirildi. 

İslâmiyet’le beraber Arap tarihi ve edebiyatı artık yazılı bir şekle bürünmeye 

başladı. İlk Müslüman tarihsel eserler Hz. Muhammed’in söylediklerinin (hadislerin) ve 

yaptıklarının (sünnetlerin) kaydedilmesiyle vücut buldu. Bunlar ister istemez önemli 

miktarda tarihsel meseleler, özellikle Hz. Muhammed’in askeri seferlerini içermekteydi. 

İslâmiyet hızla yayılırken Müslüman alimler antik düşünce ilminin çeşitli branşlarını 

çalışmaya ve onları kavramaya başladıkça tarihe özel bir yer ayırmayan çeşitli bilim ve 

öğrenim dalları da Antik düşünce sisteminin sistematik sınıflandırmasından etkilenmeye 

başladılar.82 İlk Müslümanlar önemli bir dal olmasına rağmen tarihi, şeriat hukuku 

alanında tamamlayıcı bir disiplin olarak sınıflandıkları için onu ikinci bir disiplin olarak 

görmeye devam ettiler.83  

 
81

 Murat Özcan, “Cahiliye Dönemi Arap Edebiyatında Şiir Sanatı”, Eskiyeni, Ankara 

2007, S. 5, s. 107-111. 

82 Şemsettin Günaltay, 1991, s. 17-22. 

83 Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s.  xi. 
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İlk Ortaçağ Müslüman tarihçileri ağırlıklı olarak yaşanan hadiseleri toplama 

vazifesi gördüler. Sebep ve sonuçlara ait felsefi değerlendirmeler ve muhtemel olasılıklar 

üzerine yapılacak yorumları göz önüne almadılar. Tarih yazıcılığı Müslüman akademik 

camiasında küçükte olsa bir yer işgal etmesine rağmen, yine de toplumda geniş bir 

saygınlığa sahip oldu.84 Geleceğin yöneticileri olarak genç prensler için tarih çalışmaları 

uygun bir konu varsayıldı. Üst düzey bir hükümet görevi isteyen herhangi biri 

kendisinden önce vücut bulmuş ülkelerin tarih bilgilerine sahip olmak zorundaydı. 

Ebeveynler, çocuklarının geçmişin övgüye değer eylemlerini taklit edebilmelerini 

sağlamak, faziletin ödüllendirildiğini, kötülük yapanların da cezalandırıldığını 

öğrenmeleri için onları tarihle meşgul olmaya teşvik ettiler. Bu sebeple Müslüman 

tarihçiler bilim adamlarının ön saflarında yer almasalar da yine de güç sahiplerini ve 

gençleri etkilemenin saygınlığından faydalanabildiler.85 

XI. yüzyıl sonlarında başlayan ve sonraki yüzyıllarda devam eden Haçlı 

Seferleri ve bu seferlerin harekete geçirdiği ırksal ve dinsel duygular Müslüman 

tarihçilerin önemli çalışmalar ortaya çıkarmasına sebep oldu. Bunlardan en önemli olanı 

İbnü’l-Esîr’in “el-Kâmil fi’t-Tarih” (Kroniklerin Tam Kitabı) adlı eseridir. Eser, 

yaratılıştan başlayarak H. 628 (M. 1231) yılına kadar vuku bulan olayların anlatıldığı 

Müslüman dünyasının evrensel bir tarihi niteliğindedir. İbnü’l-Esîr, El-Taberî’nin 

eserinin büyük bir kısmını diğer müelliflerin özetleriyle birlikte yeniden derlemiştir. 

Lakin bizatihi şahit olduğu Haçlı Seferleri izlenimleri kendisine aittir.86 

 
84 Eyüp Baş, “Bir Akademik Disiplin Olarak İslâm Tarihi”, Dini Araştırmalar Dergisi, 

Ankara 2011, C. 14, S. 39, s. 20- 49. 

85 Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. xiii. 

86 Abdülkerim Özaydın, 2001, s. 281-283. 



3 
 

Mısır Memluklü Hanedanlığı dönemi, Müslüman tarihçilerin standartlarının bir 

hayli yüksek olduğu bir dönem oldu. Suriye’yi Haçlılardan temizleyen ve Moğol 

Hülagü’nün sayısız göçebe yağmacı topluluklarını püskürten bu köle sultanların istikrarlı 

yönetimleri sayesinde sahip oldukları topraklarda en üst düzeyde tarihçiler ortaya çıktı. 

Bunlar arasında İbn-i Haldun, Ebû’l Fidâ, el-Süyûtî, İbn-i Tağriberdî, es-Sehavî ve el-

Makrîzî bulunuyordu. Bu ilim adamları tarihin tanımına, izlenilecek yöntem ve 

tekniklere, kanıt geçerliliğinin test edilebilmesine ve tarihin genel faydalarına kafa 

yordular. İbn-i Haldun (H. 732/M.1332-H. 808/M. 1406) konuya felsefi bir kavramla 

yaklaşarak ahlaki, sosyal ve siyasi bilim ilkelerini uygulayarak tarih yazıcılığına yeni bir 

yaklaşım getirdi.87  

Memluklü tarihçiler arasında İbn-i Haldun’un da talebesi olan Takiyüddin 

Ahmed el-Makrîzî ise sıra dışı bir tutum sergiledi. Kahire’deki Fuâd el-Evvel Üniversitesi 

eski Ortaçağ tarihi profesörü Muhammed Mustafa Ziyade, Makrîzî’nin on dördüncü, on 

beşinci ve on altıncı yüzyıl Müslüman tarihçilerinin en iyisi ve es-Sülûk’un de dönemin 

önde gelen eseri olduğuna inandığını ifade etmektedir.88 Makrîzî genel olarak 

tarafsızlığını koruyan bir tarihçi olmuş, zamanının adeti üzerine Hristiyan düşmanlarına 

 
87 İbn-i Haldun, Mukaddime, Çev. Turan Dursun, Onur Yayınları, Ankara 1977; Cengiz 

Tomar, “Tarih”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2011, C. 40, s. 40-45; İsmail 

Yiğit, “Memlukler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 29, Ankara 2004, s. 90-97; 

Şemsettin Günaltay, a.g.e., s. 153. 

88 Cüneyt Kanat, “Makrîzî’nin Kitâb Es-Sulûk'unda Osmanlılar, Karamanoğulları ve Batı 

Anadolu Beylikleri ile İlgili Kayıtlar”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tarih Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, İzmir, 1991, s. 4. 
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karşı hedef aldığı biçimsel eleştirilere yer verirken, dini ön yargılar ve dindarlıktan 

bağımsız kalmıştır.89 

Tezimize konu olan Makrîzî’nin es-Sülûk’u Haçlı Seferleri zamanında 

Eyyûbîler ve diğer idari unsurların askeri, sosyal ve yönetimsel şartlarının detaylarıyla 

doludur. Askeri sistem olarak Mısır donanması ve kendisine tahsis edilen gelirler, 

emirlerin ve daha düşük mertebedeki askerlerin rütbeleri, maaşları, imtiyazları ve 

babadan oğula geçen hakları ile iktalarından elde ettikleri kazançlar, muhtelif türdeki 

birliklerin güçleri ve onların yıllık bütçeleri ele alınmaktadır.  

Bunların yanı sıra öne çıkan tarihi şahsiyetlerin birçok ilgi çekici 

değerlendirmeleri ve münferit durumlar üzerinde yorumlar verilmektedir. Örneğin; 

Müslüman bir devlette şarap içmek ve satmak zaman zaman yasaklanırken, yönetim dara 

düştüğünde şarap üretimini ve satılmasını serbest bırakmaktadır. Bunlar üzerinden alınan 

vergilerle Sultan’ın ve hane halkının giderleri karşılanmaktadır. Bir keresinde Sultan’ın 

hane halkı için yapılan tüm tedarik masrafları, yıllık yedi bin dinar tutarında olan şarap 

ve bira üzerindeki tarımsal vergilerden karşılanmıştır. Bu sebeple Kahire’de içki içenler 

görmezden gelinmiş ve birçok nahoş hadise yaşanmıştır.90  

Makrîzî’nin eserinde konu edindiği ana fikir ise saltanatları  boyunca  Mısır 

sultanlarının Selâhaddin’in muhteşem ünüyle yükseldikleri, bununla beraber birbirlerini 

kırıp geçirdikleri bir entrika ve savaş karmaşası içerisinde gerileyip çöktükleridir. 

Müellif, bir hükümdarın Haçlı fetihlerinin gidişatını tersine çevirmek için kaos içerisinde 

bulunan Müslüman dünyasını nasıl bir araya getirmeye çabaladığını nakletmektedir. 

Bununla beraber Selâhaddin’in kendisinden sonra gelen ardıllarına Kudüs Frenk 

 
89 Eymen Fuâd Seyyid, “Makrîzî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2003, C. 27,  s. 

449. 

90 H. 592 Yılı (6 Aralık 1195- 24 Kasım 1195) hadiseleri. 
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Krallığı’nı yok etme görevini verdiğini fakat onların bu görevleri göz ardı ederek, 

koruyucuları ve köleleri olan Memluklerinin elinde kendi yok oluşlarını hazırlayan  

çekişmelerini, kıskançlıklarını ve hainliklerini dile getirmektedir. 

Eserde kısada olsa saltanat döneminin sonlarına doğru ortaya çıkan Moğol 

hadiselerinden de bahsedilmektedir. Bu dönemde Haçlı musibeti kadar tehlikeli olan bir 

tehdit daha gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. 13. yüzyıl başlarında Cengiz Han’ın Moğol 

kabilelerini birleştirerek ortaya çıkardığı Büyük Moğol İmparatorluğu, ilk olarak Orta 

Asya ve Çin’i kasıp kavurdu. Cengiz Han’ın ölümünün ardından yerine geçen ardılları 

genişlemeye devam ettiler. Çok sayıda hükümdar ve emirle beraber geniş kitleleri de 

yerlerinden ederek onları Batı’ya doğru göç etmeye zorladılar. Özellikle de sonraları 

Selçukluların dengesini bozacak ve Eyyûbîlerin paralı askerleri olacak ezeli düşmanları 

olan Harezmşahları topraklarından sürdüler. Dört nala koşturup Kiev ve Polonya’yı talan 

ettiler. Aşağı Silezya bölgesinde Legnica’da Almanları yok ettiler. Aynı zamanda Türkiye 

Selçuklu gücünü de etkisiz hale getirerek kendilerine tâbi kıldılar.  

İlk başlarda Moğollara kafa tutmayı başaran Harezmşahlar, Otrar Faciası sonrası 

üzerlerinde artan Moğolların baskısıyla bir yangın gibi bütün Mezopotamya ve Suriye’ye 

yayıldılar. Bütün bu bölgeyi yağma ve katliamlarıyla mahvettiler. Birbirileriyle çekişme 

halinde olan Eyyûbîler ve Selçuklular bunun üzerine sınırlarına dayanan, huzurlarını 

kaçıran ve kendileri için büyük bir tehdit olan Harezmşahlar’a  karşı ittifak kurdular. 

Kurulan ittifak Yassıçemen Savaşı’nın H. 627 (M. 1230) kazanılmasını, Moğollarla 

aralarında tampon görevi gören Harezmşahların dağılma sürecine girmesini ve her iki 

devletin Moğollar ile karşı karşıya gelmesini sağladı.91 

 
91Süleyman Özbek, “Türkiye Selçuklularının Çöküşünde Sebep Sonuç İlişkisi 

Yassıçemen’den Kösedağ’a”, Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları 

E-Dergisi, C. 5, S. 1, s. 2-17, Bartın 2018. 



6 
 

Makrîzî, son sayfalara doğru Memluk teşkilatının dinamik yapısını, Sultan es-

Salih Necmeddin Eyyûb’ün bu teşkilata büyük önem vererek sarayına almasını, 

aralarında bulunan Baybars’ın Hristiyanlara karşı yapılan mücadelelerde ön plana 

çıkmasını resmederken, onun Eyyûbî sarayında kendi Sultanını ve onunla beraber olanları 

öldürmesini, böylece Eyyûbî hanedanlığının yok olmasını ve onların yerini alacak olan 

Memluklü hanedanlığının kuruluşunu anlatmaktadır. 

Makrîzî’nin Arapça olarak kaleme aldığı eser, Muhammed Mustafa Ziyade 

tarafından neşredilmiş ve Mısır Kütüphanesi Yayınları tarafından basılmıştır.92 Bu 

baskının I. cildinde mevcut bulunan “Eyyûbîler” kısmı Ronald J.C. Broadhurst tarafından 

İngilizceye tercüme edilmiştir. Bizde tercüme çalışmamızda  esas olarak Ronald J.C. 

Broadhurst’un “A History of The Ayyubid Sultans of Egypt” adlı İngilizce tercümesini 

esas aldık. Müellifin  çeviride zorlandığı ve arafta bıraktığı hususları da Muhammed 

Mustafa Ziyade’nin neşrettiği nüshalardan faydalanarak düzeltmeye çalıştık. Tercümede 

konumuz sadece “Eyyûbîler Dönemi” olduğu için bu ciltte yazılı olan Abbasi Halifeliği, 

Büveyhoğulları, Selçuklular ve bunlarla ilgili kısa bilgilerin verildiği daha önceki 

dönemlerin tercümesi yapılmamıştır.  

Tercümeyi dilbilgisi ve söz dizim kurallarının izin verdiği ve tarihçilerin 

gereksinim duyacağı ölçüde aslına uygun halde yapmaya çaba gösterdim. Açıklayıcı 

bilgileri anlatımı etkilememesi için dipnotlar şeklinde aktardım. Makrîzî’nin kronolojik 

olarak yazmış olduğu hadiseler, anlatmış olduğu ilginç olaylar ve hikayelerin bazen 

ayrıntıları bazen de teyitleri için hem dönemin kaynak eserlerine hem de çağdaş araştırma 

eserlerine müracaat ettim.  

 
92

 Makrîzî, Kitâbü’s-Sülûk li-Ma’rifeti düveli’l-mülûk I, Nşr. Muhammed Mustafa 

Ziyâde, Matbaatü Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, Kahire 1934. 
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Yararlandığım kaynakçaları da dipnotlar kullanarak belirttim. Çalışmamdan 

yararlanacak olan okuyucunun ya da araştırmacının hadiseleri daha rahat kavrayabilmesi 

için bazı dipnotları uzun tutmak zorunda kaldım. Kişi konuşmalarını, mektup 

yazışmalarını, özel terimleri ve isimleri italik karakterde gösterdim. Özellikle kasidelerde 

aktarılmak istenen duygu ve düşünceler üzerinde hassasiyetle durdum. Hadiselerin 

cereyan ettiği yerlerin coğrafi olarak tam olarak nerelerde olduğunu belirttim. Arapça ve 

diğer yabancı kelimelerin genellikle Türkçe anlamını kullandım. Eserde geçen yer ve 

şahıs isimlerini okuyucunun anlayacağı biçimde günümüz Türkçesine uygun şekilde 

vermeye çalıştım. Türkçe karşılığı olmayan kelimelerin ve isimlerin değişik karakterle 

yazılımında standart usulü kullandım (Benzer Arapça ve  İngilizceleşmiş şekilleri gibi, 

örneğin; al-Hawf, Renaud de Châtillon).  

Yazım dili eski  olan bu eserin önce İngilizce diline sonra da tarafımdan Türkçe 

diline tercüme edilmesi sebebiyle anlatılan duygu ve düşüncelerin kısmen de olsa hatalı 

olacağı kanaatindeyim. Yapılacak bu küçük hatalar için şimdiden değerli büyüklerimin 

ve okuyucularımın affına sığınırım. Bu güzide eseri neşreden değerli Mısır Ortaçağ Bilim 

Dalı ilim adamları Muhammed Mustafa Ziyâde ve Saîd Abdülfettâh Âşûr ile yine bu 

eserin İngilizce tercümesini yaparak çalışmama ışık tutan sayın Ronald Joseph Callender 

Broadhurst’a şükranlarımı sunarım.  
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I. BÖLÜM 

 
 

EBÛ’L-ABBÂS TAKIYYÜDDÎN AHMED EL-MAKRÎZÎ’NİN HAYATI, 

ESERLERİ VE MÜELLİFİN TARİHÇİLİĞİ 

 
 
 

 

Eyyûbî Devleti’nin devamı olan Memluk Devleti (H. 648/M. 1250-H. 923/M. 

1517), kuruluşundan on yıl sonra dünyayı kana bulayan ve bölge için en önemli tehdit 

haline gelen Moğolları H. 658 (M. 1260) yılında Ayn Calut Savaşı’nda mağlup ederek 

kötüye giden İslâm dünyasının kaderini değiştirmeyi başarmıştı. Yaklaşık üç yüzyıl 

boyunca diyarın önde gelen kentlerinden Mısır, Şam ve Hicaz’ı kontrolleri altında 

tutmayı başardılar ve bu süre zarfında elde ettikleri siyasi ve askeri başarıların yanında 

parlak bir ilmi faaliyetin de yaşanmasına öncülük ettiler. Memluk toprakları artık Moğol 

istilası, Haçlı Seferleri ve diğer etmenlerin sebep olduğu zulüm ve kargaşa ortamından 

kaçan çok sayıda değerli ilim adamı için sığınacakları ve ilmi faaliyetlerini devam 

ettirecekleri güvenli bir liman olmuştu.93  

Abbasiler döneminin ilim merkezi olan Bağdat yerini Memlüklülerin Başkenti 

Kahire’ye bırakıyordu. İslâm dünyasının hiçbir devrinde görülmeyen sayıda birçok ilim 

alanında önemli alimler ve eserler ortaya çıktı. Diğer ilim dallarının yanı sıra tarih 

alanında da İbn Tağriberdî, es-Sehavî, İzzeddin b. Şeddad, Ebu‟l-Fida, Kalkaşandî, İbn 

Kesîr, İbn Arabşah, Aynî, İbn Haldun ve birçok önemli ilim adamı bu dönemde yetişti.94 

 
93

 İsmail Yiğit, 2004, s. 90-97. 

94
 İsmail Yiğit, “Memlûkler Dönemi (1250-1517) İlmî Hareketine Genel Bir Bakış”, 

Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 748-756. 
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Makrîzî de bu dönemde yaşamış önde gelen ilim adamları arasında yer almaktadır. İbn 

Haldun ekolünden gelen ve onun öğrencisi olan Makrîzî, Ortaçağ’da yetişmiş Mısır 

tarihinin en seçkin tarihçilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.95 Tarih başta 

olmak üzere pek çok alanda eserler ortaya koydu. İlmî açıdan tanınmış bir aile içerisinde 

yetişen, aldığı eğitimler ve yaşamış olduğu tecrübeler sayesinde tarih alanında Mısır’da 

yeni bir ekol oluşturan Makrîzî’yi yakından tanımak için bu değerli alimin hayatı, eserleri 

ve yazarın tarihçiliği hususlarına göz gezdirmek daha faydalı olacaktır.  

1.1. HAYATI 

Makrîzî H. 766  (M. 1364-65) yılında Kahire’de bulunan Burcuvân semtinde 

dünyaya gözlerini açmıştır. Ailesi günümüz Lübnan’ında Ba’lebek kentine bağlı 

Makârize semtinden göç etmiştir. Ahmed bin Ali, göç edilen Makârize semti dolayısıyla 

Makrîzî ünvanıyla tanınmıştır.96 Babasını 13 yaşında, Annesi Esmâ bint Muhammed bin 

es-Sâiğ’i 34 yaşında iken kaybetmiştir. Makrîzî, H. 782 (M. 1380) yılında 16 yaşında iken 

12 yaşındaki Safrâ bint Sirâceddîn Ömer b. Abdülaziz b. Abdüssamed ile evlenmiş ve bu 

eşinden iki çocuğu olmuştur. Makrîzî çocuklarının annesiyle boşamış olmasına rağmen 

onunla tekrar evlenmiş fakat eşi kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiştir. Sonrasında 

 
95 Muhammed Mustafa Ziyade, "El-Makrîzî ve Muâsıruhü", el-Muverrihûn fi Mısr fi’l-

Karni’l-Hâmis Aşr el-Miladî (el-Karni’t-Tâsi), Çev. Cüneyt Kanat, Kahire 1949; 

Eymen Fuâd Seyyid, 2003, s. 448-451. 

96
 Eymen Fuâd Seyyid, a.g.e., s. 448-451; Makrîzî, El-Nukud el-Kadime ve el- İslâmiye, 

Çev. İbrahim Artuk, Belleten, TTK Basımevi, Ankara 1953,  C. 17, S. 67, s. 367-392;  

Şemsettin Günaltay, 1991, s.352. 
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evlenip evlenmediği hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.97 Hem anne hem de baba 

tarafının ilimle meşgul olması Makrîzî’ye iyi bir eğitim alma fırsatı tanımıştır. Makrîzî, 

dini ilimlerde Hanbeli olan baba tarafının aksine, anne tarafından Hanefî olan dede 

tarafına meyletmiş ve dedesi İbnü’s-Sâiğ hayata göz yumana kadar bu mezhebe bağlı 

kalmıştır. Müteakiben Şâfiî mezhebini benimseyerek bu mezhebin savunucusu 

olmuştur.98 Makrîzî, dini ilimler de dahil lügat, nahiv, edebiyat ve tarih konularında da 

dönemin nam salmış alimlerinden eğitim almıştır. Bu alimler arasında en mühimi İbn 

Haldun’dur. İbn Haldun, H. 784 (M. 1382) yılında Mısır’a gelip Kahire’ye yerleşmiş ve 

Makrîzî bu değerli alimden mantık ve usul dersleri almıştır. Makrîzî hocasından çok 

derinden etkilenmiş ve ona olan hayranlığını müteakip zamanlarda vücuda getirdiği 

eserlerinde dile getirmiştir.99 

Makrîzî’nin devlet kademesindeki ilk vazifesi Kahire Kalesi inşa divanında 

katiplik görevi oldu. Bir süre el-Hâkim câmisinde imamlık ve el-Müeyyediyye 

medresesinde hadis müderrisliği yaptıktan sonra Sultan Berkuk onu Kahire ve Aşağı 

Mısır bölgelerinin muhtesibliği100 görevine atadı. Devlet kademelerinde yapmış olduğu 

 
97 Osman Cengiz, “Makrîzî’nin İmtâu’l-Esmâ İsimli Eseri”, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dali Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010. 

98 Eymen Fuâd Seyyid, a.g.e., s. 448. 

99 Muhammed Mustafa Ziyade, 1949, s. 226. 

100
 Eyyûbilerde Muhtesiblik (Hisbe) teşkilatı, günümüzde belediyelerin yerine getirdikleri 

görevlerin büyük bir bölümü ile aynı olurken, aynı zamanda ahlak zabıtasının 

görevlerini kapsamaktaydı. Teşkilatın başında bulunan muhtesibler bilgi seviyeleri 

yüksek, adaletli ve örnek davranışlarda bulunan şahıslar arasından seçilirdi. Başlıca 

görevleri; toplumun, tüccarların ve zanaatkarların şerri ve örfi hukuka uygun davranıp 
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vazifelerden dolayı birçok âlim ve devlet adamıyla tanışma fırsatı bulmuş, onlarla fikir 

alış verişi yaparak bu konudaki tecrübelerini artırmayı başarmıştır.101 Yaklaşık on yıl 

kadar Suriye bölgesinde kaldıktan sonra kendisine defaten teklif edilen görevleri 

reddederek Kahire’ye geri dönmüştür. H. 834 (M. 1430) yılında hacca giderek burada 

yaklaşık beş yıl kalmış, bu süre zarfında yazdığı eserleri Mescid-i Harâm’da ders olarak 

okutmuştur. Mekke'de vücuda getirmiş olduğu bir çok eserini Kahire'ye dönüş yaptıktan 

sonra temize çekmiştir. H. 841 (M. 1437) yılından itibaren elini eteğini tüm resmi işlerden 

çekmiş ve çok sevdiği Burcuvân mahallesindeki evinde ikamet ederek ibadetle ve ilmi 

çalışmaları ile meşgul olmaya başlamıştır.102 Gerekli olmadıkça fazla kimseyle muhatap 

olmayan Makrîzî, hayatının sonuna kadar sayısı iki yüz cildi geçen eser yazmıştır. 

Yakalandığı hastalıktan uzun bir süre mustarip olduktan sonra H. 845 (M. 1442) yılı 

Ramazan ayında yetmiş yedi yaşında hayata gözlerini yummuştur.103 

1.2. ESERLERİ 

Küçük yaşlardan itibaren aldığı eğitimler, gençlik yıllarından itibaren devlet 

kademelerinde ifa ettiği memuriyetler sayesinde edindiği tecrübeler Makrîzî’nin ilerleyen 

 
davranmadığını, ticarette kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin doğruluğunu, ticari 

emtiaların kalitelerini ve fiyatlarını kontrol etmekti. Ayrıca bkz. Cengiz Kallek, 

“Hisbe”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, C.18, s. 143-145; Ramazan Şeşen, 

1987, s. 223-225. 

101 Eymen Fuâd Seyyid, a.g.e., s. 448. 

102 Necattin Hanay, “XV. Yüzyıl Dinler Tarihçisi Olarak Makrîzî”, Sakarya Üniversitesi 

SBE Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 

2008. 

103 Şemsettin Günaltay, 1991, s. 352. 
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zamanlarda bir çok eser vücuda getirmesini sağlamıştır. Makrîzî’yi önemli bir ilim adamı 

yapan özelliklerden başında; onun ilmi çalışmalarında konuyu en ince ayrıntısına kadar 

irdelemesi, alıntılarını ve gözlemlerini olduğu gibi aktarması gelmektedir. Mısır’ın önde 

gelen tarihçileri arasında yer alan ve bu alanda bir ekol yaratan Makrîzî, tarih alanının 

yanı sıra hadis, fıkıh vb. diğer ilim alanlarında da çalışmalar yapmış ve bir birinden 

değerli eserler vücuda getirmiştir. Bu eserlerin bazıları zamanla kaybolmuş, bazıları da 

günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Makrîzî’nin eserlerin başlıcaları şunlardır: 

El-Hıtatü’l-Makrîziyye: “el-Mevâʿiz ve’l-iʿtibâr bi-(fî) zikri’l-hıtat ve’l-âsâr” 

olarak bilinen eser, “hıtat”104 türü kitapların en bilineni olmuştur. Kendisinden sonra bu 

alanda yapılan çalışmalarda örnek alınan bir kaynak olmuştur. Eseri H. 820/M. 1417-H. 

840/H. 1437 yılları arasında kaleme alan müellif, Mısır tarihiyle alakalı düzensiz halde 

bulunan bilgileri bir düzene sokmak, toplumun içerisinde bulunduğu durumu dile 

getirmek, mevcut bulunan veya kaybolmuş çalışmaların gün yüzüne çıkarmak için 

kaleme aldığını ve eseri yedi bölüm halinde düzenlediğini ifade etmektedir.105 

İttiâzü’l-hunafâ bi-ahbâri’l-Fâtımîyyîn el-hulefâ: Şiî Fatımîlerin ve baş 

şehirleri olan Kahire tarihi hakkında değerli bilgiler ihtiva etmektedir.106 Eserde Şiî 

 
104

 Mahalle veya semt anlamındaki “hıtta” kelimesinin çoğulu olan “hıtat”, ilk İslâmî 

fetihlerin ardından kurulan yeni şehirlerde bir kabileye veya kabileler topluluğuna 

tahsis edilen mahallelerin genel adıdır. Zaman içinde bu şehirler ile mahallelerindeki 

bina ve tesislerin tanıtımı için yazılan kitaplara da hıtat adı verilmiştir. İsmail Yiğit, 

“Hıtat”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, C. 17,  s. 401-402.  

105
 El-Hıtatü’l-Makrîziyye adlı eser hakkında geniş bilgi için bkz. Mehmet İpşirli, “el-

Hıtatü’l-Makrîziyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, C. 17, s. 402-404. 

106
 Aydın Çelik, Fatımîler Döneminde Kahire Şehri, ORSAM Yayınları, Elazığ 2008,  

s. 8. 
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Fatımî Devleti’nin kronolojisini verilmekte olup, halifeler ve vuku bulan olaylar 

anlatılmaktadır. M. 1908 yılında Hugo Bunz tarafından yayınlan eserin,107 M. 1948 

yılında Cemâleddin Şeyyâl tarafından birinci cildi, Muhammed Hilmî Muhammed 

Ahmed tarafından da II ve III. ciltleri neşredilmiştir.108 

El-Mukaffa’l-kebîr: (et-Târîḫu’l-muḳaffâ, el-Muḳaffâ fî terâcimi ehli Mıṣr 

ve’l-vâridîne ileyhâ).  Makrîzî tarafından başlangıçta seksen cilt olarak planlanıp sonuç 

olarak on altı cildi tamamlanabilen eser Mısır’ın siyasî tarihini konu edinmiştir. On altı 

cilt olarak vücut bulan eserin sadece beş cildi günümüze ulaşmayı başarabilmiştir. İçerik 

olarak Mısır’da dünyaya gelip büyüyen ve Mısır’a dışarıdan gelip burada yaşamaya 

başlayan önde gelen ilim adamları, şair ve edebiyatçıları tanıtımını amaçlayan bir çalışma 

ortaya konmak istenmiştir. Eserin günümüzde mevcut bulunan ciltlerinin bir kısmı Paris 

Bibliothèque Nationale, diğer bir kısmı da Leiden Library ve Süleymaniye 

Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.109 

Dürerü’l-ukūdi’l-Ferîde fî terâcimi’l-ayâni’l-müfîde: Makrîzî’nin biyografi 

türünde kaleme aldığı eserdir. Bu eseri yazmaktaki maksadı onunla aynı dönemde 

yaşamış olan yakın akraba ve arkadaşları hakkında bilgileri bir araya getirip kaleme 

almaktı.110 İlerleyen safhalarda H. 760/ M. 1359-H. 816/M. 1413 yılları arasında hayatını 

kaybetmiş olan başta hükümdarlar olmak üzere devletin önde gelen diğer görevlileri ve 

ilim adamlarını da çalışmasına eklemiştir. Eserin orijinal nüshaları Almanya’da bulunan 

 
107 Şemsettin Günaltay, 1991, s. 357. 

108
 Ahmet Özel, “Cemâleddin Şeyyâl”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. Ek-2 (Gözden 

Geçirilmiş 3. Basım), Ankara 2019, s. 564-565. 

109 Eymen Fuâd Seyyid, 2003, s. 449-450. 

110 Muhammed Mustafa Ziyade, 1949, s. 225. 



14 
 

Goethe Kütüphanesi’nde ve Musul’da bulunan Mahmûd el-Celîlî’nin şahsına ait olan özel 

kütüphanede mevcuttur.111 

İğâsetü’l-Ümme bi-Keşfi’l-ğumme: Makrîzî bu eseri H. 808 (M. 1405) yılına 

kadar kuraklık, salgın hastalık, devletin yanlış idare edilmesi, yönetimde yozlaşma ve 

kendisine göre Allah yolundan sapmalar sebebiyle Mısır ve civarında vuku bulan kıtlık, 

fakirlik ve sıkıntıları dile getirmek için kaleme almıştır. Bu gayesini çalışmasında: 

“Benim niyetim Allah'ın izni ile bir kitap yazmak ve bu kitapta insanların başına gelenleri 

ve musibetleri anlatmaktır.” şeklinde dile getirmektedir.112 Olaylar kronolojik olarak 

aktarılmaktadır. “Bu hadiseyi başından sonuna kadar inceleyen biri, başını ve gayesini 

bilen, insanların başına gelenin tek sebebinin yöneticilerin tedbirsizliğinin olduğunu 

görecektir. Halkın çıkarını unutup gaflete düşmeleridir” ifadesiyle günümüzde dahi 

halkın yaşadığı sıkıntıların birincil sorumlularının idareciler olduğunu göstermektedir.113 

İmtâü’l-esmâ bi mâ li’n-nebiyyi mine’l-ahvâli ve’l-emvâli ve’l-hafede ve’l-

metâ: Makrîzî’nin bu eserinde, Hz. Muhammed (SAV) hakkında tüm bilgileri bir araya 

getirip ayrıntılı bir siyer çalışması ortaya koyduğu görülmektedir. Eserde kronolojik 

olarak Hz. Muhammed’in (SAV) hayatı ve şahsiyeti, kendisine peygamberliğin tebliği, 

Tevrat ve İncil’de kendisinden bahsedilmesi, diğer peygamberlere göre üstünlüğü, 

mucizeleri, çocukları, eşleri, cariyeleri, eşyaları, günlük hal ve hareketleri, zehirlenmesi, 

 
111 Eymen Fuâd Seyyid, a.g.e., s. 450. 

112
 Ayham Almahlı, “El-Makrîzî’nin İğâsetü’l-Ümme Bi-Keşfi’l-Ğumme Eserinin, 

Muhtevası ve Tahlili”,   Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim 

Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elâzığ 2018, s. 89-94. 

113 Ayham Almahlı, a.g.t., s. 16-17. 
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büyü yapılması, seferleri, yolculukları ve İslâmiyet hakkında geniş bilgiler 

verilmektedir.114  

Şüzûrü’l-Ukûd fi Zikri’n-Nukûd: Makrîzî tarafından Sultan Berkuk’un 

saltanat dönemine kadar H. 784  (M. 1382) Mısır ve civarında darp edilen İslâmi 

sikkelerin tanıtımı maksadıyla kaleme alınmıştır.115 Üç bölüm halinde İslâm ve Mısır 

sikkeleri ayrıntılı bir biçimde tarif edilmektedir.116 Eser, İbrahim Artuk tarafından “el-

Nukud el-Kadime ve'l- İslâmiyye” başlığı adı altında Türkçeye tercüme edilmiştir. 

en-Nizâ ve’t-tehâşum fîmâ beyne Benî Ümeyye ve Benî Hâşim: 

Ümeyyeoğulları ile Haşimoğluları arasındaki yaşanan çekişme ve husumet hakkında 

ayrıntılı bilgiler ihtiva etmektedir. Eser, İslâmiyet’ten evvelki dönemi de içine alarak 

Abbasî Halifeliğinin yıkılmasına kadar devam eden süreçte Kureyş kabilesinin amcazade 

bu iki kolu olan Hâşim ve Ümeyye oğullarının117 Arap toplumundaki yeri, iktidara 

gelişleri ve aralarında yaşanan çekişmeler konu edilmektedir.118  

el-Haber Ani’l-beşer: Makrîzî’nin ilk insanın yaratılışı, sonrasında ortaya çıkan 

bir çok kavim ve devletler (Pişdâdîler, Keyânîler, Arşaklar yada Partlar, Sasaniler), 

cahiliye döneminde gerçekleştirilen panayırlar ve bölgedeki Arap kabileleri hakkında 

 
114

 Osman Cengiz, “Makrîzî’nin İmtâu’l-Esmâ İsimli Eseri”, Marmara Üniversitesi SBE 

İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul 2010. 

115 Eymen Fuâd Seyyid, a.g.e., s. 450. 

116 Makrîzî, 1953, s. 367. 

117 İsmail Yiğit, “Ümeyye Abdüşems”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.  42, İstanbul  2012, 

s. 302. 

118
 Abdulhalik Bakır, Orta çağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler I, Bizim Büro 

Yayınevi, Ankara 2008, s. 343-345. 
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bilgi vermek için hayatının sonlarına doğru kaleme aldığı bu çalışma onun İmtâu’l-esmâ 

adlı eserine bir giriş mahiyeti özelliği taşımaktadır. Makrîzî’nin ölümünden bir yıl önce 

tamamladığı eserindeki amacı İslâm öncesi dönemle ilgili bilgileri aktarmak olmuştur. 

Çalışmasında kaynakça olarak özellikle Muhammed bin Cerîr et-Taberî’nin “Tarihu’r-

Rusûl ve’l-Mulûk” ve Paulus Orosius’un o dönem Arapçaya tercüme edilen “Historiarum 

Adversum Paganos Libri VII” adlı eserlerinden faydalandığı görülmektedir.119  

1.3. ES-SÜLÛK Lİ-MA’RİFETİ DÜVELİ’L-MÜLÛK VE YAZARIN 

TARİHÇİLİĞİ 

Daha evvel Müslüman tarihçilerin Memluklüler döneminde diğer dönemlere 

nispeten standartların üstünde bir performans sergilediğinden ve bu  dönem Memluklü 

tarihçileri arasında Takiyüddin Ahmed el-Makrîzî’nin çalışmalarının dikkatleri üzerine 

çektiğinden bahsedilmişti. Çünkü o kişisel olarak tarihin amacını el-Haber ani’l-beşer’de 

“dünyada bir zamanlar neler olduğu hakkında bilgi vermek” olarak tanımlamış ve 

çalışmalarını bu ideoloji üzerine gerçekleştirmiştir. Onun Mısır’da yeni bir tarih ekolü 

oluşturduğu ve kendisinden sonra gelen tarihçilere de örnek teşkil ettiği hem çağdaşları 

hem de günümüz ilim adamları tarafından kabul görmektedir. Daha evvelde zikrettiğimiz 

gibi eseri neşreden Muhammed Mustafa Ziyade, Makrîzî’nin döneminde bulunan 

Müslüman tarihçileri arasında en iyisi ve es-Sülûk’un de en kıymetli eserler arasında 

olduğunu değerlendirmektedir.120  

Faziletli ve dindar bir adam olan Makrîzî, genel olarak tarafsız ve güvenilir bir 

tarihçidir. Vuku bulan olayları tüm ayrıntıları ile cesurca dile getirmektedir. Her şeyi, 

 
119

 Makrîzî, al-Habar an al-basar, (Volume V, Section 4: Persia and Its Kings, Part I), 

Çev. Jaakko Hämeen-Anttila, Brill, Leiden 2017, s. 3-17. 

120
 Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s.  xvii. 
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olduğu gibi ve içten bir şekilde aktarmaktadır.121 Çalışmalarında muhtesip, vali, hâcib, 

üstâdâr ve kadılara yönelik yaptığı ağır tenkitler bu tür cesur davranışlarına örnek olarak 

verilebilir.122 Konuları, kaynağından araştırıp tetkik etmesinin yanı sıra gözlem yapmaya 

da önem vermiştir. Yeni çalışmalarında eski çalışmalarına atıflarda bulunmayı ihmal 

etmemiştir. Siyasî tarih yanında iktisat tarihi, kültürel ve sosyal tarihe dair çalışmaları ile 

tanınmıştır.123 Yaşadığı dönemde âdet olduğu üzere düşmanı olan Frenklere karşı 

biçimsel olarak eleştiriler yaparken, inancını ön plana koyan ön yargılar ve dindarlıktan 

kaçınmıştır.  

Makrîzî kronik tarih yazım sistemini takip etmiştir. Ki bu şekilde birbirini takip 

eden yıllık kısımlardan oluşan olaylar kronolojik olarak tarif edilmiştir. Her bir yıl: “Bu 

yılda……,” diye başlar ve bundan sonra olaylar “ve içinde (örneğin, aynı yılda)” diyen 

kelimelerle bu belirli olan yıl içerisinde birleştirilerek kaydedilmiştir. Bu özel kronolojik 

tarih yazımı el-Taberî (ö. H. 310/M. 923) tarafından geliştirilmişti. Onun tarih anlatımı 

dünyanın yaratılışıyla başlar ve H. 302 (M. 915) yılına kadar devam eder.124 İbnü’l-Esîr 

(ö. H. 630/M. 1233) ve Ebû’l Fidâ (ö. H. 732/M. 1331)  gibi sonraki tarihçiler kendi 

 
121 Şemsettin Günaltay, 1991, s. 353-354. 

122 Fatih Yahya Ayaz ve Aygül Düzenli, “Makrîzî (Ölümü H. 845/M. 1442) ve Mısır’da 

Eş’arîliğin Yayılmasına Dair Tespitleri”, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi., Kastamonu 2018, C. 2, S. 1, s. 31-32. 

123 Eymen Fuâd Seyyid, 2003, s. 450. 

124 Mustafa Fayda, “Târîhu’l-Ümem Ve’l-Mülûk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 

2011, C. 40, s. 92-94; Erdoğan Merçil, "Michael Cooperson, Classical Arabic 

Biography, The Heirs of the Prophets in the Age of al-Me’mûn (Klâsik Arapça 

Biyografi, el-Me'mûn devrinde Peygamberin Vârisleri) Kitap Tanıtımı", Belleten,  

Ankara 2001, C. 65, S. 243, s. 745-752. 
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zamanlarında olan olayları izah etmek suretiyle birbirini takip eden kronolojik yıllıkları 

devam ettirmiştir. Bu zaman sisteminin en büyük mahzuru gelişiminin kısıtlanması ve 

seçilen bölümlerin ve mevzuların eleştirisel analizlerinin yapılamaması olmuştur.125 

Hayatı boyunca bir birinden kıymetli eserler ortaya koyan Makrîzî’yi 

tarihçiliğinin zirvesine taşıyan Eyyûbîler ve Memlûkler tarihini kronolojik olarak kaleme 

aldığı Es-sülûk li-Ma’rifeti Düveli’l-mülûk adlı eseri olmuştur. Mısır’ın Araplar 

tarafından ele geçirilmesinden kendi zamanına kadar olan dönemin tarihi konu 

edilmektedir. Eser, hem Eyyûbî ve Memlukler tarihini inceleyenler hem de Suriye ve 

Mısır bölgesiyle ilgili çalışmalar yapan araştırmacılar açısından da önemli bir bilgi 

kaynağıdır. Hadiseler gün be gün nakledilirken, yaşanan olaylara siyasi, sosyal ve 

ekonomik açıdan bakılmıştır.126  

Kitab es-Sülûk dört cilt halinde kaleme alınmıştır. Eserin el yazması nüshaları 

İstanbul Yeni Cami, Ayasofya, Köprülü, Fatih kütüphaneleri, Londra British Museum 

Kütüphanesi, Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi ve Paris Fransa Milli 

Kütüphanesi gibi dünyanın önde gelen tarihi kütüphanelerinde mevcut bulunmaktadır.127  

Eser ilk olarak Quatremere ve Blochet tarafından Fransız diline tercüme edilmiştir. 

Quatremere ve Blochet’in tercümelerinden beri, Mısırlı alim Muhammed Mustafa 

Ziyade’nin onların bilmediği, Makrîzî’nin kendi el yazısıyla yazmış olduğu mükemmel 

değerde bir esere rast gelmesi büyük şans olmuştur. Müellifin kendi eliyle yazdığı bu 

yazma eser, 887 numaralı olarak İstanbul’daki Yeni Cami Kütüphanesi’nde mevcut 

bulunan eserdi. Ziyade’ye göre rast geldiği yazmalar orijinal dört ciltlik serinin ilk 

 
125

 Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. xviii; Abdülkerim Özaydın,“el-Muhtasar”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2020, C. 31, s. 65.  

126 Fatih Yahya Ayaz ve Aygül Düzenli, a.g.m., s. 29. 

127 Cüneyt Kanat, 1991, s. 22. 
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bölümüdür. Bu sebeple Quatremere ve Blochet tarafından tercüme edilen dönemi 

kapsamaktadır (M. 1309’a kadar uzanan onlar tarafından kullanılan yazmalar hariç). Orta 

dereceli bir açıklıkta nesih eliyle yazılmıştır ve M. 1304 yılında sona ermektedir. Ne 

Quatremere ne de Blochet farklılıkları kontrol etmek, sayfalardaki rutubet, soluklaşma ve 

yapışmaların sebep olduğu eksiklikleri gidermek, müstensihin hatalarını ve yanılmalarını 

düzeltmek için bu yazma nüshalardan faydalanamamıştı. Ziyade, zamanla oluşan 

tahribatların sebep olduğu eksiklikleri gidermek ve anlaşmazlıkları çözmek için Yeni 

Cami metinleriyle karşılaştırma yapmak için 1726-28 numaralı Paris Fransız Milli 

Kütüphanesi’nde bulunan el yazması nüshaları kullanmıştır.128  

Es-sülûk, Muhammed Mustafa Ziyâde ve Saîd Abdülfettâh Âşûr tarafından 

toplam dört cilt, on iki bölüm halinde derlenerek Kahire’de neşredilmiştir.129 Makrîzî, 

birinci ve ikinci ciltte kendisinden evvel cereyan eden hadiselerin şahidi olmamıştır. 

Fakat, üç ve dördüncü ciltte vuku bulan hadiselerin büyük bir çoğunun çağdaşı ve görgü 

tanığıdır.130 Makrîzî, es-Sülûk adlı çalışmasına kısa bir mukaddime girişiyle 

başlamaktadır. Müteakiben İslâmiyet öncesi toplumlar ve mensup oldukları dinleri 

hakkında özet bir bilgi verdikten sonra Eyyûbî saltanatına kadar süre gelen İslâm 

tarihinden de kısaca bahsetmektedir. Bu bölümde Hz. Peygamber, dört halife, Emeviler, 

Abbasiler, Büveyhoğulları ve Selçuklu Sultanlığı konu edilmektedir. Sonra da H. 568 (M. 

1172) yılından itibaren ilk Eyyûbî sultanı Salâhaddin Eyyûbî’den başlayarak Mısır 

bölgesinde hüküm süren tüm Eyyûbî ve Memluk sultanlarının saltanat dönemlerini 

 
128 Ronald J.C. Broadhurst, 1980. s. xxxii-xxxiii. 

129
 Makrîzî, Kitâbü’s-Sülûk li-Ma’rifeti düveli’l-mülûk I-XII, Nşr. Muhammed 

Mustafa Ziyâde-Saîd  Abdülfettâh Âşûr, Lecnetü't-Te’lif ve't-Terceme ve’n-Neşr, 

Kahire 1956-1973. 

130 Cüneyt Kanat, 1991. s. 5. 
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kronolojik olarak H. 844 (M. 1441) yılının sonuna kadar ayrıntılı bir şekilde 

anlatmaktadır. Ayrıca eser, Osmanlı Devleti, Karamanoğulları ve Germiyanoğluları 

hakkında da az da olsa değerli bilgiler ihtiva etmektedir.131 Tercümemize konu olan 

birinci ciltte daha evvelde belirtildiği gibi Makrîzî, Eyyûbîler tarihine kadar olan önceki 

dönemler hakkında kısaca bilgiler verdikten sonra H. 568/M. 1172-H. 703/M. 1304 yılları 

arasında cereyan eden hadiseleri kronolojik sırayla aktarmaktadır. Birinci cildin büyük 

bir bölümünü tezimizin konusunu oluşturan Eyyûbî hanedanları ve hüküm sürdükleri 

dönemlerde yaşanan tarihi, siyasi, sosyal ve iktisadi olaylar oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 Cüneyt Kanat, a.g.t., s. 7. 
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II. BÖLÜM 

 
 

ES-SÜLUK Lİ-MA’RİFETİ DÜVELİ’L-MÜLUK 

I. CİLDİ (EYYÛBÎLER KISMININ) ÇEVİRİSİ 

 

 

2.1. Selâhaddin Dönemi (M. 1174-1193)      

 

Sultan el-Melik el-Nâsır Selâhaddin Yusuf b. Eyyûb b. Şadi b. Mervân b. Ebu 

Ali (b. Antere) el-Hasan b. Ali b. Ahmed b. Ebu Ali b. Abdülaziz b. Hudbah İbnü’l Haşim 

İbnü’l Hâris b. Sinan b. Amr b. Mürre b. Avf. Bu noktada soy bilimciler farklılık 

göstermektedir. Bazıları Avf b. Üsâme b. Nabhash İbnü’l el-Harise (Sahib el-Hamallah) 

b. Avf b. Ebu Harise b. Mürre b. Nushbah b. Ghayz b. Mürre b. Avf b. Sa’d b. Zübyân b. 

Bagīd b. Reys b. Gatafân b. Sa’d bin Kays (b.) Aylan b. İlyas b. Mudar b. Nizâr b. Mead 

b. Adnan olarak söylerler. Bazıları da Ali b. Ahmed’in el-Horasani olarak bindiğini ifade 

ederler. El-Mutanabi şiirinde onu şu şekilde övmektedir:  

Ali bin Ahmed’in gelip geçtiği her yerde ortalık toza dumana boğulurdu. 

Diğerleri ise İsmail b. Tuğtekin b. Eyyûb’ün, Mervan’ın Ümeyyeoğulları 

(Emeviler) soyundan geldiği düşüncesinde olduğunu fakat amcası Melik el-Adil 

Ebubekir’in bunu inkâr ettiğini söylenmektedir. İbnu’l-Makdisî, Şadi’nin hadım 

Bihruz’un bir kölesi (memlukü) olduğunu söylemektedir.132 Gerçek ise onun Kürt 

 
132

 Şadi ile Bihruz arasındaki ilişkinin ayrıntısı için bkz. Ebû Şâme el-Makdisî, Kitâb el-

Ravzateyn fî Ahbâr el-Devleteyn I-II, Çev. Zakir Kadiri Ugan, TTK Kütüphanesi 

Tercümeler Bölümü No: Ter/ 52, Ankara. 1947. 
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Hezbaniyye aşiretinin Revadiye kolundan olduğu, Arran ve Gürcistan bitişiğindeki 

Azerbaycan sınırında bulunan Duvin kasabasından geldiğidir.133 İki oğlu vardı. Büyük 

olana Eyyûb, diğerine Şirkuh derlerdi. Onları Irak’a getirdi ve Eyyûb, kendisini iktası 

olan Tikrit Kalesi (Bağdat yakınlarındaki Dicle Nehri üzerinde bulunan) valisi yapan 

Bihruz’un hizmetine girdi. Bihruz’un Eyyûb’u bu göreve babası Şadi’nin halefi olarak 

tayin ettiği söylenmektedir. Eyyûb ve Şirkuh, İmâdüddin Zengi bu kasabaya geri 

çekildiğinde ona hizmet ettiler. Fakat Şirkuh bir adam öldürdü. Bihruz onu ve kardeşini 

Tikrit’ten sürdü. Aynı gecede Yusuf bin Eyyûb (Selâhaddin) doğdu. İki kardeş Zengi’ye 

gittiler. Eyyûb, Zengi’nin oğlu İmâdüddin Gazi’ye ve Şirkuh’ta Mahmud bin Zengi’ye 

bağlandı. İmâdüddin Gazi, Eyyûb bin Şadi’yi Ba’lebek Kalesi’ne komutan olarak atadı. 

Sonra da Eyyûb, Şam valisi olana kadar yükselme gösterdi. 

Selâhaddin H.532 (M.1138) yılında babası Necmeddin Eyyûb’ün valisi olduğu 

Tikrit Kalesi’nde doğdu. Necmeddin Eyyûb oradan oğlu Yusuf (Selâhaddin) ile Musul’a 

hareket etti. Buradan da Suriye’ye gitti ve kendisine verilen Ba’lebek’te bir süre kaldı. 

Selâhaddin tüm iyi alametlerin belirtilerini taşıyarak ve bilge kişilerin öğrencisi olarak 

büyüdü. (Şeyh ve imam) Kutbeddin Mesud b. Muhammed en-Nîsâbûrî134 onun için 

 
133

 Ramazan Şeşen, Eyyûbîler (1169-1260), İSAM Yayınları, İstanbul 2012, s. 18; 

Eyyûbîlerin nesebi hakkında çok çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Temelde bu iddialar 

Arap, Türk  veya Kürt kökenli olduğu üzerinedir. Bu iddialar için ayrıca bkz. İsmail 

Yakıt, “Selahattin Eyyûbî’nin Nesebi”, Belleten, C. LXXXIII, S. 297, Ankara 2019, 

s. 469-484. 

134
 Abdulkadir Geylani’nin talebesi olan Muhammed Kutbeddin en-Nisâbûrî (H. 505/M. 

1111-H. 578/M. 1183) meşhur bir Şâfiî fakihidir. Selâhaddin Eyyûbî ve çocukları için 

gerekli olabilecek bilgileri “el-Akîde” adlı kitapçıkta toplamıştır. Ömer Tay, 

Selâhaddin Eyyûbî ve Tasavvuf, Siyer Yayınları, İstanbul 2020, s. 247. 
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ihtiyaç duyacağı bütün bilgileri içeren bir akide kitabını kaleme aldı. Bu kitaba ilgisi 

hakikaten öyle büyüktü ki onu genç yaştaki çocuklarına öğretti ve kendisine geri ezbere 

olarak okutturdu. Müşterek ibadetlere katılımlarda özenli idi. Dahası bir gün: “Yıllardır 

cemaat haricinde bir ibadet yaptığımı söyleyemem” şeklinde ifade etmiştir. Fakat eğer 

kendini rahatsız hissederse hocayı çağırır ve arkasında namaz kılardı. 

Nureddin Mahmud bin Zengi’nin hizmetine girdi ve H. 558 (M. 1163) yılında 

amcası Esedüddin Şirkuh ile Mısır’a gitti. Sonra Suriye’ye geri döndü. Fakat amcasıyla 

geri dönüp el-Bâbeyn135 savaşında bulundu. İskenderiye’de Frenkler tarafından etrafı 

kuşatıldı ve amcası ile tekrar Suriye’ye döndü. Mısır’a gitmek için gönüllü olmamasına 

rağmen üçüncü bir saldırı gerçekleştirdiler. H. 564 (M. 1168) yılında buraya ulaştılar. 

Şâver (Mısır veziri) Şirkuh’un şartlarını savsakladığı ve Nureddin ile askerlerine söz 

verdiği hediyeleri engellediği zaman, emirler onu kuşatmak ve tutuklamak hususunda 

görüş alışverişinde bulundular. Fakat sadece Selâhaddin bunu yapmaya cesaret etti. 

Bu yüzden Şâver günlük adeti olduğu üzere onlara geldi. Beraber Esedüddün’e 

gittiler. Selâhaddin onun tarafında yürüdü. Sonra onu yakasından kavrayarak, askerlerine 

beraberinde olanları tutuklamalarını emretti. Fakat onlar Şâver’in yanından kaçtılar. 

 
135

 El-Bâbeyn, Mısır’da El-Minye kentinin yaklaşık 15 km. güneyinde bulunan bir 

kasabadır. Burada Selâhaddin ve amcası Şirkuh, Fâtımî veziri Şâver ve Kudüs Latin 

Kralı Amalrik ile kurdukları ittifakı 18 Mart 1167 yılında yenilgiye uğrattı. Ronald 

J.C. Broadhurst, 1980, s. 315; İbnü’l-Esîr, İslâm Tarihi: el-Kâmil Fi’t-Tarih, Çev. 

Abdülkerim Özaydın ve Ahmet Ağırakça v.d., Bahar Yayınları, İstanbul 1987a, s. 263; 

Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 403; Willermus, (William, Archbishop of Tyre), A 

History of Deeds Done Beyond the Sea I-II, İngilizceye Çev. E. Atwater Babcock, 

A. C. Krey, Columbia University Press, New York 1943, s. 313-315. 
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Oğuzlar (Selçuklu Türkleri) onların mallarını yağmaladılar. Şâver ordugaha götürüldü ve 

öldürüldü. 

Esedüddin (Şirkuh) ölene kadar onun yerine halifeye vezir olarak atandı.  

Esedüddin, H. 564 yılında Cemâziyelevvel ayının yirmi ikinci günü (23 Mart 1168) 

öldü.136 El-Âdid vezirliğe Selâhaddin’i görevlendirdi ve ona “el-Melik el-Nâsır” ünvanını 

verdi. 

Selâhaddin devlet işlerini yürütürken bol miktarda para harcadı ve tüm adamları 

kendi otoritesi altında topladı. Geçmişteki içiciliğine tövbe ederek içmeyi bıraktı ve boş 

eğlencelerden uzak durdu. Frenkler Dimyat’ı kuşatma altına aldığında durumu en 

mükemmel şekilde idare etti. Böylece onlar hayal kırıklığı içinde geri çekildiler. Savaş 

alet edevatları ele geçirildi. Mancınıkları yakıldı ve çok sayıda kişi de helak oldu (M. 

1169).137 

Selâhaddin Mısır’da artık daha iyi tanınıyordu. Babası Necmeddin Eyyûb, 

kardeşleri ve ailesi ona katıldı. Derhal kendisini Fâtımî hanedanlığının ortadan 

 
136 Esedüddin Şirkuh, yemeğe aşırı düşkündü. Ağır ve yağlı yemekler tükettiği için yediği 

yemekleri hazmedemiyordu. Aynı zamanda nefes darlığı da çekiyordu. İbn Şeddad, 

2015, s. 79. İbn Kesîr de onun ani bir nefes tıkanıklığı sebebiyle öldüğünü söyler. İbn 

Kesîr,XII, 2017, s. 467. 

137
 Dimyat, Kasım 1169 yılında Haçlılar ve Bizans kuvvetleri tarafından kuşatıldı. 

Müteakiben kuşatma bir ay sonra Aralık 1169 tarihinde kaldırıldı. Dimyat kuşatması 

için ayrıca bkz. Serkan Özer, “Haçlı-Bizans Müttefik Ordusunun Dimyat Kuşatması 

(1169)”, TAED, S. 63, Erzurum 2018, s. 500-513. Steven Runciman, Haçlı Seferleri 

Tarihi II, Çev. Fikret Işıltan, TTK, Ankara 1987a, s. 323-324; Willermus, 1943, s. 

363-370; İbn Şeddad, 2015, s. 80-82; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 284-285. 
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kaldırılması ve onlardan hiçbir iz bırakmadan üyelerinin kökünün kurutulması işine 

adadı. Bu işte Allah’ın yardımını aldı. 

El-Âdid (Fâtımî Halifesi) öldüğünde Selâhaddin onun ismini hutbeden çıkarttı 

ve vaizlere onun yerine el-Müstazî-Biemrillâh’ın (Bi'nurullah, Abbasî Halifesi) adından 

bahsetmelerini emretti.138 H. 567 yılında Muharrem ayının onuncu gününde (13 Eylül 

1171) saraya ve içerisindekilere el koydu. Daha sonra artık Mısır’ın ve bağlı bölgelerinin 

tek hâkimi olduğu için Frenklere karşı saldırmak için hazırlıklar yapmaya başladı. 

İmâdüddin el-İsfahânî, İslâm diyarlarında okunması için tüm Mısır’daki hutbelerde 

Abbasî (Halifeliğini) adının yeniden ilan edildiğini müjdeleyen bir mektup yazdı. El-

İsfahânî, Bağdat’ta Halife el-Müstazî Biemrillâh’ın huzurunda okunması için Kadı 

Şehâbeddin el-Mutahhar b. Şerefüddîn b. Ebû Asrûn vasıtasıyla gönderdiği ikinci bir 

müjdeleyici mektup yazdı. Kadı ayrıldı ve ilanı okumadığı köy ve kasaba kalmadı. 

Sonunda sakinlerinin kendisini karşılamaya çıktığı Bağdat’a vardı. Şehre ayın on ikisi 

cumartesi günü girdi. Bağdat çarşıları süslerle donatıldı ve ona bir hilat giydirildi. 

Cuma günü ayın on dördünde (Muharrem 567) el-Kâmil Şücâ bin Şâver, 

öldürüldüğü ve defnedildiği sarayın içerisinde bulunan mezarından tekrar çıkarıldı. 

 
138

 Dönemin kaynakları, Nureddin Mahmud’un ısrarlarına rağmen Selâhaddin Eyyûbî’nin 

Fâtımî Halifesi’nin ismini hutbeden çıkartmak istemediğini, sonraları bu ısrarların 

artmasına dayanamayarak Nureddin’in emrini yerine getirmeye mecbur kaldığını ifade 

etmektedirler. İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 286-288; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 414; 

Serkan Özer, “Fâtımî-Haçlı İlişkileri (1098-1171)”, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi, Ankara 2015, s. 198; 

Ramazan Şeşen, 2012, s. 29. Hutbenin okutulması hakkında müjde Bağdat’a 

ulaştığında halk büyük bir sevince kapıldı, kent süslendi, çarşılar kapatılarak çadırlar 

kuruldu ve eğlenceler düzenlendi. İbn Kesîr, a.g.e., s. 474. 
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Cesedi amcası ve kardeşinin cesediyle karışmış şekilde bulundu ve hepsi bir tabut 

içerisinde bir araya getirildi ve Şâver türbesine taşındı. Şâver’in cesedi gözlerden uzak 

bir yerde çıkarıldı ve cesedi başka bir tabuta koyuldu. İki tabut Tayy bin Şâver’in139 

kabrine götürüldü ve burada uygun şekilde defnedildi. 

Ayın on dokuzunda (22 Eylül), Sultan Melik el-Nâsır, Kahire’den yola çıktı ve 

Suriye’ye gitme niyetiyle El-Beyda köyünde ordugahını kurdu. Şevbek’e vardı ve burada 

Franklerle çarpıştı. Daha sonra Eyle’ye döndü. Bu vesileye yaklaşık beş bin baş devesi 

ve atları telef oldu. 

Rebiyülevvel ayının üçüncü günü borçlulara, yolculara, yoksullara, garip ve 

gurebaya sadakalar dağıtıldı. “Sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri 

kazanılacak olanlar, Allah yolunda çalışanlar ve azat edilecek köleler”140 için tayin 

edilen paylar hazineye (Beytülmal) teslim edildi. Ticari mallar ile büyük baş hayvanlar, 

hurma ağaçları ve yeşil ürünler üzerine tüm resmi olarak muaccel olan zekatlar toplatıldı. 

 
139 İbn Kesîr, Ebu Şâme’den; yine bu yıl Fâtımî Veziri Şâver’in Şücâ (lakabı Kâmil), Tari 

(lakabı Muazzam) ve Farisülmüslimin adında üç oğlunun Fâtımî Halifesi el-Âdid 

tarafından katlettirdiğini ve kellelerinin Mısır diyarlarında dolaştırıp teşhir ettirildiğini 

aktarır. İbn Kesîr, XII, 2017, s. 463. 

140
           Burada zekâtın dağıtımını düzenleyen Tevbe Suresi’nin 60. ayetinden bahsetmektedir. 

“Zekâtın harcama kalemleri sıralanmıştır. Hz. Peygamber’in dahi adaletinden kuşku 

duyacak kadar bayağılaşan bir kısım münafıklar veya haksız istekleri ve 

serzenişleriyle Resûlullah’ı üzen kimseler. 58-59. Ayetlerde eleştirildikten sona 

burada, bir taraftan zekât gelirlerinin Resûlullah tarafından gelişigüzel 

dağıtılmadığına işaret edilmekte diğer taraftan da Müslüman bunların harcama 

yerleri ayrı ayrı gösterilmektedir”. Hayreddin Karaman v.d., Kur’an Yolu Türkçe 

Meal ve Tefsiri III, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, s. 23-27. 
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Sikkeler Halife el-Müstazî Biemrillâh ve el-Melik el-Adil Nureddin adına 

basıldı. Her ikisinin isimleri de sikkeler üzerine kazındı. Bu olay Rebiyülahir ayının on 

yedisinde (8 Aralık) gerçekleşti. Aynı gün Mısır Camisi’nin mihrabında bulunan Fâtımî 

Halifesinin adının kazındığı gümüş süs tabakaları söküldü. Bu tabakaların ağırlıkları beş 

bin dirheme (gümüş bakır karışımı)141 tekabül ediyordu. Bununla beraber aynı gün 

Oğuzlar, Batı Sarayı’na yerleştirildi. Orada yaşayanlar kovuldu. Sonrasında şarap 

içiminin durdurulduğu, meyhanelerin kapatıldığı ve hatıralarının yok edildiği haberleri 

geldi. Fakat bunlar Necmeddin Eyyûb’ün divanına bir miktar bedel ödenmesi karşılığında 

İskenderiye’ye geri dönmüş oldu. Böylece bu yerler tekrar açıldı ve iğrenç alışkanlıklar 

tekrar görüldü. 

Cemâziyelâhir ayında bir yarım ve bir bölü sekizlik (beş sekizlik, 5/8) olan 

Donanma (Bahriye) dinarı, bir yarım ve bir çeyrek dinara (üç çeyrek, 3/4) sabitlendi.142  

Ayın yedisinde (5 Şubat 1172) Osman el-Melik el-Azîz doğdu. On üçüncü 

gününde sarayın özel mülkiyet hazinesinin içindekiler teftiş edildi. İçerisinde değerli taş, 

altın ve gümüşle bezeli zengin giyecek setleri, paha biçilmez gerdanlıklar, muhteşem 

 
141

 Eyyûbilerde dirhemler iki kısımdan oluşmaktaydı. ilk grupta olanlara el-Fıddatu'n-

Nukra  denilmekteydi. Nukralar üçte ikisi gümüş, üçte biri bakır karışımına sahipti. 

İkinci grupta olanlara ise Derâhimü'l-Fülûs en-Nuhasiyye denilmekteydi. Bu 

dirhemler de bakırdan oluşmaktaydı. Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze 

Büyük  İslâm Tarihi, Çağ Yayınları, İstanbul 1989, s. 39. 

142
 “Bahriye” veya “Siyah” dinarın “Nukra” ile kıyaslandığında değerinin yükseltilmesi 

Selâhaddin Eyyûbî’nin Bahriyeye verdiği önemimin bir göstergesiydi. Ronald J.C. 

Broadhurst, a.g.e., s. 315. 
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hazineler, kıymetli mücevherler ve diğer muhteşem değerli şeylerin olduğu yüz sandık 

bulundu. Hazine envanteri Bahâeddin Karakuş143 tarafından yapıldı. 

Aynı yıl (H. 567) tarla farelerinin hurma, şeker kamışı ve diğer ağaçlara olan 

doymak bilmez açgözlü saldırıları arttı. O derece ki ekilen 100 feddân (1 feddân=11/20 

dönüm) şeker kamışı ancak 60 şeker kellesi ürün verdi. Buna rağmen fiyatlar 3 irdeb 

buğday (1 irdeb=51/2 buşel veya kile), 8 irdeb arpa, 14 irdeb fasulye bir dinar ve 1 kantar 

(500 libre) şeker üç dinara satıldı. 

Recep ayının dokuzunda (8 Mart 1172) Bağdat’taki halife tarafından Nureddin’e 

gönderilmiş olan onur hilatleri geldi. Hilatler siyah bir kürk manto ve altından bir yakadan 

ibaretti. Nureddin onları giydi ve sonra onları el-Mâlik el-Nasır’a (Selâhaddin) giymesi 

için gönderdi. Bir onur hilatının daha önceden Selâhaddin’e gönderildiği fakat onun bu 

hilatın çok kısa, çok adi ve itibarına layık olmadığını değerlendirdiği söylenir. 

Selâhaddin’e onur hilatını getiren adam geceyi el-Tabiyyah’ta geçirdi. 

Ayın onunda Kadı el-Kudat (Baş Kadı) Sadreddin bin Dârbas, çok sayıda ileri 

gelen saygın kişi, hafızlar (Kur’an okuyucuları) ile hatipler onur hilatını getiren eski bir 

Necm dostu elçinin çadırına gittiler. Aynı zamanda kasaba süslenmişti. Sultanın nevbet 

takımı144 Nâsır Kapısı’nda günde üç kere ve Şam’da Nureddin Kapısında günde beş kere 

 
143

 Karakuş lakabına sahip olan Bahâeddin bin Abdullah el-Esedi el-Rûmi el-Mâliki 

aslında bir köleydi. Esedüddin Şirkuh tarafından azat edilmişti. Selâhaddin’in vezir 

olduğu ilk günlerde, saray nazırı görevinde bulunmuş, sonraları Kahire Kalesi’nin inşa 

edilmesi de dahil bir çok önemli göreve tayin edilmiştir. Sultan’ın oğlu Osman’da da 

olduğu gibi uzun süre Selâhaddin’in güvenine mazhar olmuştur. Bahattin Kök, 

“Karakuş, Bahâeddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 24, s. 441.  

144
 Bu bando her sabah namazdan sonra çalar, sultana seyahatlerinde ve savaşlarda eşlik 

ederdi. Bir mızıka takımı olan Nevbet (bando), Büyük Sultan’ın kapısında beş namaz 
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nevbet çaldı. Recep ayının on birinde Sultan Selâhaddin onur hilatıyla atına binip Kahire 

ve el-Kasrayn sokaklarından geçti. Züveyle Kapısı’na geldiğinde hilatı çıkardı ve 

ikametgahına geri döndü. Sonrada top (çevgân) oynamaya gitti. 

O yıl birçok ciddi talihsizlikler tüm Mısır halkını sıkıntıya soktu. Altın ve gümüş 

paralar ülkeyi sanki hiç dönmeyecek gibi bıraktı. Para ortadan kayboldu ve bulunamadı. 

Adamlar herkesin önünde talihsizliklerinden şikâyet etti. Eğer bir altın dinardan 

bahsediliyorsa, sanki kıskanç bir adam yanında karısı hakkında konuşuluyormuş gibiydi.  

Bir adamın eline bir dinar geçerse, bu cennetin bir teminatı gibi geliyordu. 

Saraydan (Fâtımî Halifesinin) çok miktarda dinar ve dirhemler alındı. Rastgele 

bir tahminle; Hüsrev’in (Anuşirvan) asla yetişemeyeceği düzeydeki zenginlikten oluşan 

ne hayalin tasavvur edeceği ne de asla Memluklerin erişebileceği çok sayıda altın ve 

gümüş eşya, mücevherler, bakırlar, vazolar, mobilyalar, elbiseler ve silahlar. Aslında 

mahşer gününde insanları hesap çekecek hariç, hiç kimse ona değer biçemezdi. 

Dahası bu yılda Sultan Judham Bedevileri ile görüştü. Sayıları sekiz bin atlı 

süvari olarak hesap edilmekteydi. Fakat ödenmesi gereken ondalık vergiye ve buna 

tekabül eden bir milyon dinara dayanarak onların bin üç yüz kişiye (daha fazla değil) 

sahip oldukları kabul edilmekteydi. Aynısı Taliban Arapları içinde icap ediyordu. Fakat 

onlar çok gücendiler ve Frenklere tâbi olmayı tercih edebileceklerini ima ettiler. 

Recep ayının yirmi ikisinde (18 Mart 1172) Mısr ve Kahire’deki Cuma 

namazlarında hutbeler verildi. Minberlere siyah bayraklar145 serildi ve vaizler Bağdat’tan 

 
vakti nevbet çalardı. Eyaletlerde  Sultan’a tabi olarak bulunan melikler ise kapılarında 

yalnızca üç vakit nevbet çaldırma hakkına sahiplerdi. Eğer  bir melik nevbet sayısını 

beşe yükseltirse, o melik isyan etmiş kabul edilirdi. Hakkı Dursun Yıldız, 1989, s. 192. 

145 Siyah renk Bağdat Abbasi Halifesinin resmi rengiydi. Bu rengi seçmeleri hususunda 

bir çok görüş mevcuttur. Bunlardan en dikkat çekenleri; Emeviler tarafından 



30 
 

gönderilen siyah cüppeleri giydiler. Şehirde hiç kimsenin cuma namazına katılmayı ihmal 

etmemesi ve herkesin ibadet görevlerini yerine getirmesi gerektiği duyuruldu. Bunları 

yapmakta geciken veya ihmalkâr bulunan herkes, hapiste zincire vurulma, azarlanma ve 

alay edilme cezalarıyla karşılaştı.  Böyle olunca hevesi olmayanlar bile ibadetleri yapmak 

için iştirak ettiler. 

Ayın yirmi üçünde Suriye’den gelen elçilere saraydan alınanlardan kalan altın 

işlemeli onur hilatları giydirildi. Onlara cömertçe misafirperverlik gösterildi ve ziyafet 

verildi. 

Şaban ayında Dekahliye ve Murtahiye kentlerine yuvarlak taş büyüklüğünde 

dolu yağdı. Ekinler zarar gördü ve bir dolu tanesi bir öküzün kafasına çarptı ve onu anında 

öldürdü. Dolu tanelerinin ağırlıkları bir ila iki rıtıl (1 rıtıl=0,450 gram)146 arasında 

değişiyordu. 

 
katledilerek şehit düşen Haşimoğlularının mateminin sembolü, veyahut ta Kerbela’da  

şehit düşenlerin matemimin sembolü olarak siyah rengin tercih edildiğidir. Ayrıca bu 

yaşananlarının intikamının alınacağının işareti olarak ta siyah renk kullanıldığı iddia 

edilmektedir. Çünkü Arplarda intikam rengi siyah  idi. İbnü’l Cevzî, H. 462 (M. 

1069/1070) yılı hadiselerini dile getirirken sünnî kesimin kullandığı sembol renginin 

siyah renk olduğuna dikkat çekmektedir. Sıbt İbnü’l Cevzî, Miratü’z Zaman fi 

Tarihi’l Ayan’da Selçuklular (Seçme, Tercüme ve Değerlendirme Ali Sevim), 

TTK Yayınları, Ankara 2011, s. 164. s.138; Ahmet Kütük, “İslâm/Türk Devlet ve 

Toplum Geleneğinde Renkler ve Anlamları”, Türkiyat Mecmuası,  İstanbul 2014, C. 

24, S. 2, s. 138-139. 

146
 Walther Hinz, İslâm'da Ölçü Sistemleri, Çev. Acar Sevim, Marmara Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul 1990, s. 36. 
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Aynı ayda onur hilatlarını ve Nureddin’in her bir yıl gerek duyacağı hazinenin 

(Selâhaddin’den) raporunu taşıyan elçiler, Nureddin’in yanına geri dönmek için 

Mısır’dan ayrıldılar. 

Aynı ayda Sultan, haraç altında himayesinden faydalanan Hristiyan ve 

Yahudilerin devlet işleriyle ilgili işlerden kovulmalarını ve çalışmalarının yasaklanmasını 

emretti. Aslında onlardan bazıları kovuldu ise de bir tanesi bile Oğuzların hizmetinden 

ayrılmadılar. Evlerinin ellerinden alındığına ve ülkeden sürüldüklerine dair söylentiler 

yayıldı. Onlardan bazı önde gelen adamlar ayın on beşinde devlet işinden kovuldu. 

Bununla beraber Oğuzların makamında çalışanlar rahatsız edilmeden kaldılar. Çünkü 

onların efendileri, yönetim işlerinde bunların deneyimli olmaları ve eğer bu adamları 

azlederlerse çıkarlarının boşa çıkacağı sebebiyle onları kovmayı reddettiler.  

Sultan, ayın yirmi birinde (18 Nisan 1172) İskenderiye için ayrıldı. Oraya 

gidişine adamlarının sayısının çok ve servetinin az olması sebep oldu. Bu şekilde 

meselelerin üstesinden gelmekte zorlandı. Bargah bölgesinin büyük zenginliklere sahip 

olduğu ve orada sadece hiç direnç göstermeyecek bedevilerin ikamet ettiği söylenmişti. 

Bu sebeple yola çıktı ve İskenderiye’de Necmeddin Eyyûb (babası), Şehâbeddin (dayısı) 

ve Takiyüddin’in (bin Şahinşah, yeğeni) katıldığı bir kurul düzenledi. Bu batı 

bölgelerindeki ekinleri hasattan önce ele geçirmek için bir sefer planladılar. Birliklerin 

Mısr ve Kahire’de bulunmasını, levazımatların da tüccarlar, nalbantlar ve diğerlerinden 

tedarik edilmesini talep eden mektuplar gönderildi. Bedevilere zekatlarını vermeleri ve 

de yollarında olan köle tacirlerini durdurmalarına son vermeleri emredildi. Aynı yıl yüz 

bin baş koyun helak oldu. Takiyüddin Ömer bin Şahinşah bin (Necmeddin) Eyyûb’ün 

kendi kuvvetleri ve diğer beş yüz süvari ile ilerlemesi hususunda anlaşıldı. Onların 

levazımatı için Buhayre eyaletinin memur edileceği planlandı. 
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Zilkade ayında (25 Haziran-24 Temmuz), Mısr’da toplanan bir grup asker 

ellerinde kılıç ve meşalelerle insanlara saldırarak, hanelerini basarak ve evlerini ateşe 

vererek sokaklara akın ettiler. 

Zilhicce ayında (25 Temmuz-22 Ağustos), sözde Etiyopya Krallığı’ndan 

Halifeye (el-Âdid) hitap eden bir mektup ve hediyeler taşıyan ulaklar geldi. Mektup 

okundu ve hediyeler kabul edildi. Ayrıca Asvan hudutlarını sınırlayan köylere Nübye 

Krallığı askerleri geldi. 

Aynı yılda Sultan Selâhaddin Yusuf ve el-Melik el-Adil Nureddin Mahmud 

arasında husumet ve ayrışma ortaya çıktı. Çünkü Nureddin, Selâhaddin’in Mısır’daki 

orduyu toplaması, onlarla Frenk toprakları üzerine yürümesi ve ikisinin de buluşabileceği 

Kerek’i kuşatması için bir emir gönderdi. Selâhaddin yola çıkmak için hazırlıklar yaptı 

ve bu konuda bilgilendirmek için Nureddin’e yazdı. Fakat bu sırada Selâhaddin’e bağlı 

zabitlerin, kuvvetlerini toplamış olan ve Selâhaddin’den haber bekleyen Nureddin’le 

karşılaşma konusundaki endişeleri artmıştı. Selâhaddin’in ilerlediği haberi Nureddin’e 

geldiği zaman Şam’dan yola çıktı ve Selâhaddin’in gelmesini beklediği Kerek’i kuşattı. 

Fakat Selâhaddin’in bizzat kendisinin gelmesi yerine, ona Mısır’daki düzensizlikleri ve 

bir ordu olmadan orayı terk etme endişesini sebep gösteren, bu sebeple gelemeyeceği için 

özür dileyen bir mektup geldi. Dolayısıyla Kahire’ye geri dönmüş olduğunu Nureddin’e 

bildirmek zorundaydı. Nureddin buna çok öfkelendi ve Mısır’a girip onu buradan 

sürmeye karar verdi. 

Selâhaddin bunu duydu ve telaşa düştü. Akrabaları ve yakın arkadaşlarını 

toplayarak onların görüşlerini sordu. Yeğeni Takiyüddin Ömer: “Eğer Nureddin gelirse 

ona karşı koyacağız ve onun bu topraklara girmesini engelleyeceğiz.” dedi. Bazıları onla 

hem fikirdi. Fakat Necmeddin Eyyûb onlara sövdü ve onların görüşlerini reddetti. O akıllı 

ve kurnaz bir adamdı. Torununa: “Otur” diye bağırdı ve ona da sövdü. Sonrada oğlu 

Selâhaddin’e döndü ve: “Ben senin babanım ve işte Şehâbeddin el-Harimi senin dayın, 
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burada bulunan adamlar arasında herhangi birinin senin iyiliğini bizden daha fazla 

istediğini mi sanıyorsun?”. Selâhaddin: “Hayır” diye cevapladı. Necmeddin: “Öyleyse, 

Allah bilir” dedi ve “Eğer dayın ve ben Sultan Nureddin’i görsek, onun huzurunda 

atımızdan inmek ve yeri öpmekten başka bir şey yapamayız. Eğer bize kılıcımızla senin 

boynunu vurmamızı emrederse tereddüt etmeden bunu yaparız. Şayet biz bile bu halde 

davranıyorsak diğerleri nasıl bir halde olur? Şayet huzurundaki saygı gösterdiğin 

emirlerden ve askerlerden herhangi biri Sultan Nureddin’in tek başına durduğunu 

görseydi, O kimse atının üstünde kalmaya cesaret edemezdi ve atından inmekle kalmaz 

onun huzurunda yeri öperdi. Bu topraklar ona ait. Buraya naibi olarak seni yerleştiren 

oydu. Eğer onun arzusu seni görevden azletmekse, buraya gelmesine ne gerek var. Bir 

haberci tarafından getirilen bir mektup ile sana emir verebilir ve onun huzurunda 

bulunmanı isteyebilir. Gönlünün dilediği herhangi birini toprakların yönetimiyle 

görevlendirebilir.” dedi.  

Sonra tüm orda bulunanlara döndü ve: “Bizi yalnız bırakın. Bizler Sultan 

Nureddin’in memlukleri ve kullarıyız, bize istediğini yapar.” diye haykırdı. Bunun 

üzerine dağıldılar. Çoğu bu hadiseyi Nureddin’e yazdı. Sonra Necmeddin oğlu 

Selâhaddin’i bir kenara çekti ve ona: “Sen henüz cahil ve az anlayışlısın. Bu büyük divanı 

bir araya topluyor ve düşüncelerinde ne varsa onlara açıklıyorsun. Şimdi eğer Nureddin, 

senin amacının onu bu topraklara sokmak istemediği olduğunu duyarsa sana karşı 

elinden gelen çabayı sarf eder ve Mısır’ı istila eder. Sana saldırdığında yanında bulunan 

bu askerlerden bir tanesini bulamazsın. Aslında onlar seni ona teslim eder.  Şimdi bu 

divandan sonra onlar benim sözlerimi ona yazacaklar. Bu sebeple ona kendin buna 

benzer tarzda: “Bana karşı yürüyüşe geçmene ne gerek var? Adamlarınız gelebilir ve beni 

boynumda bir iple götürebilirler” diyerek yazar mısın? dedi ve: “Bunu duyduğunda sana 

karşı yapacağı saldırıdan vazgeçecek ve daha fazla ivedilik gerektiren işlerle 

ilgilenecektir. Günler gelip geçer ve her gün yeni işler yapmak ulu ve yüce Allah’ın 
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rızasını kazandırır.” diye söyledi.147 Böylece Selâhaddin babasının ona tavsiye ettiği gibi 

yaptı. Nureddin’in gözü boyandı ve istilasından vaz geçirildi. Böylece günler gelip geçti. 

Söylendiği gibi Necmeddin ve Nureddin öldü. 

Bu yılda Nureddin, Suriye’de müesseseler kurdu (posta güvercinlerinden oluşan 

bir posta teşkilatı). Ayrıca bu yıl Muharrem ayında Yanbu emiri, Şerif Tac-ül Şeref Hasan 

bin Ebû’l Fütuh Nâsır’ın ölümüne müteakiben el-Camiü’l Atik’e (Eski Cami) hatip olarak 

atandı.  

H. 568 Yılı (23 Ağustos 1172-11 Ağustos 1173) 

Bu yılda sultan Selâhaddin ordusuyla beraber Kerek ve Şevbek’e doğru yola 

çıktı. Her ne zaman bir kervanın Mısır için Şam’ı terk ettiğini duysa, onları Frenklerden 

korumak için yola koyulmak onun adeti olmuştu. Artık o yolları genişletmek ve 

geliştirmek arzusu olmuştu.  Böylece buralara karşı yürüyüşe geçti ve onları kuşatma 

altına aldı. Fakat bu yerleri alamadı ve Mısır’a geri döndü. 

Aynı yılda Selâhaddin, Sultan Nureddin’e hediyeler gönderdi. Hediyeler nadir 

ve çekici ilginç eşyalarla beraber, mobilya, altın ve gümüş eşyalar, kristal ve yeşim taşı, 

bulunması zor olan şeyler, değerli taşlar ve yüksek değerli inciler, altmış bin dinar para 

içeriyordu. Ayrıca hediyelerin içinde bir fil, kırmızı çizgili parça kumaşlar ve otuz 

miskalden (1 miskal=4,68 gram)148 daha ağır gelen üç adet yakut vardı. Bu iş Şevval 

ayında oldu. 

 
147 Hadise benzer şekilde Abu’l Farac ve  İbnü’l-Esîr tarafından da dile getirilmektedir. 

Gregory Abu’l Farac, 1950, s. 415-416; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 299-300. 

148
 Eski Müslüman toplumlarında kullanılan temel ağırlık ölçü birimlerinin başında, 

Yunan ağırlık ölçü birimi olan Drahmi’den türeyen dirhem ile Roma ve Bizanslıların 

ağırlık ölçü birimi Solidus’tan türeyen  miskal gelmektedir. Miskalin ağırlık oranı 

kullanıldığı coğrafyaya göre değişiklik gösterirken, Mısır’da kullanılan miskalin 4,68 
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Bu yılda Nübye siyahileri (Fâtımîler adına) ülkelerinden çıkıp Kenzü’l-

Devle’nin hali hazırda konuşlandığı Asvan’ı kuşatmak için ilerlediler. Sultan, el-Şücâ el-

Ba’lbeki’yi birçok askerle beraber Asvan’a gönderdi. Fakat oraya varışında siyahileri 

uzaklaşmış buldu. Yine de Kenzü’l-Devle ile onların peşinden gitti ve onlarla savaşa 

tutuştu. Birçoğunu öldürdü ve sonrada Kahire’ye geri döndü. 

Bu yılda el-Melik el-Mu’azzam Şemsüddevle Fahreddin Turanşah (Eyyûb’ün 

oğlu ve Selâhaddin’in ağabeyi) Nübye üzerine yürüdü ve İbrim Kalesi’ni zapt etti. Bunun 

yanı sıra Asvan’a dönmeden önce birçok tutsak ve ganimet de elde etti. İbrim’i Kürt 

İbrahim adında bir adama ikta olarak verdi. O da birçok Kürtle beraber buraya geldi.  Bir 

sürü zorluk ve cefadan sonra, elleri servet ve hayvan sürüsüyle dolana kadar Nübye 

üzerine bir dizi akınlar gerçekleştirdiler. Sonrasında Nübye Kralı’ndan o vakit Kûs’ta149 

bulunan Şemsüddevle’ye hediyelerle beraber bir mektup ulaştı.  

Bu şehzade elçiyi iyi bir şekilde kabul etti ve ona bir hilat bahşetti. Fakat O’na: 

“Krala söyle bunlar hariç onun için hiçbir cevabım yok” diyerek iki çift ok verdi. Aynı 

zamanda kendi elçilerini de oradaki toprakları rapor etmesi için gönderdi. Elçiler, 

 
gr. ağırlığında olduğu görülmektedir. Ayrıca İslâm ölçü sisteminde para birimi olarak 

kullanılan bir dinar da ağırlık bakımından bir miskale eşittir. Miskal için ayrıca bkz. 

Walther Hinz, 1990, s 1-13. 

149 Kûs kenti, Yukarı Mısır’da bulunan Kina valiliğine bağlı bir yerleşim birimidir. Qift 

(Keft) kasabasının yaklaşık olarak 10 km. güneyinde yer alır. Kent, konum olarak 

Mısır’dan Kızıl Deniz’e geçiş noktasında olması sebebiyle jeo-stratejik bir öneme 

sahiptir. Kathryn A. Bard, Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt, 

Routledge, London 2005, s. 800. 
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Dongola150 kenti boyunca seyahat ettiler. Geri dönerek efendisine: “Fakir bir ülke bulduk. 

Tahılları yok. Yaşamaları için elde ettiklerinden mısır ve küçük hurma biriktiriyorlar. 

Kralları dışarı çıplak olarak ve eski püskü yırtık pırtık bir örtüyle sarılı olan eğersiz bir 

atın üzerinde çıkıyor. Kafasında hiç saç yok. Ona yaklaşıp selam verdiğimde kahkaha attı 

ve örtündü. Sonra onun emriyle elle bir haç şeklinde işaretlendim ve yaklaşık elli rıtıllık 

un verildi. Bütün Dongola’da kralın sarayı hariç hiç bina yok. Geri kalanların hepsi 

sazdan kulübeler” şeklinde rapor verdiler. 

Bu yıl boyunca Mısır meselesi öfkeli olduğu için Nureddin’in düşüncelerini 

hayli meşgul etti. Çünkü Selâhaddin Mısır’ın büyük bir bölümünü ele geçirmişti. 

Selâhaddin, Nureddin’e parayla beraber birçok haberci gönderdi. Fakat Nureddin veziri 

el-Sahib Muvaffakaddin Hâlid b. Muhammed b. Nasr bin Sagîr el-Kayserânî’yi151 Mısır’a 

bu topraklardaki meseleleri soruşturmak ve inceleme yapmak için gönderdi. Ayrıca 

Selâhaddin’in Nureddin’e bağlılığının derecesini tespit edecek ve her yıl ödemesi gereken 

haraca da karar verecekti. Vezir Kahire’ye hareket etti ve Allah izin verirse vezirin 

oradaki hikayesi birazdan anlatılacak. 

 
150

 Dongola, Sudan’ın kuzeyinde ve Nil Nehri’nin batı kıyılarında yer alan bir yerleşim 

birimidir. Bölgenin büyük bir bölümü çöllerle kaplıdır. Hamdunallâh Mustafa Hasan, 

“Dongola”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1994, C. 9, s. 509-510. 

151 İbn Kayserânî adı ile meşhur olmuştur. Tam adı Ebû Abdullah Muhammed b. Nasr b. 

Sagîr b. Dâgir b. Muhammed b. Hâlid b. Nasr b. Dâgir b. Abdurrahmân b. el-Muhâcir 

b. Hâlid b. Velîd el-Mahzûmî’dir. İbrahim Ethem Polat, “Abbasi Döneminde İki 

Muhalif Şair ve Şiirlerinde Ortak Temalar”, NÜSHA Şarkiyat Araştırmaları 

Dergisi, C. VII, S. 24,  Ankara 2008, s. 23. 
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Bu yılda el-Melik el-Efdal Ebu-Said olarak vasıflandırılan, Kürt, Sultan 

Selâhaddin Yusuf’un babası Necmeddin Eyyûb b. Şadi b. Mervan b. Yakup öldü. O 

Kahire’de Zafer Kapısı’ndan çıkmıştı ki atı onu yere fırlattı. Bu olay Zilhicce ayının on 

sekizinde oldu (31 Temmuz 1173). Ayın on dokuzunda evine götürüldü. Bazıları ise 

bunun ay sonundan üç gün önce olduğunu söylerler. Kardeşi Esedüddin Şirkuh’un yanına 

defnedildi. Her ikisinin de naaşı H. 580 (M. 1184) yılında Medine’ye taşındı. 

H. 569 Yılı (12 Ağustos 1173-1 Ağustos 1174) 

Bu yılda Sultan el-Melik el-Adil Nureddin’in sarayından ayrılan vezir 

Muvaffakaddin Ebu’l-Bekâ Hâlid b. Muhammed b. Nasr b. Sagîr (el-Kayserânî olarak 

bilinen), Selâhaddin’den halifenin (Fâtımî) sarayından ele geçirdiği bütün her şeyin ve 

topladığı hasılatın hesabını sormak için Kahire’ye vardı. Bu durum Selâhaddin’i sıkıntıya 

soktu. Selâhaddin: “Bu vaziyete geldik mi?” diye haykırdı.  

Fakat elçilik heyetine onlara verilen iktaları, erzakları ve aralarında dağıtılacak 

hediyeleri izah ederek, kendisi için toplananlarla ilgili bilgi verdi ve onlardan önce yedek 

güçlerini gözden geçirdi. “Bunun gibi bir ülke fazla para dışında düzen içinde tutulamaz. 

Siz bizzat kendiniz buranın ne kadar büyük ve güçlü ileri gelenlerin ülkesi olduğunu ve 

onların ne kadar bol ve refah bir yaşam biçimine alışık olduğunu biliyorsunuz. Onlar 

tekrar alamayacağı yerleri sattılar ve gelirlerinin azalmasına müsaade etmeyecekler.” 

diye ifade etti. Bunun üzerine Selâhaddin hazinesini güçlendirmeye başladı. 

Aynı yıl Sultan Selâhaddin’in ağabeyi Emir Şemsüddevle Turanşah Yemen’e 

gitti. Çünkü Selâhaddin ve ailesi, el-Melik el-Adil Nureddin’in Mısır’a girmesinden ve 

onları yerinden etmesinden büyük ölçüde çekiniyordu. Bu yüzden onlar başka bir saltanat 

istediler ki orada eğer ihtiyaç olursa durumu telafi edebilirlerdi. İlk olarak Nübe’yi 

seçtiler. Fakat Şemsüddevle oraya gittiğinde burası onu hoşnut etmedi ve Kahire’ye geri 

döndü. Emir Şemsüddevle’ye bağlı olan fakih Umâre el-Yemeni ona kasideler yazdı ve 

yakınlık duydu. Ona Yemen’den ve onun büyük zenginliğinden bahsetti. Yemen’in 
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rahatlıkla fethedilebileceğine dikkat çekti ve onu tek hâkim olması için teşvik etti. Fikrini 

aşağıdaki gibi başlayan bir şiirde açıkladı: 

İlim her zaman güç alametinin bir gereği olmuştur, 

Fakat kılıcın keskinliği kalemi gereksiz kılmıştır. 

Ve kendin için,  

İçinde hiç kimseye kul olmadığın bir krallık kur. 

Dağın zirvesindeki ateşi yak, 

Tıpkı İbn Tûmart gibi. 

Halkın değimiyle: o ilk başlarda “kasabın tahtasındaki doğranmış et gibiydi”.152  

Şemsüddevle cömert bir adam olduğundan harcamaları büyüktü. Bu yüzden 

Mısır’daki iktalarından elde ettiği gelirden az hoşnuttu ve durumunu geliştirmeyi arzu 

ediyordu. Selâhaddin’den ayrılmayı istedi. Böylece Yemen’i istila edebilecekti. Sultan 

tahta çıktığında bu amaç için hazırlıklarını yaptı ve askerlerini topladı. Recep ayının 

başında yola koyuldu. Mekke’ye geldi ve daha kısa olan Hac farizasını (Umre) yerine 

getirdi. Oradan Yemen için ayrıldı. Aynı zamanda orada Abdül Nabi olarak bilinen Ebû’l 

Hasan Ali bin Mehdi yöneticiydi. Şevval ayının yedisinde (11 Mayıs 1174) Şemsüddevle, 

 
152

 Mehdi olduğu iddiasıyla Muvahhidler hareketini başlatarak onların M. 1130 yılında 

kendilerine ait bir devlet kurmasını sağlayan, Berberîce “Esâfû” (ışık) lakabıyla anılan 

tarihi bir kişiliktir. İddia ettiği dini düşüncelerine karşı gelen Murâbıtlar’a karşı isyan  

hareketiyle ünlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Özdemir, “Muvahhidler”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, C. 31,  s. 410-412; Adnan Adıgüzel, el-

Mehdi Muhammed İbn Tumart ve Muvahhidler Devleti'nin kuruluşu, Ankara 

Üniversitesi SBE İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1999. 
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Zabid kentini ele geçirdi ve Abdül Nabi’yi tutsak aldı. Ayrıca Yemen’in diğer kentlerini 

de ele geçirdi ve ona Melikü’l-Muazzam ünvanı verildi.  Ele geçirdiği bütün topraklarda 

insanlar hutbelerde Halife el-Müstazî Biemrillâh’ın ardından onun için bu ünvanla dualar 

ettiler. Olan bu hadiselerin haberlerini Kahire’ye gönderdi. Sultan Selâhaddin, Melik el-

Adil’e olanlar hakkında bilgi vermesi için bir haberci gönderdi. Sırasıyla Bağdat’ta 

bulunan Halife el-Müstazî’ye de haber yolladı. 

Aynı yıl Kahire sakinlerinden bir grup Selâhaddin’i yok etmek ve el-Âdid’in 

oğullarından birisini tahta çıkarmak için komplo kurdular. Bunu gerçekleştirmek için 

Franklerle mektup alışverişinde bulundular.153 Bu kişiler arasında komplonun idare 

heyetinden sorumlu tanınmış kadı Ziyaeddin Nasrullah b. Abdullah b. Kâmil el-Kadı, 

Şerif el-Jalis Najâh el-Hamâmi, fakih Umâre el-Yemeni,154 Kâtip Abdulsamed, meşhur 

 
153

 Franklerle mektup alışverişi hakkında Ebû Şâme mektuplarda; öncelikle Selâhaddin 

ve ordusunun Mısır’ın dışında, Kerek ve Şevbek yakınlarında bulunduğu, böylece 

mevcut durumun kaçırılmaz bir fırsat olduğu, Frenklerinde Sadr ya da Eyle üzerine 

yürüyerek Selâhaddin’in önüne çıkabilecekleri, eğer Frenkler bu teklifi kabul ederse 

Fâtımîleri destekleyen grupların da (bunlara Ermeni askerler ve tüm İsmailliler de 

dâhildir) isyan başlatarak Selâhaddin’in Kahire’de bulunan adamlarını ve ailesini 

ortadan kaldırabilecekleri hususlarının dile getirildiğini anlatmaktadır. Ebû Şâme, 

Kitâbu’r-Ravzateyn fî Ahbâri’d-Devleteyn en Nûriyye ve’s-Salâhiyye II, Nşr. 

İbrahim Şemseddin, Dârü’l-Kutubi’l-İlmiyye Yayınları, Beyrut 2002, s. 189. 

154
 Yukarıda verilen kasideyi yazarak Şemsüddevle Turanşah’ın Yemen’i fethetmesi için 

teşvikte bulunan Umâre el-Yemenî, isyan hareketinin başında bulunuyordu. Yemenli 

bir şair olan Umâre el-Yemeni, Şemsüddevle Turanşah’a Yemen'in güzelliklerini 

mübalağalı olarak anlatarak, onu bu toprakları feth etmesi için teşvik etti. Aslında 

Turanşah’ı teşvik etmesindeki amacı Selâhaddin’i yalnızlaştırıp, Mısır’ın boş 
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Kadı Seleme el-Uveyris ve bunun yerine getirilmesinde Batıni tarikatı lideri Abdul 

Cabbar b. İsmail b. Abdülzâvi ve vaiz Zeyneddîn b. Necâ vardı.  

Fakat ibn Necâ, misyoner ibn Kâmil’in (Batini) sahip olduğu tüm evlerin ve 

diğer tüm malların kendisine bağışlanması koşuluyla onu sorgulayan Sultana karşı onları 

ele verdi. Onun verdiği cevaplar doğrultusunda komplocular tutuklandı. Ramazan ayının 

yirmi ikisinde cumartesi günü iki saray arasında boğularak öldürüldüler. Umâre, Bâb el-

Dahab (Altın Kapı) ve Bâb el-Bahir (Deniz Kapı) arasında çarmıhta asılarak öldürüldü. 

İbn Kâmil, günümüzde ordu komutanlarının pazarı olarak bilinen Ra’s el-Khuruqiyin’de 

idam edildi. El-Uveyris ise Zincir Sokağı’nda (the Street of the Chain) infaz edildi. Kâtip 

Abdulsamed, emir İbnü’l Muzebbe, Mustanaüd-Devle ve Haj bin Abdül Zâvi Kahire’ye 

gönderildi. Ayrıca Kadı İbn Kâmil, Şevval ayının on dokuzunda çarşamba günü 

Kahire’de boğularak öldürüldü. Selâhaddin’in bazı emirlerinin yanı sıra Şubruma 

(Shubruma) ve yandaşları, bazı askerleri, işbirlikçileri, destekçileri ve köleleriyle birlikte 

boğularak öldürüldüler. Bütün paralarına ve mülklerine Selâhaddin tarafından el konuldu. 

Böylece mirasçıları hiçbir şeye muvaffak olamadı. Tüm Fâtımî saltanatına bağlı olanlar 

ele geçirildi ve onlardan çoğu öldürüldü ve diğerleri de hapse atıldı. Sudanlılarla birlikte 

sarayın tüm askerleri ve çalışanlarının Yukarı Mısır’ın en uzak bölgelerine göç ettikleri 

iddia edilmekteydi. Ramazan ayının yirmi beşinde pazar günü Hadid adında bir Fâtımî 

misyoner yakalandı. Birçok Sudanlı da tutuklandı. Ateşle yüzleri ve göğüsleri dağlandı. 

 
kalmasını sağlamaktı. Böylece Umâre,  Şemsüddevle ile birlikte Yemen'e gitmeyerek 

Kahire'de kaldı. Fâtımî Devleti’ni yeniden kurabilmek için gizlice adamlar toplamaya 

başladı. Sicilya ve Suriye sahilindeki Frenklere haber gönderip onlarla anlaşma 

sağladı. İbn Kesîr, XII,  2017, s. 489-491; İsfahânî, Sena’l-Berku’ş-Şâmî, İht. 

Bundârî, Nşr. Fethiye Nebravî, Mektebetu’l-Hancî  Yayınları, Mısır 1979, s. 24-25; 

İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 320. 
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Aynı yıl Sultan, vezir İbnü’l Kayserânî’yi topladığı varlıklarla donattı. 

Nureddin’e de bizzat kendi elçisi eliyle hediyeler gönderdi. Tüm değeri iki yüz yirmi beş 

bin dinara tekabül eden bu hediyeler: her biri mavi satenle kaplı otuz parçadan oluşan ve 

üzerinde altın kitabeler olan altın kilitli kopçalarla bir araya tutturulmuş beş adet Kur’an 

kopyası. On parça ve fıstık yeşili renkte üçte biri altın bir kilidi olan deriyle kaplı ve İbnü’l 

Bevvâb’ın  (ünlü hattat) eliyle yazılmış sırma ipek kumaş, üç adet lal yakut; bir tanesi 

yirmi iki miskal, diğeri on iki ve öteki de on buçuk miskal gelen,  altı adet zümrüt; tanesi 

üç miskal, bir adet yedi miskal ağırlığında kırmızı (şarki) zümrüt, bir adet altı miskal 

ağırlığında mavi (safir) taş, sekiz yüz elli miskal ağırlığında yüz adet mücevherli kolye, 

elli kap şifa kremi, yirmi parça kristal,  on dört damalı topraktan yapılmış içme kapları ve 

tabaklar, yeşim taşından bir ibrik ve bir leğen, bir adet kulpunda iki elmas ve ortasında 

da bir safir bulunan şarap kadehi, tabaklar, içecek kaseleri ve kap kacak, kırk parçalı ve 

hepsi Çin malı porselen takımları, iki büyük blok öd ağacı, bir parçası otuz rıtıl ağırlığında 

diğeri yirmi rıtıl ağırlığında olan kehribar, yüz saten elbise, yirmi dört adet altın işlemeli 

siyah halı, yirmi dört adet beyaz yün desenli elbise, bir adet altın işlemeli biber renkli 

elbise seti ve diğer bir muhteşem set, sarı renkli ve altın işlemeli, muhteşem bir altın 

işlemeli mavi set, kırmızılı ve beyaz çizgili mükemmel bir set, fıstık yeşili renkte altın 

çizgili set ve bunun gibi bir çok elbiseydi. Elçiler bu hediyelerle ayrıldılar. Fakat yolda 

Nureddin’in öldüğünü öğrendiler. Bunun üzerine hazinenin bir kısmını kaybederek geri 

döndüler. 

Bu yıl, Şevval ayının on birinde çarşamba günü (15 Mayıs 1174) Sultan el-Adil 

Nureddin Mahmud bin Zengi kalp spazmından öldü. Selâhaddin Yusuf bin Eyyûb’den 

Mısır’ı almak için henüz hazırlıklarını tamamlamıştı. Suriye, Mısır, iki kutsal yerde 

(Mekke ve Medine) ve Yemen’de onun adına hutbe okutulurdu. Yerine on bir yaşındaki 

oğlu es-Salih İsmail geçti. Sultan Selâhaddin onun ismini Mısır’da okunan hutbelere dahil 

ettirdi ve onun adına para bastırdı.  
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Aynı yılda, Zilhicce ayının bitiminden dört gün önce (28 Temmuz 1174) Sicilya 

Frenklerinin donanması aniden İskenderiye önlerinde görüldü.155 Bu donanma sözde 

Sicilya Kralı (Roger’ın oğlu William’ın oğlu) II. William tarafından teçhiz edilmişti. 

Henüz genç yaşta iken H. 560 (M. 1166) yılında babasının yerine geçmişti. Annesi 

saltanat naibi gibi davrandı ve işler bir yıl boyunca Peter denilen bir hizmetli tarafından 

idare edildi. Peter daha sonra Seyyid Ebu-Yakub Yusuf bin Abdül Mümin’e (Kuzey 

Afrika ve İspanya Bölgesi’nin Muvahhidler hükümdarı) iltica etti. II. William sonra 

devletin kontrolünü kendi eline aldı ve H. 571 (M. 1175) yılında bu donanmanın 

yapımında gayretliydi. Dedesi Roger tarafından bile asla inşa edilemeyen bir ordu kurdu. 

Dromondların (tarida)156 içine bin süvari bindirdi. Akim Mudhaka157 denilen 

zabitlerinden birisini İskenderiye’ye seyreden donanmaya komutan olarak atadı. II. 

William, H. 581 (M. 1185) yılında öldü. Donanma kıyıya demirlediğinde dromondlardan 

iki bin beş yüz süvari indi. Atlar ve ayaklar arasında otuz bin savaşçı karaya ayak bastı. 

Süvarileri taşıyan dromondların sayısı otuz altı idi. Her biri yüz elli adam taşıyan iki yüz 

 
155

 Bu donanma komplocuların isteklerine cevaben, Sicilya Kralı II. William tarafından 

suikastın başarısız olduğunu öğrenmeden evvel İskenderiye’ye doğru gönderilmişti. 

Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s.  317. 

156 Tarida, Eyyûbi donanmasında at vb. yük hayvanlarını taşıma kapasitesine sahip gemi 

türüdür. Eyyûbî donanmasında kullanılan tüm gemi türleri hakkında daha geniş bilgi 

için bkz. Doğan Mert Demir, “Salâhaddin Devrinde Akdeniz’de Eyyûbî Deniz 

Kuvvetleri”, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz 

Ortaçağ Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2017, s. 62-70. 

157 Muhammed Mustafa Ziyade, William’ın subayları arasında böyle bir ismin olmadığını 

ve burada bir hata olduğuna dikkat çekmektedir. Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s.  

317. 
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kadırga (şini)158 vardı. Savaş makinası ve kuşatma araç gereçleri taşıyan gemi 

(hammale)159 sayısı altı idi. Kırk tane erzak taşıyan merkep ve sayıları yaklaşık elli bin 

olan piyadeleri götürdüler. Onlar deniz feneri bitişiğindeki sahile (İskenderiye’de) çıktılar 

ve Müslümanları kentin surlarına püskürtene kadar saldırdılar. Yedi Müslüman öldü. 

Franklerin gemileri Müslümanların gemilerinin bulunduğu limana doğru seyretti. 

Bunlardan bazıları battı ve kıyının sahipliğini elde ederek oraya ordugahı kurdular. 

Sabaha kadar üç yüz çadır kurdular ve kenti ele geçirmek için hareket ettiler.  Üç adet koç 

başlı kuşatma kulesi ve üç adet devasa kayalar atan büyük mancınıklar kurdular. 

Sultan o anda Frenklerin karaya çıkışından üç gün sonra haberleri öğrendiği 

Faqus kentinde idi ve askerlerini toplamaya başladı. Onlar mancınıkların devrede olduğu 

bombalama ve muharebe sürerken İskenderiye önlerine vardılar. Kentin kapıları açıldı ve 

Müslümanlar Frenklerin üzerine atıldılar. Kuşatma kulelerini yaktılar. Savaş, başından 

beri çarşamba öğleden sonraya kadar şiddetle devam ederken Allah yardımını onlara 

bahşetti. Bu Frenklerin karaya çıkışından sonraki dördüncü gündü. Müslümanlar karanlık 

ordugahın üzerine çökerken ikinci bir saldırı yaptılar ve içerisindeki her şeyi ele geçirerek 

çok sayıda Frenk atı ve piyadeyi öldürdüler. Sonra denize akın ettiler ve delip batırdıkları 

 
158

 Şini,  hem yelken hem de kürek gücüne sahip, oldukça hızlı bir savaş gemisidir. Deniz 

muharebesinde en fazla kullanılan gemi çeşididir. Eyyûbîlerde Bahriyenin en kuvvetli 

kanadını oluşturmaktadır.  Şiniler ilk zamanlarda iki yelkene sahip olurken sonraları 

üç yelkenli  olarak üretilmeye başlanmıştır. Uzunlukları takribi 40 metredir. Kürek 

sistemleri çift sıralıdır. Üst sırada oturanlar güverte üzerinden görünmektedir, alt 

sıradakiler ise içeride kaldıkları için görünmezler. Doğan Mert Demir, a.g.t., 62-63. 

159
 Her çeşit savaş araç gereçlerini, bakım onarım için gerekli yedek parçaları, ordu 

mensubu olmayan fakat savaşlara katılan diğer personel ile gemi yapım işiyle uğraşan 

kişileri de hammale adı verilen gemiler taşırdı. Doğan Mert Demir, a.g.t., 67. 
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birçok Frenk gemisini ele geçirdiler. Kalan gemilerde sığındılar. Büyük bir Frenk 

topluluğu öldürüldü ve Müslümanlar ganimet olarak savaş araç gereçleri, erzak ve  bunun 

yanında büyük bir iş gücü ayırmadan yapılaması imkânsız silahlar elde ettiler. Geri kalan 

Frenkler H. 570 (M. 1174) yılının başlarında denize açıldılar.  

Ayrıca bu yıl, H. 569 yılında (M. 1174) Sultan Selâhaddin, Kalyûbiye’deki160 

Sindibis bölgesinin üçte birine ilaveten yukarı Mısır’daki Kûs vilayetinde bulunan 

Naqada bölgesini yüce peygamberin kabrinde (Medine’de) hizmet eden yirmi dört 

görevlinin yararlanması için vakfa verdi. Rebiyülahir ayının on sekizi tarihli bir fermanla 

bunu teminat altına aldı. Bu vakıf günümüze kadar devam etmektedir. 

Bu yıl, Nil nehrinin en düşük seviyesi altı kübit161 ve yirmi parmaktı. En yüksek 

on yedi kübit ve yirmi parmaktı.  

H. 570 Yılı (2 Ağustos 1174-21 Temmuz 1175) 

Bu yılda, Asvan valisi Kenzü’l-Devle, Bedevi ve Sudanlıları bir araya getirip 

Fâtımî saltanatını tekrar kurmak maksadıyla Kahire üzerine yürüdü. Topladığı askerler 

ve ona sempati duyup katılan bir grup arasında büyük meblağlar dağıttı. Selâhaddin’in 

çok sayıda emiri öldürüldü. Aynı zamanda Abbas bin Şâdi adında bir adam el-Tod 

köyünde isyan çıkarttı. Kûs topraklarını ele geçirdi ve oranın zenginliklerini yağmaladı. 

 
160

 Kalyûbiye, Mısır’da Kahire’nin 15 km. kuzeyinde olan Kahire-İskenderiye demiryolu 

üzerinde bulunan tarihi bir yerleşim birimidir. Eymen Fuâd Seyyid, “Kalyûb”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 24, s. 270. 

161
 Saltanata ait ilk uzunluk ölçü birimi olarak kullanılan Kübit (Cubit), Firavun’un 

dirseğinden başlayıp orta parmağının ucuna kadar devam eden mesafedir. Siyah granit 

ya da tahta kopyalar oluşturularak çoğaltılmıştır. O çağlarda bu kopyaları inşaatta 

görevli mimarlar muhafaza etmiştir. Ulusal Metroloji Enstitüsü, Metroloji,  Promat 

Basım Yayın, Kocaeli 2013, s. 3. 
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Bunun üzerine Selâhaddin kardeşi el-Malik el-Adil’i kuvvetli bir ordunun başında 

gönderdi. El-Hatır Muhadhdhab ibn Mammâti’nin katılmasıyla el-Adil yola koyuldu. 

Şâdi’yi yendi ve güçlerini dağıtarak onu öldürdü. El-Adil ilerledi ve Kenzü’l-Devle 

tarafından el-Tod dolaylarında karşılandı. Savaşa tutuştular ve askerlerinin büyük bir 

çoğunluğu öldürüldükten sonra Kenzü’l-Devle kaçtı. En sonunda Sefer ayının yedisinde 

öldürüldü. El-Adil ayın yirmi sekizinde (28 Eylül 1174) Kahire’ye geri döndü. 

Bu yıl, Sultana el-Melik es-Salih İmâdüddin İsmail’in (Nureddin’in oğlu) 

Halep’e gittiğine ve Musul hükümdarı Sultan Seyfeddin Gazi ile sulh yaptığına dair yeni 

haberler ulaştı. Bu onu çok kaygılandırdı bu yüzden Suriye’ye doğru yola koyuldu. Sefer 

ayının birinde (1 Eylül 1174) ordugahını Birkat el-Jubb’ta162 kurdu. Rebiyülevvel ayının 

yirmi dokuzunda (12 Ekim) bu yeri Sadr ve Eyle için terk etti. Onunla birlikte yedi yüz 

atlı vardı. Mısır’a naip olarak kardeşi el-Melik el-Adil’i tayin etti. Busrâ’da ordugahını 

kurdu ve Rebiyülevvel ayının yirmi dokuzunda pazar günü (28 Ekim) insanların onu 

karşılamak için çıktığı el-Kisve’ye geldi. 

Rebiyülahir ayının birinde pazartesi günü (29 Ekim 1174) Şam’a girdi. Hiçbir 

direniş olmadan burayı elde etti. Halka büyük miktarda para dağıttı ve gümrük vergisinin 

kaldırıldığını, Nureddin’in ölümü üzerine oluşan zulüm, nefret ve haraçların son 

bulduğunu ve halkın kafasının rahat olabileceğinin bildirilmesini emretti. Yalnızca es-

Salih’i (Nureddin’in oğlu) yetiştirmek maksadıyla geldiğini bildirdi. Onu temsil etti fakat 

kendi saltanatını yönetti. Bu bağlamda bağlı eyaletlere yazı yazdı. Biraz dirençten sonra 

 
162

 Birkat el-Jubb (Pond of Pit), gölet kenarında olup Fâtımîlerin gözde av sahalarındandı. 

Kahire’nin yaklaşık 25 km. kuzeyinde yer almaktadır. Selâhaddin Eyyûbî burasını 

Suriye’ye gidiş ve gelişlerine toplanma yeri olarak kullanırdı. Bazı zamanlarda buraya 

dinlenmek, avlanmak ve polo oynamak için gelirdi. Jonathan Phillips, The Life and 

Legend of the Sultan Saladin, Bodley Head Yayınları, London 2019, s. 143. 
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Şam kalesinin hakimiyetini ele geçirdi ve kardeşi Seyfü’l İslâm Zahireddin Tuğtekin bin 

Eyyûb’u başına geçirdi. Cemâziyelevvel ayının başlarında Şam’dan ayrıldı ve ayın on 

birine kadar Humus’u alana dek kuşattı (8 Aralık 1174). Kale ona karşı tek başına direndi. 

Bunun üzerine orayı muhasara etmek için bir birlik bırakarak ayın yirmi ikisinde kuşatma 

altına aldığı Hama’ya doğru ilerledi (20 Aralık). İzzeddin Curdik kasabada idi ve orayı 

Selâhaddin için kuşattı.  Aynı ayda Selâhaddin bin Ebu Asrûn’u Mısır kadısı olarak atadı. 

Sonra Halep’e doğru yola çıktı. Aynı zamanda Curdik’i es-Salih (İsmail) ile 

barış görüşmesi için yolladı. Fakat prensin adamları teklifi reddettiler. Curdik’i ele 

geçirdiler ve onu zincire vurdular. Selâhaddin Halep için Hama’yı terk ettikten sonra bunu 

duydu. Sonrasında Hama’ya geri döndü. Fakat tekrar Halep için ayrıldı ve Cemâziyelâhir 

ayının üçünde Cevşen Dağı’nda163 ordugahını kurdu (30 Aralık). Halep sakinleri kendi 

kendilerine hazırlandılar, savaş alanına çıktılar ve onunla Recep ayının ilk gününe kadar 

dehşetli bir çatışmaya tutuştular. Sonra Selâhaddin (Halep’in kuşatmasını kaldırdı ve) 

Trablus’taki Frenklerin hükümdarı Kont’un (III. Raymond) Halep halkından mektuplar 

aldığını ve Humus’u kuşatmakta olduğunu öğrendiği için Humus üzerine yürüdü. 

Selâhaddin, Humus yakınlarına çekildiğinde Kont kendi nüfuz alanına geri döndü. 

Selâhaddin mancınıkların nişan aldığı Humus kalesini Şaban ayının yirmi birinde teslim 

olana kadar kuşatma altına aldı (17 Mart 1175). Sonrasında Ba’lebek üzerine yürüdü. 

Ramazan ayının dördüne kadar kaleyi ele geçirdi (29 Mart) ve Humus’a geri döndü. Ayın 

on dokuzu pazar günü (13 Nisan) es-Salih’in birlikleriyle Qurun Hama’da (Hama 

Boynuzları) çarpıştı. Zaferi elde ederek onları bozguna uğrattı ve sahip oldukları her şeyi 

ganimet olarak aldı. Bu savaşta sadece yedi adam öldü. 

 
163

 Cevşen Dağı, Halep kent merkezine yakın bir mesafede olup, konum olarak kentin 

doğu kısmında yer almaktadır. Hayri Alkan, “İslâm Coğrafyacılarında Halep Nehri”, 

Vakanüvis, Sakarya 2021, C. 6, S. 2, s. 466. 
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Sonra Selâhaddin Halep’e hareket etti ve Halep önlerinde ordugâhını kurdu. 

Hutbeden es-Salih’i kaldırttı. Hakimiyet alanındaki her yerde melikin adına sikke 

basılmasını yasakladı.  Es-Salih’in adamları barış talebinde bulunan bir elçilik heyeti 

gönderdi. Onlar Suriye’de sahip oldukları şeyleri ellerinde tutarken kendisinin de orada 

sahip olduğu her şeyi muhafaza etmesi koşuluyla razı geleceğini söyledi. Daha da ötesi 

al-Maara164 ve Kefertâb’ın165 kendisine bırakılmasını talep etti. Antlaşma kaleme alındı 

ve anlaşmanın şartlarına uyulacağına dair yemin edildikten sonra Selâhaddin kendi eliyle 

anlaşmayı imzaladı ve Hama’ya geri döndü. 

Selâhaddin, Bağdat’a (Halifeye) kendi fetihlerini ve Frenklere karşı verdiği 

mücadeleyi anlatan mektup gönderdi. Ona Mısır’daki hutbede Abbasi adının tekrar tesis 

edildiğini ve tüm Yemen’de olduğu gibi Mağrib hudutları dahilindeki çoğu bölgenin zapt 

edildiğini anlattı. Halifeye bu yıl yetmiş atlık bir temsil heyetinin huzuruna çıktığını ve 

her bir üyesinin ondan hüküm sürdüğü topraklarla ilgili bir atama beratı istediklerini 

anlattı. Buna binaen kendisi de halifeden Yemen, Mağrib, Suriye, Mısır ve kılıcıyla 

fethedebileceği tüm ülkeler için taklîd (hükümdarlık beratı) istedi.  Bunun üzerine onur 

nişaneleri, siyah (Abbasi) sancaklar, Mısır, Suriye ve diğer topraklar için imzalı bir 

hükümdarlık beratı Halife el-Müstazî Biemrillâh’ın elçileri nezaretinde oraya ulaştı. 

 
164 Ras al-Maara, Şam’ın kuzey bölgesinde bulunan Yebrud’un kuzey batısında Lübnan 

sınırı yakınlarında yer alan küçük bir yerleşim birimidir. Isabel Nassief,  “The Fall of 

Yabroud and the Campaign for the Lebanese Border”, Backgrounder, The Institute 

for the Study of War, Washington 2014, s. 1. 

165
 Kefertâb, Hama ile Halep arasında bulunan sahrada konumlanmış bir yerleşim 

birimidir. Abdulkadir Turan, “Nureddin Mahmud Zengi’nin Faaliyetlerinin 

Şekillenmesinde Depremlerin Etkisi”, SKAD, Sakarya 2017, C 3, S. 6, s. 7. 
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Sonrasında Sultan, Baarin166 üzerine yürüdü ve Şevval ayının on ikisinde 

kendisine teslim olana kadar buranın kalesini kuşatma altına aldı (13 Mayıs 1175). 

Hemen sonra Hama’ya geri döndü. 

Bu yılda Necmeddin Muhammed bin Musal’ın tavsiyesi üzerine, İmâdüddin el-

İsfahânî’yi Sultan’ın kalem odasında bulunan Kadı el-Fâzıl’ın yardımcılığına atadı.  

Sonra Selâhaddin Şam’ı ziyaret etti. Ardından ordugahını kurduğu ve Frenk 

elçilerinin ondan ateşkes istemek için geldikleri Merc-i Suffar’a167 taşındı. Sultan ateş 

kesi kabul etti ve kendi koşullarını şart koştu.  

Suriye’deki kuraklık yüzünden askerlerine Mısır’a gitmeleri için izin verdi ve 

askerler ayrıldılar. O da H. 571 (M. 1175) yılının Muharrem ayında Şam’a geri döndü ve 

vali olarak Takiyüddin Ömer bin Şahinşah bin Eyyûb’u (Yeğeni) atadı. 

H. 571 Yılı (22 Temmuz 1175-9 Temmuz 1176) 

Bu yılın Muharrem ayının on birinde (1 Ağustos 1175), Şerâfeddin Karakuş 

(Takiyüddin Ömer’in askerlerinden bir tanesi) öncülük ettiği bir orduyla Mağrib içlerine 

doğru girdi ve Awjila168 hakiminden kendisi için on bin, yardımcıları arasında dağıtılması 

 
166

 Baarin, Suriye’nin kuzeyinde Halep ve Hama arasında bulunan bir yerleşim yeridir. 

Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s.  317. 

167
 Merc-i Suffar, Şam yakınlarında bulunan küçük bir yerleşim birimidir. Fatih Yahya 

Ayaz, “Memluk-İlhanlı İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası: Şakhab Savaşı (702/1303)”, 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 2007, C. 9, S. 15, s. 19. 

168
 Awjila, Libya’ya bağlı Sirenayka bölgesinde bulunan köle ticaretinin yaygın olduğu 

bir vaha şehridir. Amar S. Baadj, Saladin, The Almohads and the Banû Ghâniya: 

The Contest for North Africa, Brill, Leiden 2015, s. 124; H. J. Fisher, “The Eastern 

Maghrib and the Central Sudan”, The Cambridge History of Africa: From c. 500 
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için de on bin olmak üzere yirmi bin dinar ele geçirdi. Awjila Meliki’nin öldüğünü 

öğrendiğinde diğer kentler üzerine yürüdü. Hemen sonra bu kente geri döndü ve orayı 

muhasara altına aldı. Kent halkı karşı koydu. Bu yüzden onlardan yedi yüz kişiyi 

öldürerek, büyük miktarda ganimet elde ederek ve zor kullanarak kenti aldı. Sonrada 

Mısır’a geri döndü. 

Bu yıl Halep halkı Selâhaddin ile savaşa hazırlandılar. Bu sebeple Selâhaddin 

askerlerini Mısır’dan çağırdı. Haber Şaban ayı sırasında Selâhaddin Şam’da iken 

ulaşmıştı. Ramazan ayının başında sefere çıktı. Şevval ayının onunda Halep askerleriyle 

karşı karşıya geldi (22 Nisan 1176) ve aralarında bir savaş oldu. Musul hükümdarı Sultan 

Seyfeddin Gazi savaşmaktan geri durdu. Bu sebepten Halep birlikleri onun 

(müttefiklerinin) kaçmış olduğuna inandılar ve kendileri de kaçmaya başladılar. 

Selâhaddin peşlerinden gitti ve onlardan çok sayıda kişiyi öldürdü. Gazi’nin çadırını ele 

geçirdi ve para, cephane, levazımat, erzak, tarifin ötesinde değerli nesnelerle beraber 

sayısız tutsak aldı.169 

 
B.C. to A.D. 1050 III, Ed. Roland Oliver,  Cambridge University Press, Cambridge 

1977, s. 236-237. 

169
 İbnü’l-Esîr, Seyfeddin Gazi’nin Zulfendâr adındaki emirinin Sultan’ın sancaklarını 

çukur bir yere diktiğini, bu sebeple sancakları göremeyen askerlerin Seyfeddin 

Gazi’nin savaşı kaybedip kaçtığını zannettiklerini, hiç bir çatışmanın yaşanmadığını 

ve sadece bir kişinin öldüğünü yazar. Ayrıca İmâdeddîn el-İsfahânî’nin el-Berk eş-

Şâmî adlı eserini zikredip, onun Seyfeddin Gazi’nin  süvari sayısını yirmi bin  

gösterdiğini, bunun imkansız olduğunu, gerçek sayının altı bin ile altın beş yüz 

civarında olduğunu iddia eder. Buna ispat olarak ta kardeşinin ordunun teftiş defterini 

yazdığını, bu sebeple ordu hakkında her türlü bilgiye sahip olduğunu ve savaş nizamını 

bildiğini ifade eder. İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 343. İbn Kesîr  ve Abû’l-Farac’ta bu sayıyı 
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Kardeşi el-Malik el-Muazzam Şemsüddevle Turanşah, Yemen’den ona katıldı 

ve Sultan, Gazi’nin çadırını, bütün mefruşatını ve muhteviyatıyla beraber silahlarını ona 

ihsan etti. Atlar ve hazine sandıklarını kardeşlerinin maiyetleri arasında paylaştırdı. 

Tutsaklara hilatler vererek onları serbest bıraktı. Gazi birliklerine geri katıldı ve onlar 

Halep’e iltica ettiler. Sonrada Musul’a geri döndüler. Selâhaddin’in bizzat kendisi Halep 

üzerine yürüdü ve Şevval ayının on dördünden (26 Nisan 1176) on dokuzuna kadar Halep 

önlerinde ordugahını kurdu. Sonra Bizaa’ya170 taşındı ve teslim olana kadar 

garnizonlarını baskı altında tuttu. Yirmi dördünde perşembe günü Menbiç’e geldi. En 

sonunda galip gelmeden önce burayı birkaç gün kuşatma altında tutu. Kalede üç yüz bin 

dinar, yaklaşık iki milyon dinar değerinde gümüş, bir çok vazo ve silah ele geçirdi. Sultan, 

Azez171 yakınlarına hareket etti ve burayı Zilkade ayının dördü cumartesi gününden 

Zilhicce ayının on birinci gününe (15 Mayıs-21 Haziran) kadar kuşatma altında tuttu. 

Burayı aldığında güvendiği bir adamı buranın valisi olarak atadı ve Halep için ayrıldı. 

 
yirmi bin atlı olarak zikretmektedir. Bununla beraber Eyyûbi güçlerinin çok sayıda kuş 

ele geçirdiğini ve bu kuşlar sebebiyle Selâhaddin Eyyûbi’nin Seyfeddin Gazi’ye 

kinayeli bir mesaj gönderdiğini yazmaktadır. Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 421; İbn 

Kesîr, XII, 2017, s. 514-515. 

170
 Bizaa ya da Bizâh, Suriye'de Halep’in kuzey doğusunda ve Halep’e yaklaşık 30 km. 

uzaklıkta bulunan bir yerleşim birimidir. Ebru Altan, “Savar”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 2009, C. 36, s. 188; Ziya Polat, Umut iradesi: İmadüddin 

Zengi, Hiper Yayın, İstanbul 2019, s. 162. 

171
 Azez, Halep kuzeyinde Kilis’in hemen güney ucunda bulunan Menbiç yakınlarında bir 

yerleşim birimidir. Mehmet Erol, Halep Türkmenleri: Halk Kültürü Araştırması, 

Grafiker Yayınları Ankara 2012, s. 10-33; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 344. 
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Bu ayın on dördünde salı günü bazı İsmailliler Sultan Selâhaddin’e saldırdılar. 

Onun bazı emirleri ve beraberindekiler yaralandılar172. Fakat Selâhaddin İsmaillilere karşı 

üstün geldi. Tekrar Halep üzerine yürüdü ve ayın on altısında ordugahını orada kurdu (26 

Haziran). Oranın tarımsal alanlarını ikta olarak askerleri arasında paylaştırdı. O yerlerin 

paralarını ve vergilerini de onlara pay etti.  Savaşmadan giriş ve çıkışları engelleyerek 

kenti muhasara altına aldı.  

H. 572 Yılı (10 Temmuz 1176-Haziran 1177) 

H. 572 yılı Muharrem ayının dördüncü günü (13 Temmuz 1176) iki ordu 

birbirlerine karşı yürüdüler. Savaşa giriştiler ve Selâhaddin’in birkaç askeri öldürüldü. 

Halep ve bağlılarının es-Salih’e geçmesi koşuluyla Selâhaddin ve el-Melik es-Salih 

arasında barışa karar verildi.  

 
172 M. 1176 yılının Mayıs ayında kılık değiştirerek kendilerine Eyyûbî askeri görüntüsü 

veren Haşhaşiler, Sultan Selâhaddin Eyyûbî Azez’i kuşattığı zaman ona bir suikast 

girişiminde daha bulundular. Selâhaddin Eyyûbî, bu saldırıdan giymiş olduğu zırhı 

sayesinde hafif yaralarla kurtuldu. Suikastçiler, Selâhaddin’in yanında bulunan ve 

çoğu hayatını kaybeden komutanları tarafından bertaraf edildiler. Bazı tarihi 

kaynakların bu ikinci suikast girişiminin ardında Gümüştegin’in olduğunu iddia 

etmektedir. Yaşananlardan sonra Sultan Selâhaddin, güvenliğini ön plana alarak özel 

olarak tasarlanmış ahşaptan bir kalede ikamet etmeye başladı. Yanına ailesi ve yakın 

adamları hariç hiç kimsenin yaklaşmasına müsaade etmedi. İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 345; 

Bernard Lewis, Haşişiler: Ortaçağ İslâm Dünyasında Terörizm ve Siyaset, Çev. 

Ali Aktan, Sebil Yayınevi, İstanbul 1995, s. 96; Bedrettin Basuğuy, “Salâhaddin-i 

Eyyûbî ve Râşidüddîn Sinân: Nizârî Fedâîler ve Suikastlar”, Şarkiyat İlmi 

Araştırmalar Dergisi, 2017, C. 9, S. 2, s. 759. 
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Ayın onunda (19 Temmuz) Sultan Halep’ten ayrıldı ve Bâtınilerin lideri ve 

İsmaili kalelerinin hâkimi Reşüdüddin Sinan b. Selman b. Muhammed’in olduğu 

Masyaf’a173 geldi. Sinani fırkası adını onun isminden almaktadır. Sultan bu ayın yirmi 

üçünde (1 Ağustos) Masyaf’ın hisarlarına karşı mancınık ve balista okları fırlattı. 

Günlerce fırlattı fakat sonrasında yine de galip gelemedi ve kuşatmayı kaldırdı.174 

Askerleri ellerini yakınlardaki köylülerden ne alabildiyseler onlarla doldurdular.  

 
173

 Haşhaşilerin Alamut’tan sonraki ikinci en güçlü müstahkem mevkiisi Masyaf Kalesi 

idi. Kale, Suriye Haşhaşilerinin lideri Reşüdüddin Sinan el-İsmaili’nin karargâhıydı. 

Mevki olarak, Hama’nın 45 km. batısında, Banyas’ın 54 km. doğusunda, Asi Nehrinin 

sol yakasında Cebelü Bahra bölgesinde yer almaktadır. Aydın Usta, “Müslüman-Haçlı 

Mücadelelerinde Haşişiler”, Tarih Dergisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 

2006, S. 44, s. 14; Okay Tiryakioğlu, Selâhaddin Eyyûbî: Hilal'in Gölgesinde Bir 

Ömür, Timaş Yayınları, İstanbul 2018, s. 222; Farhad Daftary, Historical Dictionary 

of the Ismailis, The Scarecrow Press, Toronto 2012,  s. 115. 

174
 Selâhaddin Eyyûbî, kendisine karşı gerçekleştirilen başarısız suikast girişimi sonrası 

Haşhaşilerin üstüne yürümeye karar verdi. Ağustos 1176 yılında Masyaf'ı kuşatma 

altına aldı. Fakat bu kuşatmayı kısa tutarak askerlerini geri çekti. Bu çekilme hakkında 

çeşitli rivayetler bulunmaktadır. İbnü’l-Esîr’e göre ve Başuğuy’un İmâdüddin’den 

aktardığına göre; bu geri çekilme Selâhaddin'in Hama emiri olan dayısının 

arabuluculuğu sebebiyle olmuştur. Emir’in komşusu olan Haşhaşiler, ondan kendileri 

için Selâhaddin’den şefaatçi olmasını, yoka Selâhaddin dahil tüm ailesini 

öldürecekleri tehdidinde bulunmuşlardı. Bir başka sebep ise Frenklerin Bekâ vadisine 

saldırması sonucu Selâhaddin'in oraya  gitmek zorunda olmasıdır. İsmaili taraftarlarına 

göre ise Selâhaddin, Sinan'ın sahip olduğu aşırı güçten çekinmiştir. Hama emirinin ara 

buluculuğu sayesinde Reşüdüddin Sinan ona eman vermiş ve bundan sonra ikisi 
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Selâhaddin, Şerâfeddin Ebu Said Abdullah bin Ebu Asrûn’u Şam kadısı olarak 

vefat eden Kemaleddin eş-Şehrezûrî’nin yerine tayin etti. 

Bu yılda Frenkler Beka Vadisi’ne bir saldırı yaptılar. Emir Şemseddin 

Muhammed bin Abdül-Melik İbnü’l Mukaddem Ba’lebek’ten çıktı. Öldürerek ve tutsak 

alarak onlarla çatıştı. El-Muazzam Şemsüddevle de Şam’dan çıktı ve onlarla Encer’de175 

karşılaştı. Sonra Selâhaddin’in bulunduğu Hama üzerine yürüdü ve Sefer ayının ikinci 

günü ona katıldı. Sonra Sultan, Hama’dan ayrıldı ve bu ayın on yedisinde Şam’a girdi (25 

Ağustos). Rebiyülevvel ayının dördüne kadar orada kaldı. Sonrada kardeşi el-Muazzam 

 
arasında bir dostluk başlamıştır. Sultan Selâhaddin'in Masyaf’tan çekilmesinden sonra  

Haşhaşilerin  ona karşı yaptığı olumsuz bir girişim neredeyse görülmemiştir. Anlatılan 

bu rivayetler zamanla menkıbelerle değişikliğe uğramıştır. Mesela; söylendiğine göre 

bir gün Sultan Selâhaddin Eyyûbî, Haşhaşilerin reisine bir tehditname göndermiş. 

Gönderilen bu tehditnameye yazılan cevabı götüren ulak Sultan’a mektubu yalnız iken 

vermek istediğini söylemiş, Sultan’ın kendi oğullarım gibi dediği iki adam hariç 

odasında kimse kalmamış, ulak ile Selâhaddin arasında yaşanan diyaloglardan sonuna 

kadar güvendiği bu iki adamında İsmaili fedaisi çıkması üzerine Sultan barış yapmaya 

ve onunla dostane ilişkilerde bulunmaya razı olmuştur. Ebû Şâme, 2002, s. 278; 

İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 349; Bernard Lewis, a.g.e., s. 98-99; Bedrettin Basuğuy, a.g.m., 

s. 763-764. 

175
 Encer veya Ancar, günümüzde Lübnan sınırları içinde ve  Beyrut’a 60 km. mesafesi 

olan, nüfusunun neredeyse tamamı Ermenilerden oluşan Beka Vadisi’ndeki bir 

yerleşim birimidir. Halil Özşavlı, “Lübnan Ermenileri (1914-1939)”, Hacettepe 

Üniversitesi SBE Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi, 

Ankara 2014, s. 194. 
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Şemsüddevle Turanşah bin Eyyûb’u vekili olarak Şam’da bırakarak Kahire için ayrıldı. 

Kahire’ye ayın bitimine dört gün kala vardı (30 Eylül 1176). 

Bu yıl Sultan Kahire, iç kale ve Mısr’ı çevreleyen duvarların inşasını emretti. 

Çevresi 29.302 arşındı. Bu işe iç kaleyi yapmaya başlayan Emir Bahâeddin Karakuş el-

Esedi’yi tayin etti. Duvarların etrafına derin hendekler kazdırdı. Fakat duvar ayaklarının 

dibinin kazımında çevre duvarını daralttı. Şimdi iç kalenin durduğu yerde o zamanlar 

aralarında Sa’dûd-Devle’nin de olduğu çok sayıda cami vardı. Bunlar iç kalenin birer 

parçası oldular. İçerisinde yüzeyden su seviyesine kadar bir kimsenin adımlarla aşağı 

inebileceği yolun bulunduğu bir kuyu kazıldı. 

Aynı yıl Sultan, Fâtımî sarayının şarap mahzeninin hastalar için bir hastaneye 

çevrilmesini ve Kurafe’de bulunan eş-Şafiî’nin176 kabrinin yakınına bir medrese inşa 

edilmesini emretti. Bu emirler yerine getirildi. 

Şaban ayının yirmi ikisinde (23 Şubat 1177) Sultan, iki oğlu el-Efdal Ali ve el-

Aziz Osman’ı yanına alarak İskenderiye’ye taşındı. Orada Ramazan ayı farizalarını 

yerine getirdi ve Hafız Ebû’l-Tahir Ahmed el-Silefî tarafından anlatılan hadisleri 

(Peygamberin, Hz. Muhammed S.A.V.) dinledi. Orada bir donanma tanzim edilmesini ve 

 
176

 Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî (doğumu M. 767), İslâm dininin Sünni dört 

mezhebi olan Şafiî, Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden ikinci büyük mezhep 

olan Şafiî mezhebinin kurucusudur. Bu mezhebi mensupları çoğunlukla Mısır, Filistin, 

batı ve güney Arabistan dolaylarında görülmektedir. eş-Şâfiî’nin Kahire 

yakınlarındaki Mukattam Dağı eteklerinde bulunan Kurafe Kabristanı Müslümanlar 

tarafından hala ziyaret edilmektedir. Bilal Aybakan, “Şâfiî”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 38, s. 223-233; Eyyup AKDAĞ, “İmam Şâfiî’nin (ö. 

204/820) Hayatı ve Bazı Meziyetleri”, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Kastamonu 2020, C. 4, S. 1, s. 75-91. 
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İskenderiye’de bulunan fakihlerin yararlanmaları için Frenkler üzerinde bir vergi teşkil 

edilmesini emretti.177 Sonrada Kahire’ye geri döndü ve orada Ramazan’ın geri kalan 

günleri için ziyafet verdi. 

Aynı yıl içinde Şerâfeddin Karakuş (Takiyüddin’in memlukü), yanına çok 

sayıda asker alarak Mağrib için ayrıldı. Fakat o Mağrib’e doğru yola çıktıktan sonra el-

Adil, Emir Hutebâ bin Musa’ya (Mısır valisi) onu ele geçirmesi için emir verdi. Bu 

komutan Feyyum’da onu ele geçirdi ve zincire vurarak Kahire’ye getirdi. 

Yine bu yıl Sultan, Ayzâb178 üzerinden Mekke’ye deniz yoluyla giden hacılar 

üzerine konan gümrük vergisini kaldırdı. Vergi kişi başı yedi buçuk Mısır Dinarı 

oluyordu. Hacılar ya Ayzâb’ta ya da Cidde’de vergilerini ödemekteydi. Böyle 

davranmayan her kim olursa olsun hacdan alıkonulur ve hayalarından asılarak işkence 

edildi. Bu zayi olan vergilerin zararı için Mekke Emir’ine iki bin dinar ve bin irdeb 

buğday vererek emiri zararını tazmin etti. Bu uygulama onların yukarı Mısır’daki 

iktalarından olan kazançlarını ve Cidde’de Emir’e getirilen sekiz bin irdeb miktarında 

olduğu söylenen Yemen’deki buğdayı kapsamıyordu. 

 

 

 
177

 Muhammed Mustafa Ziyade bunun İskenderiye Limanı’na gelen Frenk tüccarlar 

üzerine konan vergiler olduğunu, vergi miktarının da malların fiyatının ellide bir 

oranında olduğunu not etmektedir. 

178
 Ayzâb, Kızıldeniz sahilinde Kûs kentinin güneyinde bulunan Mısır ve batısından gelen 

hacıların kullandığı hac güzergahının önemli liman kentlerinden birisidir. Eyyûbiler 

döneminde Kûs ile Ayzâb arası yaklaşık on yedi günlük mesafe idi. Burak Gani Erol, 

“Memlûkler Zamanında Mısır Hac Güzergâhı: Kahire’den Mekke’ye Uzanan Kutsal 

Yolculuk”, RTEUIFD, Rize 2019, S.16, s. 264-314. 
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H. 573 Yılı (30 Haziran 1177-18 Haziran 1178) 

Cemâziyelevvel ayını üç gün geçmişti Sultan Franklere karşı kutsal savaş 

başlatmak için yola çıktı. Ganimet, köle ve tutsak ele geçirerek onları savaşa sürüklediği 

Askalân’a geldi. Oradan Remle, sonrada Cemâziyelâhir ayının ikisinde cuma günü (25 

Kasım) yolu üzerindeki uzanan Tell es-Sâfiye nehrine ilerledi. Kerek senyörü Prens 

Arnad (Renaud de Chatillon) tarafından önderlik edilen Frenkler kalabalık olarak onlara 

doğru geldiklerinde, Selâhaddin’in birlikleri yükleriyle beraber nehrin etrafında 

toplanıyordu. Sultan küçük bir askeri kuvvetle geri çekilirken, diğer Müslüman kuvvetleri 

kaçtılar. Bir arada kalmaya çalışarak umutsuz bir şekilde savaştılar. Frenkler 

Müslümanların tüm yükünü ele geçiriyorken onlardan çoğu şehit düştüler. Müslümanlar, 

Kahire’ye doğru geri çekilirlerken onları taciz ettiler. Birçoğunun ve hayvanlarının helak 

olmasına, tarifsiz bir şekilde kederli olmalarına sebebiyet verdiler. Aralarında fakih 

Ziyaeddin İsa el-Hakkari’nin de olduğu diğerlerini de tutsak aldılar.179 

 
179

 Burada bahsedilen Montgisard Muharebesi’dir. Ramazan Şeşen bu savaşı “Remle 

Muharebesi“ olarak adlandırmaktadır. Selâhaddin Eyyûbî, sayısı yirmi altı bin kişiyi 

bulan ordusuyla Askalân’ı kuşattı. Cüzzam hastası olan 16 yaşındaki Kudüs Kralı IV. 

Baudouin (Baldwin) ise yalnızca beş yüz şövalye ve destek piyadelerinden oluşan 

orduya sahipti. Bunlara ilave olarak seksen tapınak şövalyesi onlara yardıma gelmişti. 

Fakat Selâhaddin bu küçük orduyu küçümseyerek onlara gerekli ehemmiyeti 

göstermedi. Bölgeden uzaklaşarak Kudüs’e doğru yöneldi. Ordusunun  çölde 

yayılmasına ve etraftaki yerleşim birimlerini yağmalayıp talan etmesine göz yumdu.  

Bir birinden ayrılan askerler orduyu zayıf ve savunmasız  bir hale getirdi. Tapınak 

şövalyeleri Askalân’da Selâhaddin’in korkusuz memluklerden oluşan kişisel 

korumalarına tuzak kurdular. Müslümanlar, Remle’nin güney doğusunda Tel Gezer 

bölgesinde bulunan Montgisard Kalesi yakınındayken aniden Haçlı şövalyelerinin 
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Sultan, Cemâziyelâhir ayının ortalarında Kahire’ye girdi ve Frenkleri yenene 

kadar onun için nevbet çalınmayacağına dair yemin etti. Tersine hareket ettiğine inandığı 

bazı Kürtleri iktalarından mahrum ederek onları görevden aldı. 

Aynı yıl Frenkler Hama’yı kuşatma altına aldılar. Fakat şehir halkı onlarla dört 

gün boyunca savaştı. Bu sebepten oradan geri çekildiler. Sonra onlar Harim üzerine 

yürüdüler ve orayı dört ay boyunca kuşatma altına aldılar. Sonrada kendi topraklarına 

geri döndüler. Aynı yıl Şerâfeddin Karakuş et-Takavî serbest bırakıldı.180 Awjila ve diğer 

Mağrib şehirleri için Mısır’dan ayrıldı. 

 
baskınına uğradılar. Çarpışmalar başlar başlamaz Müslümanlar dağılarak kaçışmaya 

başladılar. Çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Bu esnada az sayıda olan Eyyûbî 

muhafızları Selâhaddin’i güç bela onların eline düşmekten kurtarabildi. İbnü’l-Esîr, 

Selâhaddin’in kardeşi Turanşah’a olanları anlattığı mektubunda: “And olsun ki, 

defalarca ölümle burun buruna geldik. Fakat Allahu teala bizi sadece olmasını istediği 

bir iş için kurtardı.” şeklinde ifade ettiğini belirtmektedir. İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 355; 

Ramazan Şeşen, Salâhaddin Eyyûbi ve Devri, İSAR Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, 

s. 98; Steven Runciman, 1987a, s. 348-349;  İbn Şeddad, 2015, s. 94; Willermus, 1943, 

s. 430-431. 

180
 Karakuş, daha evvel gittiği Mağrib topraklarının fethi için H. 571 (M. 1175) yılında 

tekrar sefere çıktı. Awjila’ya ulaştığında buranın hâkimi, yağmacı Araplara karşı 

onları koruması karşılığında elde ettikleri mahsulden üçte bir pay vereceğini taahhüt 

etti. Bu esnada el-Ezrakiyye halkı da buna benzer bir teklifte bulundu. Karakuş her iki 

teklifi makul bularak, Awjila’da bir grup adamını bıraktı ve el-Ezrakiyye kentine geçti. 

Aynı zamanda Awjila hâkimi hayatını kaybetti. Bunu fırsat bilen halk ayaklanarak 

burada bulunan bir grup Eyyûbî askerini katletti. Karakuş Awjila’ya dönerek kenti 

kılıçtan geçirdi. Askerlerinin isteği üzerine Awjila’da bir naip bırakarak Mısır'a geri 
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Sultan, H. 573 yılı Şaban ayının on altısında (19 Şubat 1178) Suriye için 

Kahire’den ayrıldı. Yerine Mısır’a naibi olarak kardeşi el-Adil’i bıraktı. Ramazan 

Bayramı namazını eda edene kadar Birkat el-Jubb’ta ordugahında kaldı. Frenklerin Hama 

üzerine indiklerini duyduğunda hızlıca Şam üzerine yürüdü. Şevval ayının yirmi 

dördünde (15 Nisan 1178) kente girdi. Bunun üzerine Frenkler Hama üzerindeki 

kuşatmayı kaldırdı. Sultan Şam’da iken ona hilatler getiren Halife’nin (Bağdat’ın) elçileri 

geldiler. 

Aynı yıl Frenkler, Sadr Kalesi’ne doğru hareket ettiler. Başarılı olmayan 

saldırılar gerçekleştirdiler. Faqus bölgesine saldırmak niyetiyle ilerlediler. Fakat 

sonrasında daha fazla asker toplayarak tekrar gelmek için geri döndüler. Yine aynı yıl 

Şemsüddîn İbnü’l-Mukaddem Ba’lebek kentinde Sultan’a karşı baş kaldırdı. Zilkade 

ayının bitmesine yedi gün kala el-Zahir Gıyaseddin Gazi’nin (Sultan Selâhaddin’in M. 

1173 doğumlu oğlu) kardeşi el-Melik el-Zahir Mücerredin Ebu Süleyman Davud dünyaya 

geldi.181 

 
döndü. Karakuş, bir müddet sonra yeniden Libya'ya dönmek istedi. Fakat, Feyyum’da 

iken el-Me1ik el-'Adil’in talimatıyla Kahire valisi Kutluğaba b. Musa b. Behram 

tarafından tutuklanarak Kahire’ye getirildi. Müteakiben Selâhaddin’le beraber onun 

himayesinde Mısır'a gelen Ferruhşâh’ın emriyle serbest bırakıldı. Ramazan Şeşen, 

“Salâhaddin Eyyûbî Devrinde Libya'da Türkler ve Karakuş Meselesi”, İ.Ü. Tarih 

Dergisi, İstanbul 1982, C. 33, s. 177; Ali Öngül, “Karakuş, Şerefeddin”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, , İstanbul 2001, C. 24, s. 442-443. 

181
 Kadı el-Fâzıl, Sultan Selâhaddin'e on ikinci çocuğunun doğumunu bildiren ve bundan 

dolayı onu tebrik eden bir mektup gönderdi. Mektubunda: “Allah'a hamd olsun. Senin 

çocukların hayatin ziyneti ve süsüdür. Kalplerle ruhların reyhanı ve çiçeğidir. 

Bunlardan ayrı kalmaya tahammül edebilen gönül ebetteki çok geniş bir gönüldür. 
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Özellikle Halep’te şiddetli olan kuraklık sorunu yüzünden bu yıl Suriye’de 

fiyatlar yüksek oldu. 

Bu yıl Silahtar Emir Nasireddin İbrahim’in öncülüğünde bir ordu Mağrib’e gitti. 

Emir Şerâfeddin Karakuş et-Takavî’ye katıldı ve el-Rahwan kenti üzerine yürüdüler. 

Orayı alana kadar kırk gün kuşatma altında tuttular. Oranın hâkimi öldürüldü ve zafer 

sahipleri kent halkından on dört bin dinarlık bir meblağ ele geçirdiler. Sonrasında 

İbrahim, Gadamis kentine doğru herhangi bir direniş olmadan ilerledi ve buranın 

halkından on iki bin dinar topladı. Sonrada İbrahim, Nafusa Dağları’na doğru ilerledi ve 

çok sayıda kaleyi ele geçirdi. Güçlü tahkimat ve büyük servet elde etti. Karakuş’un 

ordusundan bir kol Sudan üzerine yürüdü ve muazzam ganimetler ele geçirdi. 

Bu yılda Kahire duvarlarının yapım işi gözükür hale geldi. Yapılar yerden 

yükseliyordu.  Al-Maqsi’deki nehir limanına açılan yollar da döşenmişti. 

Emir Şehâbeddin Mahmud bin Tokuş el-Harimi (Sultan Selâhaddin’in dayısı ve 

Hama hâkimi) Cemâziyelâhir ayının yirmi yedisinde Hama’da öldü. Cesedi Halep’e 

getirildi ve orada toprağa verildi. O ikili ilişkilerde yetenekli, genellikle övülen, cesaretli 

ve akıllı bir adamdı.  

H. 574 Yılı (19 Haziran 1178-7 Haziran 1179) 

H. 574 yılı Rebiyülahir ayının ilk günlerinde (Eylül ayı ortaları 1178) Frenk 

güçleri Hama kentine saldırdı. Müslümanlar onlara direndi. Liderlerini ve bazı askerlerini 

yakalayıp onları Şam’da bulunan Sultan’a gönderdiler. Orada kafaları uçuruldu. 

Bu yıl Sultan kardeşi Şemsüddevle Turanşah’ı büyük bir orduyla birlikte 

Ba’lebek’te Şemseddîn İbnü’l-Mukaddem’le savaşması için gönderdi. Kenti bir süre 

 
Bunların sadece haberleriyle yetinen bir kalp ebetteki çok kanaatkar bir kalptir. 

Bunlardan uzakta olduğu halde kapanıp uyuyabilen bir göz, çok uykucudur...” diye 

devam eden sözleri dile getiriyordu. İbn Kesîr, 2017, XII, s. 526-527. 
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muhasara etti. Sonrasında Sultan’ın bizzat kendisi ona katıldı ve kış gelinceye kadar 

(Barışın tesis edilmesi ve Sultan’ın kenti ele geçirmesine kadar) kuşatmayı yönetti. Sultan 

Şevval ayında kenti kardeşi Turanşah’a teslim etti.182 

Sultan Ba’lebek’te meşgul iken Frenkler, Beytü’l Ahzan (Hüzünler Evi) denilen 

Yakup Geçidi’nde (Yakup’un evi, Allah’ın selameti üzerine olsun) bir kale inşa ettiler. 

Burası ve Şam arasında aşağı yukarı bir günlük mesafe bulunuyordu. Taberiye ve Safed, 

her biri oradan yarım gündüler. Sultan’ın Şam’a geri dönmesinin ardından yüce divandan 

(Bağdat Halifesi’den) bir elçi (Fadıl adında) ona geldi. Selâhaddin bu önemli şahsiyetle 

birlikte sefere çıktı. Kale önlerine gelirken kale yakınlarında bir takım Frenk askerini ele 

geçirdi ve sonrada Şam’a geri döndü. 

Bu aralar Müslüman bölgelerine saldırmak maksadıyla Frenklerin toplandığına 

dair haberlerin olduğu raporlar ardı ardına geldi. Sultan önden Emir İzzeddin Ferruhşâh’ı 

 
182

 Salâhaddin Eyyûbî, Haçlılarla ileride girişeceği mücadeleler için bir üs görevi görecek 

Ba’lebek’i, dört ay süren bir kuşatmadan sonra H. 570 (M. 1175) yılında himayesi 

altına aldı. Buraya da Şemseddîn İbnü’l-Mukaddem’i yönetici olarak atadı. Ancak 

fetih hareketlerini Yemen’de sürdüren Şemsüddevle Turanşah buranın idaresini 

üstlenmek istedi. Bu sebeple müteakip zamanlarda bu gayesini Selâhaddin’in 

huzurunda dile getirdi. Sultan da sonunda H. 574 (M. 1178) yılında buranın idaresine 

onu atadı. Verilen bu karar dört yıldır burada yönetici olarak bulunan Şemseddîn 

İbnü’l-Mukaddem’in zoruna gitmişti. Kendisine göre uğradığı bu haksızlığa karşı bir 

isyan hareketi başlattı. Ba’lebek’e karşılık farklı toprakların kendisine verilmesi 

sonucunda başlattığı isyan hareketine son verdi. İbn Kesîr, 2017, XII, s. 528; İbnü’l-

Esîr, 1987a, s. 360-361; Abdulhalim Oflaz, Eyyûbî Sultanı I. Melik Âdil Döneminin 

Siyasî Tarihi (589-615/1193-1218), Süleyman Demirel Üniversitesi SBE İslâm Tarihi 

ve Sanatları Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta 2016, s. 205. 
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gönderdi. Diğer askerlerin yanı sıra Onfroy (Toron Efendisi Humphreys II, Kraliyet 

Yüksek Memuru) ve Nasıra Prensinin de olduğu bazı liderlerin de öldürüldüğü bir savaşta 

Frenklerle çarpıştı. Frenkler kaçtılar ve birçoğu da tutsak alındı. Sultan, İzzeddin’e 

yardım etmek için Şam’dan ayrılmıştı. El-Kisve’ye gelerek tutsaklar ve şefleriyle görüştü. 

Bundan dolayı mutlu oldu ve Şam’a geri döndü. 

Bu yılda Prens III. Bohemond (Antakya’daki Frenklerin hükümdarı) Şeyzer’e183 

düzenlenen bir sefere öncülük etti. Kont III. Raymond (Trablus Prensi) Türkmenlere 

baskın yaptı ve onları bozguna uğrattı. Şemsüddevle, Suriye’deki kıtlık sebebiyle Zilkade 

ayının yirmi altısında (6 Mayıs 1179) Mısır’a gitmek için ayrıldı. 

Sultan, Beytü’l Ahzan kalesine saldırdı. Ganimet ve tutsaklarla beraber geri 

döndü. Frenk bölgelerine akıncı birliklerini gönderdi. 

Bu yıl boyunca Karakuş et-Takavî ve silahtar İbrahim, Mağrib’te birçok kale ele 

geçirerek muzaffer oldular.  

H. 575 Yılı (8 Haziran 1179-27 Mayıs 1180) 

Sultan Banyas’ta184 ordugahını kurmuş ve Frenklere karşı bir seferi sürdürürken 

yıl başlamıştı. İzzeddin Ferruhşâh emrinde birlikler sevk etti. Onlar birçok kişiyi öldürdü 

ve tutsak aldı. Sultan Rebiyülahir ayının yirmi dördünde (29 Ağustos 1179) şiddetli bir 

kuşatmadan sonra Beytü’l Ahzan’ın üstesinden geldi. Frenklerden yüz bin adet çeşitli 

 
183

 Şeyzer, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan tarihî bir yerleşim birimidir. Hama’nın  

yaklaşık 20 km. kuzeybatısında Âsi Nehri’nin sol kıyısında kıyı kesiminde yer 

almaktadır. Gülay Öğün Bezer, “Şeyzer”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, 

C. 39, s. 106. 

184
 Banyas, Akdeniz kıyısında Tartus’a bağlı bir liman kentidir. Yavuz Güçtürk, The Loss 

Of Humanity: The Human Rights Dimension Of The Civil War In Syria, Siyaset, 

Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2014, s.42. 
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türde demir harp aleti, çok büyük miktarda erzak ve diğer şeyleri ele geçirdi. Yaklaşık 

olarak yedi yüz tutsak esir aldı. Kaleyi yerle bir etti ve içerinde olanları kuyulara 

doldurdu. Müteakiben on dört gün kaldıktan sonra orayı terk etti. Taberiye, Sur ve 

Beyrut’a saldırdı. Fakat askerlerinden çoğu hastalanınca ve birçok kumandanı ölünce 

Şam’a geri döndü.185 

Sultan, Muharrem ayının sekizinde cumartesi günü (15 Haziran 1179) kendisine 

Banyas hâkimi Şemseddin Acuk’un eşlik ettiği birliklerinin başında atını ileri sürdü. 

Frenkler, bin mızraklı süvari, on bin savaşçı piyade ve atlı ile onu karşıladılar. Şiddetli 

bir şekilde savaştılar. Sonunda Frenkler kaçtılar. Müslümanlar, Frenklerle aralarına 

karanlık çökene kadar onları katlederek ve tutsak ederek yakından takip ettiler. Sultan 

gecenin büyük bir bölümü geçince ordugahına geri döndü. Tutsakların huzuruna 

getirilmesini emretti.186 İlk önce gelen Balian d’Ibelin (Arapların tabiri Badin İbni 

Barizan, Remle hakimi), sonrada Tapınak Şövalyelerinin büyük üstadı Eudes (Odo) de 

 
185

 Selâhaddin Eyyûbî’nin askerlerinin hastalıktan ölmesinin sebebi; kuşatmada sırasında 

katledilen Haçlı askerlerinin cesetlerinin gömülmeden ortalıkta bırakılması idi. 

Havanın aşırı sıcak olması nedeniyle çabucak çürüyen cesetler hem çevreye kötü 

kokular yaymaya başladı hem de insanlara salgın hastalıklar bulaştırdı. Bu salgın 

hastalıktan aralarında Selâhaddin Eyyûbî’nin ileri gelen emirlerinin de bulunduğu bir 

çok asker de nasibini aldı. Kayda değer bir kayıp yaşayan Eyyûbî ordusu büyük bir 

güç kaybına uğradı. Malcolm Cameron Lyons ve D.E.P. Jackson, Salâhaddin: Kutsal 

Savaşın Politikaları, Çev. Zehra Savan, Pınar Yayınları, İstanbul 2006, s. 180. 

186
 H. 575 (M. 1179) yılında gerçekleşen Merc-i Uyun Savaşı’nı İbn Kesîr “Hicretin Beş 

Yüz Yetmiş Beşinci Senesi” maddesi başlığı adı altında ayrıntılı bir şekilde 

anlatmaktadır. Bkz. İbn Kesîr, XII, 2017, s. 530; Ayrıca Willermus’ta Haçlı bakış 

açısıyla yaşanan hadiseleri dile getirmektedir. Bkz. Willermus, 1943, s. 440-443. 
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St. Amand, Trablus Kontesi’nin oğlu ve Cübeyl Lordu’nun kardeşi geldi. Hepsi zincire 

vuruldu ve sayıları iki yüz yetmiş civarındaydı. Şam’a götürüldüler ve orada 

hapsedildiler. Sultan tek başına Şam’a geri döndü. Balian d’Ibelin, bir yıl sonra bin 

Müslüman esirin serbest bırakılması ve yüz elli bin dinar fidye karşılığında serbest 

bırakıldı. Trablus kontesinin oğlu ise  elli beş bin Tire (Sur) dinarı fidye karşılığında 

serbest bırakıldı. Eudes (Odo) öldü ve cesedi bir Müslüman tutsağın serbest bırakılması 

karşılığında değiş tokuş yapıldı. 

Sonra el-Malik el-Muzaffer Takiyüddin’in Anadolu diyarı hâkimi (Selçuklu 

İmparatoru) Kılıç Arslan’ın ordusuna karşı savaşta galip geldiği, onları bozguna uğrattığı 

ve birçok tutsak aldığı haberleri geldi.187 Sultan, Merc-i Uyun’da188 Frenkler üzerinde 

 
187

 II. Kılıç Arslan, H. 575 (M. 1179) yılında Selâhaddin Eyyûbî’ye bir elçi göndererek 

Nureddin Mahmud Zengi’nin Anadolu Selçuklu Devleti’nde yaşanan taht kavgalarını 

ve Danişmentlilerle olan mücadelelerini fırsat bilip ele geçirdiği Selçuklu 

topraklarının tekrar kendilerine teslim edilmesini istedi. İsteği reddedilen II. Kılıç 

Arslan büyük bir öfkeyle, topladığı 20.000 kişilik bir orduyla, Ra’ban Kalesi üzerine 

yürüdü. Bunun haberini alan Selâhaddin, yeğeni el-Melik el-Muzaffer Takiyüddin 

Ömer komutasında 800 kişilik bir orduyu ivedi olarak Ra’ban Kalesi’ne destek olarak 

gönderdi. Takiyüddin Ömer, az bir kuvvetle Selçuklu kuvvetleri üzerine yaptığı ani 

baskın sayesinde onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Paniğe kapılan çoğu Selçuklu 

askerinin ağırlıklarını arkalarında bırakarak savaş alanından kaçmaları sonucu II. Kılıç 

Arslan çıkmış olduğu seferde başarı sağlayamadı. Osman Turan, Selçuklular 

Zamanında Türkiye, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1971, s. 211-212; İbnü’l-Esîr, 

1987a, s. 366; Süleyman Özbek, 1995, s. 29-30.  

188 Merc-i Uyun, Kuzey Lübnan ile Litani Nehri arasında uzanan geniş düzlüklerde kurulu 

küçük bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 318.   
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elde ettiği zafer ve yeğeninin Selçuklu ordusu üzerindeki elde ettiği zafer haberlerinin  

verilmesi için mektuplar yazdırdı. Onları çeşitli eyaletlere gönderdi. Oradaki tüm baş 

şehirlerden ona kutlama manzumeleri geldi. 

Sonra Sultan, Hüzünler Evi’ndeki (Beytül Ahzan) geçitteki kale189 sorununa 

kafa yordu ve Frenklere buranın yıkılması talebini yazdı. Onlar bunu reddetti. Bunun 

üzerine Sultan talebini yineledi ve sonra onlar Sultan’dan güvence istediler. Onlara karşı 

cömert davrandı ve hatta on bin dinarlık bir meblağa ulaştı. Fakat onlar bunu kabul 

etmedi. Buna binaen Sultan, Türkmenlere ve bu bölgelerin milislerine onları sancağı 

altına çağıran mektuplar yazdı. Ayrıca onlara para, at ve hilatlar gönderdi. Büyük 

çoğunluk ona katıldı. El-Malik el-Muzaffer, Hama’yı terk etti ve Rebiyülahir ayının 

birinde Şam’a vardı. Sultan onu karşılamaya çıktı.  

Sultan ayın beşinde perşembe günü (9 Eylül 1179) büyük bir ordunun başında 

Şam’ı terk etti. On birinde salı günü Beytül Ahzan önlerinde ordugahını kurdu. Safed 

Kalesi tapınak şövalyelerine aitti. Sultan köylerin bitişiğindeki asmaların kesilmesini 

emretti. Kaleyi (Beytül Ahzan’ın) kuşatma altına aldı ve duvarlarında birkaç noktadan 

gedikler açtı. Bu delikleri odunlarla doldurdu ve onları ateşe verdi. Böylece ayın yirmi 

 
189

 Kudüs Kralı IV. Baudouin (Baldwin) tarafından, Frenklerin “Jacob's Ford” dediği, 

Arapça ismi “Beytü’l Ahzan” olan bölgede H. 574 (M. 1178) yılında yaptırıldı. Kaleye 

de “Chastellet” adı verildi. Kale, Taberiye (Celile) gölü ile Hula gölü arasında yer 

almaktadır. Sultan, kalenin yapımına engel olmak için diplomatik girişimlerde 

bulundu. Makrîzî’nin aksine Runciman’ın kaynaklarına göre Sultan, Kudüs Kralı’na 

buranın yapımını iptal etmesi için yüz bin dinar teklif etti. Bu arada Kral’ın daha 

önceden varılan Şam anlaşmasına sadık kalma arzusunda olup, anlaşma gereği bu tür 

girişimlerden kaçınmasına karşın Tapınak Şövalyeleri bu anlaşmanın bozulmasına 

sebep oluyordu. Steven Runciman, 1987a, s. 418; İbn Kesîr, XII, 2017, s. 531-532. 
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dördünde (30 Ağustos 1179) kale düştü ve Sultan kalenin sahibi oldu. İçindekileri öldürdü 

ya da esir aldı. Ayrıca sayısı yüz olan Müslüman esir bulundu. Çok sayıda Frenk esir 

idam edildi ve geri kalanları zincirlenip Şam’a gönderildi. Kale yer seviyesine gelene 

kadar yıkıldı. Sultan Beytül Ahzan’da on dört gün kaldı ve sonra Şam’a geri döndü. 

Sultan’ın çok sayıda emiri ve şairi onun için kasideler besteledi ve zaferinden dolayı onu 

kutladılar. 

Sefer ayında Nil’in ortasında ve Nilmetre’ye190 karşı bir duvar belirdi. Boşluğu 

bir mezardı ve dini bütün Hz. Yusuf’un cesedi bulunuyordu191. Hz. Musa’nın (Huzur 

 
190

 Nilmetre (Mikyâsü’n-Nîl), Nil Nehri’nin su yüksekliğini ölçmek amacıyla Ravza 

Adası’nın güney ucuna H. 96 (M. 715) yılında Emevî Halifesi Süleyman b. 

Abdülmelik tarafından inşa ettirilmiştir. H. 247 (M. 861) yılında Abbasî Halifesi 

Mütevekkil-Alellah tarafından da matematikçi Fergānî’ye restore ettirilmiştir. Nehirle 

bağlantılı olan skalalı bir havuzda suyun dillendirilmesi suretiyle su seviyesin hassas 

olarak ölçülmesi prensibine göre çalışmaktadır. Nilmetre hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz. Mahmut Kaya, “Mikyâsü’n-Nîl”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2005, C. 

30, s. 52; Abdüllatîf El-Bağdadi, The Eastern Key: Kitâb al-Ifâdah wa’l-Iʻtibâr of 

ʻAbd al-Latîf al-Baghdâdi, İngilizce Çev. Kamal Hafuth Zand vd., George Allen & 

Unwin Yayınları, London 1964, s. 212-253. 

191
 Makrîzî, bu ceset ve mezarın Hz. Yusuf’a ait olduğunu iddia etmektedir. Yahudi 

rivayetlerine göre; Hz. Yusuf önce Mısırlılar tarafından kurşun bir tabut içinde Nil 

Nehri’ne gömülür, fakat  Hz. Musa üç gün üç gece onun cesedini aradıktan sonra 

gerçeği öğrenir  ve onu gömüldüğü yerden çıkarır. İsrâiloğulları kutsal topraklara 

ulaştığında Şekem civarlarında defnedilir. İslâmî cenaha göre ise; Yusuf 

mumyalanarak bir mermer sanduka içerisine konur ve Nil Nehri dibine batırılır. 

Müjgan ÇAKIR, “Tahkiyede Benzeşme ve Farklılaşma: Türkçe Yusuf u Züleyha 
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içinde yatsın) onu oraya taşımasından bu zamana kadar ortaya çıkarılmamıştı. 

Nilmetre’nin dibindeki sular boşaldı. Kumlar üzerinden çekildi ve kabir insanlara 

göründü. Fakat onlardan büyük bir çoğunluğu bunun ne olduğunu bilemedi. 

Jaldak el-Şehabi’nin vahalarda isyan çıkardığı yıl bu yıldı. El-Adil onu şartlı 

olarak ele geçirdi ve Şam’a gönderdi. İzzeddin Ferruhşâh, Safed’e192 karşı bir akın 

düzenledi. Zilkade ayının on dördünde kasabanın kenar mahallerini yaktı, yıktı, katletti 

ve tutsak aldı. Sonrada Şam’a döndü. 

Şevval ayını on iki gün geçmişti ki Halife el-Müstazî-Biemrillâh Ebû’l Muzaffer 

Yusuf İbnü’l Muktadi Liemrillâh Muhammed cuma günü öldü. Onun halifeliği on yıldan 

dört ay eksik sürdü ve yerine oğlu el-Nasr Lidinillah Ebû’l Abbas Ahmed geçti. Meliklere 

(Eyyûbî) ve Sultan’a elçi olarak (Bu halifenin) Şeyhü'ş Şüyuh (Şeyhlerin şeyhi) 

Sadreddin Abdül Rahim İsmail, Bağdat’tan yola çıktı. Birazdan ilgili olacağı için, 

Şahabeddin Beşir el-Hâş’ta onla beraber Mısır’a yolculuk etti. Sultan, bu yıl oğlu el-

Melik el-Aziz Osman’ı sünnet ettirdi ve onu lalası olan Sadreddin bin Mücavir’e teslim 

etti. 

Bu yıl ölüm tüm Mısr, Kahire ve Mısır’ın bütün eyaletlerine baştan sona 

yayılmıştı. Böylece hava kendiliğinden iğrenç bir şekilde kirlendi. Kahire ve Mısır’da 

birkaç gün içinde on yedi bin kişi öldü. 

 
Mesnevilerinde Ölümle İlgili Bazı Unsurların Mukayesesi”, Osmanlı Araştırmaları 

Dergisi, İstanbul 2005, C. 26, S. 26, s. 191-194; Ömer Faruk Harman, “Yûsuf”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2013, C. 44, s. 1-5. 

192
 Safed, Kuzey Filistin’de bulunan Yahudilerce kutsal sayılan tarihî bir yerleşim 

birimiydi. Günümüzde İsrail sınırları içerisinde yer almaktadır. Akka’nın 40 km. 

doğusunda ve Taberiye’nin 20 km. kuzeyinde konumlanmıştır. Ersin Gülsoy, “Safed”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2008, C. 35, s. 445. 
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H. 576 Yılı (28 Mayıs 1180-16 Mayıs 1181) 

Bu yıl Sultan, Konya hâkimi Sultan İzzeddin Kılıç Arslan b. Mesut b. Kılıç’a 

karşı sefere çıktı. Fakat Recep ayının birinci günü (21 Kasım 1180) savaş yapmadan 

Şam’a geri döndü.193 Musul hükümdarı olan Sultan Kutbeddin Mevdud b. İmadüddin b. 

Zengi b. Aksungur’un oğlu Sultan Seyfeddin Gazi, Sefer ayının üçüncü günü (29 Haziran 

1180) öldü. Kardeşi İzzeddin Mesut onun yerini aldı. 

Sultan Selâhaddin, Halife el-Nasır’a saltanatını onaylayıcı taklid (tayin 

menşuru)  talep eden mektup yazdı. Recep ayında Şeyhü'ş Şüyuh Sadreddin Ebu’l Kasım 

Abdül Rahim, taklîd ve saygınlık nişanelerini taşıyan Şahabeddin Beşir el-Hâş’la birlikte 

Sultan’ın divanına vardılar. Sultan onları karşılamaya çıktı ve onlarla karşılaştığında 

atından indi. Hemen sonra onlarda indiler ve ona Halife’nin selamlarını bahşettiler. 

Onların önünde yeri öptü ve hilatıyla Şam’a geri döndü. Kendisi de karşılık 

olarak Halife’ye Beşir eliyle hediyeler gönderdi. Onunla beraber Ziyâeddin el-

Şehrezûri’yi de gönderdi. Sultan’ın kendisi Ermenistan için oranın krallığına boyun 

eğdirmek maksadıyla ayrıldı. Bu toprakların derinliklerine girdi ve oranın hükümdarını 

 
193

 Sultan Selâhaddin’in bu sefere çıkmasının asıl sebebi; II. Kılıç Arslan’ın kızıyla evli 

bulunan Hısn-ı Keyfâ Artuklu Hükümdarı Nureddin Mahmud’un gönlünü şarkıcı bir 

kadına kaptırmasıydı. Bunu öğrenen II. Kılıç Arslan sinirden küplere binerek ona 

tehdit vari söylemlerde bulundu. Ya şarkıcı kadını terk etmesini yada kızına çeyiz 

olarak ona verdiği toprakları geri iade etmesini istedi. Şarkıcı kadını tercih eden 

Nureddin Mahmud yardım için Selâhaddin Eyyûbî’ye sığındı. Ayrıntı için bkz. 

Süleyman Özbek, 1995, 31-35; Erdoğan Merçil, “Sultan Salâhaddin Eyyûbi’nin 

Anadolu’daki Türk Devletleriyle Münasebetleri”, Belleten, Ankara 1990, C. LIV, S. 

209, s. 419; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 370-371;  Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 426.  
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itaati altına aldı. Besni’ye kadar ulaştı ve buranın kalesini yaktırıp yıktırarak geri 

döndü.194 

Sultan, Recep ayının on sekizinde (7 Aralık 1180) Şeyhü'ş Şüyuh’u (Sadreddin) 

yanına alarak Şam’dan Mısır için ayrıldı. Şaban ayının on üçünde (2 Ocak 1181) 

Kahire’ye vardı. Şeyhü'ş Şüyuh deniz yoluyla Mekke’ye gitmek için ayrıldı. Oradan kara 

yoluyla Bağdat’a döndü. 

Hafız Ebu’l Tahir Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. İbrahim b. 

Silefe es-Silefi, Rebiyülahir ayının beşinde cuma günü İskenderiye’de öldü. Aşağı yukarı 

yüz yaşındaydı. Ayrıca Sefer ayının onuncu günü el-Melik el-Muazzam Şemsüddevle 

Turanşah b. Eyyûb b. Şadi hayatını kaybetti. Şam’a götürüldü ve burada defnedildi. 

Bu yıl bir kadın beyaz bir çocuk doğurdu. Nil Nehri’nin düşük seviyesi üç kübit 

ve yirmi parmaktı. Yüksek seviyesi on altı tam üçte iki kübitti.  

H. 577 Yılı (17 Mayıs1181-6 Mayıs 1182) 

Bu yılın Muharrem ayında doğu bölgelerindeki Arapların ürünlerine el 

koyulmasına ve Buhayre’ye göç ettirilmelerine dair ferman çıktı. El koymak için Judham 

ve Tha’labah aşiretlerinin iktalarına göz çevrildi. Çünkü onlar ürünlerinin çoğunu Frenk 

topraklarına yolluyorlardı. Bu yıl hasattan sonra fareler, sebze ve ekinler arasında çoğaldı. 

Bundan dolayı büyük miktarda ürün telef oldu. 

Nil kurudu. Bu sebepten suları el-Maqsi ve Mısr kıyılarından çekildi. Sayısız 

kum adacıkları oluştu. Nilmetredeki bütün suyun boşalacağından ve yenisinin inşa 

edilmesine gerek duyulacağından endişe edildi. Su el-Maqsi’nin duvarlarından da çekildi 

ve artık ana akıntı batı tarafında devam etti. 

 
194

 Selâhaddin Eyyûbî, III. Rupen’in İslâm topraklarına yaptığı akınlar sebebiyle bu sefere 

çıkmıştır. Eyyûbîler ile Selçuklular  ilk defa bu sefer sebebiyle ittifak kurup Ermeni 

Krallığı üzerine ortaklaşa saldırıya geçmiştir. Süleyman Özbek, a.g.t., s. 35-37.  
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Sultan, Birkat el-Jubb’ta av ve polo oynamak için kampa girdi. Altı gün sonra 

geri döndü. Sonrasında Kerek’teki Frenklerin hükümdarı Prens Arnad’ın (Reynaud veya 

Reginald) güçlerini topladığı, Teyma üzerine yürümeyi ve sonrada Peygamber’in şehrine 

(Medine) girmeyi amaçladığı haberleri geldi. İzzeddin Ferruhşâh, Şam’dan ordusu ile 

yola çıktı ve Kerek’e geldi. Burayı yağmaladı ve yaktı. Sonrasında kendisinin oturduğu 

Müslüman diyarlarına geri döndü. Eyle Kalesi kumandanından Frenklerin bir saldırı 

yapacağına dair büyük kaygılarının olduğuna dair haberleri geldi. 

Sefer ayında (16 Haziran-14 Temmuz 1181) Bizans İmparatorluğu elçilik heyeti 

Kahire’ye vardı ve hükümdarları ile barış anlaşmasına varıldı. Cemâziyelâhir ayında 180 

Müslüman esir serbest bırakıldı (Bizans İmparatoru tarafından). 

Sârimüddin Kutluğaba, Feyyum’a gitti. Buranın yöneticisi yapıldı. Burası ona 

ek gelir olarak ikta edildi ve burada üretilenleri kendine aldı. Sonrasında Feyyum’un 

yönetiminden alındı ve yerini İbn Şemsülhîlafe aldı. Kutluğaba, Yemen’e gidebilmesi 

için Kahire’ye getirildi. 

İki kuledeki savaş hazırlıklarıyla ilgili yazılı talimatlar Dimyat’a gitti. Onların 

zincir taşıyan gemilere katılmaları, gemileri savaş pozisyonuna getirmeleri ve böylece iki 

kule arasından geçişi önlemeleri gerekiyordu.195 

 
195 Tarih boyunca gemilerin geçişini önlemek için kullanılan yöntemlerden birisi de liman 

girişlerine zincir çekilmesi olmuştur. Mısır’ın giriş kapısı olan Dimyat’ta  jeo-stratejik  

açıdan bu tür bir önlemin alınması kaçınılmaz olan bir liman kentiydi. Bu sebeple M. 

854 yılında Bizans tehdidine yönelik Dimyat’ın emniyete alınması maksadıyla Halife 

el-Mütevekkil’in emriyle bu zincirlerden üretildi ve ilave olarak üretilen zincirlerin 

karşılıklı olarak çekilmesi için iki kule inşa edildi. Kaynaklara göre buna benzer 

zincirleme yöntemi 10. yy. liman kentleri Akka, Beyrut ve Sur’da da mevcuttur. 

Zincirlerin zamanla yıpranması sebebiyle müteakip aralıklarla değişimi de gerekirdi. 
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Rebiyülevvel ayında (15 Temmuz-13 Ağustos 1181) Frenkler, Tinnis196 kıyıları 

üzerine bir gece baskını düzenlediler ve bir ticari gemiyi ele geçirdiler. Mısır kıyılarını 

korumak için limanda bulunan elli yelkenliden çağrılan gemiler Dimyat’tan geldi. 

Süveyş’te yirmi süvari kapasiteli küçük bir hisarın inşası tamamlandı ve süvariler şapın 

götürüldüğü yukarı Mısır’dan Frenk topraklarına kadar olan yolu korumak için 

görevlendirildi. Tinnis Kalesi’nin inşa edilmesi için emirler verildi. 

Bu yıl Aden’den sarı amber tüccarları geldiler. Onlardan dört yıllık zekâtları 

talep edildi. İskenderiye’de şaraphaneler çoğaldı ve onlardan yüz yirmisi tahrip edildi. 

Nil, Rebiyülevvel ayının on yedisinde taşarak, ayın yirmi birinde en yükseğe ulaştı. 

Taşkın, Misra ayının (Kıpti takvimi) on altısına denk gelen ayın yirmi altısında Mısr’a 

ulaştı (Aşağı yukarı 24 Ağustos). Daha evvelki zamanlarda bu tarihlerde taşkın olduğu 

bilinmezdi. Ayın başında Sultan, Nilmetre hakkında fikir edinmek için atını sürdü ve 

sonunda ibn Ebû’l Reddad’a hilat verdi. Rebiyülahir ayının dördünde Kahire valisinin 

huzurunda kanalın su yolları kesildi ve su seviyesi on yedi kübitten on beş parmak kısa 

oldu. 

Ayrıca bu zamanda Sultan başıboş askerleri toplattı ve onları sınırlara gönderdi. 

Sultan kadırga (şini) tayfası da alarak onları akınlara gönderdi. 

 
Doğan Mert Demir, 2017, s. 50-57. Makrîzî’nin yukarıda belirttiği tarihte de 

Dimyat’ın zincir değişiminin M. 1181 yılında kente yapılan tahkimat çalışmaları 

sırasında Salâhaddin Eyyûbî’nin emriyle yapıldığı görülmektedir. 

196
 Tinnis, Mısır’ın kuzeyinde Akdeniz kıyısında Manzala Gölü içerisinde bir adada 

kurulmuş olan antik bir yerleşim birimidir. Port Said limanının yaklaşık 7 km. güney 

batısında yer almaktadır. Alison L. Gascoigne, ‘The Medieval City of Tinnis’, 

Egyptian Archaeology, 2003, V. 22, s. 25–27. 
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Bu yıl umulanın daha da ötesinde hem insan hem de hayvan birçok ikizin 

doğduğu bilgisi geldi. Çöl ceylanlarının tümü ikiz sahibi oldu. Havada eskisinden daha 

çok kuş görülürken, benzer şekilde kadınlar da evvele nazaran tek çocuktan daha ziyade 

ikiz çocuk doğurdu. 

Aynı yıl sahip olduğu zenginlik ve gücün ardından es-Salih bin Ruzzik’in197 

karısı yaşlı, zayıf ve kör olarak öldü. 

Cemâziyelevvel ayının birinci günü (12 Eylül 1181) Sultan, Ebu’l Menace 

(Abu’l Manajah) kanalını açmak için atını sürdü. Kahire Kalesi’ne geri döndü. Buradan 

Birkat’taki (Jubb) ordugahına atını sürdü. Mühtedi olan Emir Sârimüddin Kutluğaba, 

Yemen’e gitmek için ayrıldı. Sultan, milis (ahtas) kuvvetlerinin düzenlenmesi için gece 

gündüz uğraştı. Göçebe Araplara (Mısır’daki) ait iktaların üçte ikisini onların ellerinden 

aldı. Bununla beraber Feyyum’un ona ait bölgelerinden gelen tüm ikta sahiplerinin 

zararlarını tazmin etti. Aynı yıl Donanma Divanı (Dîvânü’l Ustûl) teşkil edildi. 

Finansmanı Cüyûşî bağışları198, toprak vergileri, soda199 ve Feyyum’un gelirlerini 

 
197

 Tam adı Ebü’l-Gārât Talâi b. Rüzzîk el-Gassânî el-Ermeni’dir (H. 495/ M. 1102-H. 

556/M. 1161). Melik unvanını alan Ermeni asıllı ilk Fâtımî Veziridir. H. 549 (M. 1154) 

yılında “el-Melikü’s-Sâlih” ünvanı verilerek Fâtımî Veziri olarak tayin edildi. Cengiz 

Tomar, “Talâi b. Rüzzîk”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 39, s. 495. 

198 “El-habsü’l Cüyûşî” adı verilen askeri vakıf gelirleri. Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, 364. 

199 Doğal sodyum karbonat  ya da doğal soda mineralleri günümüzde Trona ismi ile ifade 

edilmektedir. Trona, Arapça kökenli “natrun” sözcüğünden türemekte olup ve 

Arapça’da yerli tuz anlamına gelmektedir. Trona soda külünün hammaddesi olup, 

büyük bir kısmı cam yapımında, geri kalanı ise kimya, kâğıt ve selüloz, deterjan, 

tekstil, su ve yiyeceklerin arındırılmasında kullanılmaktadır. Mehmet Sait Şahinalp ve 
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kapsıyordu. Bütün bunlar sekiz bin dinar vergi karşılığında kiraya verildi. Dimyat’taki iki 

kulenin tamiratı ve ikisi arasında uzanan zincirlerin bakımı için beş yüz dinar tahsis edildi. 

Tinnis kentinin duvarlarını eski haline restore etmek için gerekli olan meblağ hesaplandı 

ve bu meblağ üç bin dinar tuttu. Yemen’de Yahudi tüccarlarından ve hacılardan talep 

edilen vergilerin kaldırılması için Kûs’a fermanlar yazıldı. 

O zaman Mağrib’te olan Silahtar İbrahim’den onun Huwwara kabilesinin 

topraklarını, Zwawa ve Lawata (Laguatan) Kabilelerini, Nafusa Dağı’nı, Gadames kenti 

ve yürüyerek yirmi beş gün uzaklıktaki kuzeyindeki güneyindeki tüm bölgeleri ele 

geçirdiğine dair haberler geldi. Sultan’ın ismini bu diyarların minberlerinde okunan 

hutbelere dahil ettirdiğini bildirdi ve Sultan adına sikkeler darp ettirdi. Eğer Sultan onu 

desteklemeyi kabul ederse uzak hedefleri de başarabileceğini ve ona büyük miktarlarda 

paralar gönderebileceğini ekledi. 

Mısr’daki tersanede askerleri Yemen’e taşıması için harraka (ateş gemisi)200 inşa 

ettirildi. Yemen’e gidecek zabitler görevlendirildi. Bedeviler tarafından Tinnis 

civarlarında ateş gemilerine karşı birçok saldırı oldu. Fakat bu ateş gemileri onların 

üstesinden gelemedi. Çünkü bu gemiler geri çekilerek deniz yosunları ve sazlıklar 

arasında saklandılar. 

Cemâziyelâhir ayı boyunca (12 Ekim 1181-9 Kasım1181) Frenkler, El-Ariş’teki 

palmiye ağaçlarının çok büyük bir bölümünü kestiler ve onları ülkelerine götürdüler. 

 
Veysi Günal, “Stratejik Önemi Giderek Artan ve Türkiye’nin Henüz Kullanamadığı 

Bir Maden: Trona”, Türk Coğrafya Dergisi, İstanbul 2009, S. 52, s. 31. 

200
 Savaştığı gemileri ve kentleri ateş püskürtülerek yakabilme kabiliyetine sahip bu gemi 

türüne harraka (ateş gemisi) adı verilmekteydi. Bu gemiler yangın çıkarmak için 

Bizans'ın Rum Ateşini kullanmaktaydı. 100 kürekten oluşan harrakalar, ebat olarak 

şinilerden daha küçüktü. Doğan Mert Demir, a.g.t., s. 66. 
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İçlerinde yiyecek ve yem bulunan gemiler Yemen’e gönderildi. Mısır’ın doğu ve batı 

bölgelerinin yöneticilerine siperlerin tamiratı için büyük gayret sarf etmeleri emredildi. 

Benzer maksatla bir mektupta Buhayre valisi Emir Fahreddin Nasrû’l Mülk bin Farhûn 

ve ona bağlı bölgelere gönderildi. 

Recep ayında milis güçleri sayısı (ahtas) 8.640, birlik komutanları201 on bir, ast 

rütbeli askerler (tavaşi)202 6.976 ve inzibatların203 sayısı da 1.553 olarak tayin edildi. Bu 

kuvvetlere bütçe olarak 3.670.500 dinar belirlendi. Bütçe, maaşları ya da iktalarından 

yoksun bırakılan askerlerin, Kinânelerin ve Mudarîlerin sahip oldukları iktaların yanı sıra 

Bedevilerin doğuda ve Bahayre’deki iktalarını, hâkimler, fıkıh alimleri, mutasavvıflar ve 

divan üyelerinin bir milyon dinardan aşağı düşmeyen iktalarını kapsamıyordu. 

Prens Arnad (Renaud de Chatillon) Eyle’ye vardı ve askerleri Tebük üzerine 

yürüdü. Şaban ayında Eyle’de yağmur o kadar şiddetliydi ki hisarları çöktü. Dimyat’ın 

duvar inşası başlatıldı. Duvarların uzunluğu 4.630 kübitti. Ayrıca orada bir kulenin inşası 

da başlatıldı. 

 
201

 Muhammed Mustafa Ziyade birlik komutanlarının emrinde bin kişilik milis (ahtas) 

gücü ve yüz kişilik bir memluk kuvveti olduğunu açıklamaktadır. Bu birlik 

komutanları rütbe olarak en üst emir rütbesini temsil etmektedirler. Zaman zaman 

komutanların emri altındaki memluk gücü sayısı yüzden fazla olmaktadır. Mısır 

Memluklü saltanatı döneminde  aralarında Sultan yardımcılığı, devâdâr, üstâdâr, 

Halep ve Şam valiliği gibi önemli görevlere tayin olundular.  

202
 Tavaşiler, maaşları yedi yüz ila bin iki yüz dinar olan, yükleri on veya daha az at veya 

öküz arabası, develer ve silahlarını taşıyan yaverlerinden oluşan kıdemleri birlik 

komutanlarından sonra gelen rütbeli askerlerdir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 319. 

203
 Karagulâm denilen bu askerler, ordunun seyahatinden, asker trafiğinden ve yolların 

emniyetinden sorumlu idiler. Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 319. 
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Şevval ayında Memluk emirlerinden birisi olan Mankuris el-Esedi öldü ve iktası 

Yazkuş el-Esedi tarafından alındı. Şemsüddevle Turanşah’ın Yemen’deki vekili (Naibi) 

Seyfüddevle Mübarek b. Munkiz b. Kâmil el-Kinânî tutuklandı ve seksen bin dinarına el 

konuldu. Sonrada serbest bırakıldı. Mısır valisi Kutluğaba, yanına Emir Bakhil’in de dâhil 

olduğu beş yüz adamı alarak Zabid kenti için buradaki vazifeyi üstlenmek maksadıyla 

ayrıldı. Bu adamların masrafı yirmi bin dinardı. İktaya dahil olan her bir zabite (tavaşi) 

Yemen’de ödenecek on dinarlık bir pusula verildi. Görevli olmayan boştaki askerlere 

(ahtas) ve yaya olanlara (piyade) aylık olarak otuz üç dinar ödendi. Sayıları beş olan 

mızraklı süvarileri taşıyan ateş gemileri (harraka) gönderildi. 

Bu ayın on yedisinde (23 Şubat 1182) Sultan, İskenderiye için ayrıldı. Buraya 

ayın yirmi beşinde girdi. Oraya varışını izleyen perşembe günü fakih Ebû’l Tahir bin Avf 

tarafından el-Muvatta204 üzerine verilen bir derse katıldı. Bu kente bir hastane ve 

Mağrib’ten gelen kişiler için bir imarethane ayrıca el-Muazzam Turanşah’ın kabrinin 

yanına bir okul inşa ettirdi. Kanalın tamir edilmesine ve çıkışının başka bir yere 

taşınmasına başlandı. Zilkade ayının birinde (8 Mart 1182) Dimyat için İskenderiye’den 

ayrıldı ve ayın yedisinde Kahire’ye geri döndü. 

 
204

 El-Muvatta, İmam Malik b. Enes b. Emir tarafından fıkıh konularını ilgilendiren 

hadisler, Medine halkının yaşama aktardığı uygulamalar, sahabe ve onları görenlerin 

vermiş olduğu fetvalarla birlikte İmam Malik'in şahsi içtihatlarını derlediği eserdir. 

Eserde yaklaşık 1.720 adet hadis mevcuttur. Abbasî halifeleri Mansur ile Harun Reşit, 

bu eserin ülke genelinde emsal bir kanunname niteliğinde kabul edilmesi niyetinde 

olmuşlarsa da İmam Malik, halifelerin bu niyetlerinin içtihat hürriyetini engelleyeceği 

düşüncesiyle bunun gerçekleşmesini istememiştir. Ayrıntı için bkz. İmam Malik, 

Muvatta, Çev. Ahmet M. Büyükçınar vd., Beyan Yayınları, İstanbul 1994, s. 43-44. 
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Ayın dokuzunda Selâhi hastanesinin açılmasını emretti ve saray mülklerinin 

kirasından aylık iki yüz dinarlık miktarı ve ayrıca Feyyum’un ekinlerinden bir geliri onun 

bakımı için tahsis etti. Sultan burası için doktor ve diğer çalışanları işe aldı. 

Ayın on birinde Sultan, Suriye için sevk edilecek askerleri teftiş etmek için 

Birkat el-Jubb’tan ayrıldı. Ayın on dördünde El-Melik el-Adil çadırına çıktı ve Birkat el-

Jubb civarında kendi ordugahını kurdu. Mısr ve Kahire valilerinin hesaplarının, Feyyum 

ve yukarı Mısır’ın hesaplarının borçları silindi. Ordugaha savaş maksadıyla mancınıklar 

gönderildi. 

Seyfü’l İslâm (Tuğtekin, Selâhaddin’in Kardeşi) İhmim’e haraçları (Hristiyan ve 

Yahudilerden) toplamaya ve demir sülfat meselesini incelemeye gitti. Kûs valisi, 

nizarilerin İsnâ205 kolundan olan gizli bir mezhebin vaazını veren iki adamı ele geçirdi. 

 
205

 Hasan Onat, Şîa tanımını: “Ali bin Ebu Talip’in, Hz. Peygamber'den sonra nass ve 

tayinle halife olduğuna inanan, imametin kıyamete kadar onun Fatıma'dan olan 

soyundan çıkacağını ileri süren toplulukların müşterek adıdır” şeklinde yapmaktadır. 

Şia’lar zamanla fıkralara ayrılmış, fakat hepsinin ortak noktası, imamet ve halifelik 

makamının Ali ile başlamak üzere O’nun soyundan gelen insanlara ait olduğunu kabul 

etmek olmuştur. Dünya üzerindeki Müslümanların aşağı yukarı % 9’unu oluşturun Şiî 

fırkaları genel olarak dört grupta yer almaktadır. Bunlar: İslâm'ın Allah inancına ters 

iddiaları olan Gulâtlar (aşırılar), Bâtıni anlayışını öne sürdükleri için Bâtıniye’de 

denilen İsmailliye mensupları, imametin sırasıyla Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, 

Hz. Hüseyin'in soyundan ve babadan oğula On ikinci İmam Mehdî'de son bulduğuna 

inan İsnâaşeriyye (Onikiciler) fıkrası ve ehlî sünnete çok yakın olan Zeydiyye 

fırkasıdır. Günümüze kadar Şia'nın en büyük grubunu İsna fıkrası oluşturmaktadır. 

İsnâ fıkrasının en yaygın olan mezhebi Câferîlik’tir. Ayrıca Nusayrîlik, Anadolu 

Aleviliği, Bektaşilik İsna fıkrasına mensup mezheplerdir. Fakat Câferîler, kendi 
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Ayın yirmi üçünde (30 Mart 1182) El-Adil’in kızları ve Sultan Selâhaddin’in oğulları 

arasındaki evlilikler kutlandı. (Gıyaseddin Gazi Muzafferüddin Kadir, Necmeddin Ebu´l 

Feth Mesud ve Ağar Şerefeddin Ebu Yusuf Yakub adındaki). Her bir sözleşmedeki başlık 

parası yirmi bin dinardı. Sultan, Trablus’taki Frenk Kont’unun elçilik heyetiyle bir 

ateşkes imzaladı. Hekim ve saray kâtibinin dışında hiçbir Yahudi veya Hristiyan’ın at 

veya katıra binemeyeceği ilan edildi. 

Recep ayının yirmi beşinde cuma günü (4 Aralık 1181) atabey ve Halep hâkimi 

El-Melik es-Salih Mücireddin İsmail İbnü’l-Adil Nureddin b. Zengi b. Aksungur öldü ve 

yerine kuzeni Sultan İzzeddin Mesud b. Mevdud b. Zengi geçti. Es-Salih’in ölümü 

Selâhaddin’in yürüyüşe geçmesine sebep oldu. Hama hâkimi yeğeni el-Muzaffer 

Takiyüddin Ömer ve onun diğer beylerine hazır olmaları (Ona katılmak için) için 

mektuplar gönderdi. Halife el-Nasır’a da Halep’in idaresini istediği mektubunu yazdı. 

 H. 578 Yılı (7 Mayıs 1182- 25 Nisan1183) 

Sultan, Kahire dışına çıktığında yeni yıl başlamıştı. Halk ona uğurlama merasimi 

yapmak için geldi. Birçok alim ve seçkin kimse geleneksel veda mısralarını söylemek 

için bir araya gelmişti. Sultan’ın oğullarının hocalarından birisi çadırdan kafasını uzattı 

ve yüksek sesle; 

 

 
mezhepleri dışında bulunan diğer mezhepleri ve fıkraları Şiî olarak kabul etmez. 

Günümüzde bu dört Şia grubundan sadece İsnâaşeriyye (Onikiciler) ve İsmailliye 

fıkralarının hayatlarını devam ettirdikleri görülmektedir. Ayrıntı için bkz: Hasan Onat, 

Emevîler Devri Şiî Hareketleri, TDV Yayınları, Ankara 1993, s. 13-15; Ayni İlhan, 

“Şiîlik ve Ana Prensipleri”, ERDEM, Ankara 1996, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı, C. 8, S. 23, s. 378.  
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Akşamdan sonra artık olmayacakları için, 

Necid papatyalarının kokusunun tadını çıkarın. 

diye bir beyit okudu. Orada bulunanlar Sultan’ın bu yıl Muharrem ayının beşinde (11 

Mayıs 1182) Kahire’nin dışına çıkmasını uğursuzluk olarak saydılar. Onların sezileri 

doğruydu. Zira Sultan, Kahire’ye bir daha asla geri dönemedi. Gidişi Eyle’ye oldu ve 

sonrasında Kerek’i hedef alarak Frenk topraklarını istila etti. Kardeşi Tacülmülk’ü 

orduyla beraber el-Darb’a gönderdi. İzzeddin Ferruhşâh, Şam’dan yola revan oldu. 

Taberiye ve Akka’ya saldırdı. Şakîf Kalesi’ni (Belfort)206 aldı. Orada Müslüman bir 

garnizon bırakarak, beraberinde bin tutsak ve yirmi bin baş koyunla geri döndü. 

Dimyat’ta rüzgâr bir Frenk gemisini (butsa)207 sahile doğru sürükledi ve 

boğulanlara ilave olarak bin altı yüz adam tutsak alındı. 

Sultan, Sefer ayının bitimine on üç gün kala (22 Haziran 1182) Şam’a girdi. 

Orada biraz kaldı ve sonrasında Taberiyelileri kırıp geçirdi. Frenklerle Kevkeb (Belvoir) 

Kalesi alt taraflarında şiddetli çatışmalar oldu ve çok sayıda Müslüman şehit oldu. Sultan, 

Rebiyülevvel ayının on dördünde (18 Temmuz 1182) Şam’a geri döndü ve sonrasında 

 
206Şakîf-i Arnûn (Belfort) Kalesi, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde 

bulunmaktadır. Haçlılar tarafından tekrar inşa edilen bu ortaçağ kalesi Litani Nehri’ne 

doğru bakan kayalıklar üzerinde yer almaktadır. Diana Jean Muir, Templars, Lulu 

Publishing, North Carolina 2019, s. 470; Adrian J. Boas, Crusader Archaeology: The 

Material Culture of the Latin East, Routhledge, New York 2017, s. 110. 

207
 Butsa, Eyyûbî Deniz Kuvvetleri’nde bulunana en büyük gemi çeşididir. Yaklaşık bin 

kişilik taşıma kapasitesine sahip olan çok katlı ve çok yelkenli bir yapıya sahiptir. 

Savaşta ihtiyaç duyulacak her türlü malzeme, teçhizat ve personel rahatlıkla 

taşınabilmektedir. Doğan Mert Demir, 2017, s. 68. 
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Havran’ın bir parçası olan al-Fevvar’daki208 ordugahına gitti. Halep’e doğru hareket 

edene kadar orada kaldı.  

Sultan, Kahire’yi terk ettikten sonra Seyfü’l İslâm Zahireddin Tuğtekin b. 

Eyyûb b. Şadi kentten çıkarak Yemen için yola koyuldu. Zabid’e geldi ve burayı bir 

milyon dinar değerinde ganimet elde geçirerek fethetti. Ayrıca Aden’in sahibi oldu. 

Sultan, Şam’dan Halep’e hareket etti ve Cemâziyelâhir ayının on sekizinde 

pazar günü kente gelerek burayı üç gün boyunca işgal etti. Sonra Fırat’a gitti ve bir köprü 

kurduğu Birecik’in batısında ordugahını kurdu. Etraftaki bölge hükümdarlarına 

mektuplar yazdı ve sonra Urfa üzerine yürüdü. Burayı ele geçirdi. Oradan Harran’a 

hareket etti ve burayı etrafındaki topraklarla birlikte fethettiği Rakka’ya ayrılmadan 

düzene soktu. Sonrada Nusaybin ve kalesini düşene kadar kuşatma altına aldı.209 

 
208

 El-Fevvar, Batı Şeria'daki El Halil (Hebron) kentinin 8 km. güneyinde yer alan 

yerleşim birimidir. Dawn Chatty ve Gillian Lewando Hundt, Children of Palestine: 

Experiencing Forced Migration in the Middle East, Berghahn Books, New York 

2005, s. 25. 

209
 Haziran 1182 yılında Halep kenti üzerine sefere çıkan Selâhaddin Eyyûbî, bu esnada 

Harran’ı idaresi altında tutan Muzafferüddin Gökböri, Hısn-ı Keyfâ Artuklu hâkimi 

Nureddin Muhammed ve bölgedeki diğer emirler tarafından Musul üzerine yürümesi 

konusunda ikna edildi. Bunun üzerine Sultan "Birinci Doğu Seferi" kapsamında ilk 

önce Anadolu'ya girdi. Sırasıyla Urfa, Rakka, Habur, Araban ve Nusaybin’i fethetti. 

Yaptığı fetihler sayesinde tüm El-Cezire bölgesinin hâkimi oldu. Gregory Abû’l-

Farac, 1950, s. 429; El-İsfahânî, 1979, s. 8-9; İbnü’l-Esîr, 1987a, 388; İlhan Erdem, 

“XIII. Asrın İlk Yarısında Anadolu’nun Doğusunda Yaşanan Hakimiyet 

Mücadeleleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 19., S. 30, Ankara 1997, s. 59-60. 
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Sonra Frenklerin Şam’a ilerledikleri ve civarındaki köyleri talan ettikleri haberi 

geldi. Sultan, Musul’a yürüdü ve Recep ayının on birinde (10 Kasım 1182) burayı 

kuşatma altına aldı. Fakat akınlarını şiddetlendirmesine rağmen amacına ulaşamadı. 

Sonrada Sincar’a gitti. Burayı Şaban ayının yirmi altısında çarşamba günü (25 Aralık 

1182) kuşatmaya ve sıkıştırmaya başladı. Ramazan başladığında savaşmaktan kaçındı ve 

sonrada bu ayın ikisinde perşembe günü (30 Aralık 1182) Sincar teslim oldu. Sultan, 

burayı el-Malik el-Muzaffer Takiyüddin Ömer’e (Sultan’ın yeğeni) teslim etti ve kendisi 

şiddetli soğuklar yüzünden kaldığı Nusaybin’e gitti. Sonra Harran için ayrıldı oradan da 

Diyarbakır’a hareket ederek orada Zilhicce ayının bitmesine on üç gün kala (14 Nisan 

1183) ordugahını kurdu. 

Bu yılda Frenkler Hicaz’a saldırdılar. Kerek hükümdarı Prens Arnad (Renaud 

de Châtillon) bazı gemiler inşa ettirdi ve onları Kızıl Deniz’e karadan taşıttı. Bu gemilere 

birliklerini bindirdi. Birliklerinden ikisini Akabe Kalesi’ni gözetlemeleri ve içindeki 

askeri birliklerin suyu temin etmelerini engellemeleri için bıraktı. Geri kalanlarla 

gemilerle Ayzâb’a gitti. Kızıl Deniz’de birçok kişiyi öldürdüler ve tutsak aldılar. Yaklaşık 

on sekiz gemiyi yaktılar. Ayzâb’ta Cidde’den gelen hacıların bulunduğu bir gemiyi ele 

geçirdiler. Kûs ve Ayzâb arasında büyük bir hac kervanını ele geçirdiler ve onları 

öldürdüler. Yemen’den tüccarları getiren iki gemiyi yakaladılar. Kızıl Deniz kıyıları 

üzerinde yayılmış ve kutsal şehirler Mekke ve Medine için erzak olarak hazırlanmış 

büyük miktarda yiyecek içecek ele geçirdiler. İslâm dünyasında hiç duyulmammış 

eylemlerde bulundular. Hiçbir Hristiyan (Anadolu’daki) onların eriştiği bu bölgelere 

erişmedi. Onlar, Medine’yi ele geçirmek amacıyla Hicaz’a gelmişti.210 

 
210

 M. 1183 yılında  Kızıldeniz’e doğru bir sefer gerçekleştiren Renaud de Châtillon, 

Müslümanlar tarafından barbar ve dengesiz birisi olarak tanınmaktaydı. Ayrıca bkz.  

Ebru Altan, “Renaud De Châtillon: Antakya Prinkepsi (1153-1160), Mâverâ-i Ürdün 
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Sultan adına Kahire’yi yöneten El-melik el-Adil mabeyinci Hüsameddin 

Lülü’yü Kızıl Deniz’e gönderdi. Hüsameddin gemileri Mısır ve İskenderiye’de donattı ve 

Akabe’ye doğru seyretti. Burada Frenk gemilerinin üstesinden geldi ve onları yakarak 

içerisindekileri esir aldı. Sonra da Frenk filosunun peşinden Ayzâb’a seyretti. Birkaç gün 

sonra onların üstesinden geldi ve bozguna uğrattı. İçerisinde hapsedilmiş olan Müslüman 

tüccarlara kendilerinden zorla alınmış olan mallarını da geri vererek onları serbest bıraktı. 

Müteakiben karaya çıktı ve kaçan Frenkleri ele geçirene kadar Bedevi atlarını koşturarak 

onları tutsak almayı başardı. Tutsaklardan ikisi Mina’ya gönderildi. Kurbanlar kesildi. 

 
Senyörü (1177-1187)”, Tarih Dergisi, İstanbul 2013, S. 55, s. 1-30. Sefer öncesinde 

sosyo-ekonomik hedeflerin imha edilmesi üzerine ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirdi. 

İlk olarak Moab ormanlarından elde ettiği keresteler vasıtasıyla gemiler imal ettirerek 

hücum filoları kurdurdu. Bu gemilerin en önemli özelliği ise prefabrik olmaları idi. 

Filosuna katmış olduğu gemilere Lut Gölü’nde (Ölü Deniz) talim yaptırdı ve tecrübe 

kazandırdı. Sultan’ın Suriye bölgesine gitmesini fırsat bilerek prefabrik gemileri 

develerle Akabe körfezine taşıttı ve burada bir araya getirtti. Saldırıya hazır olan 

Haçlılar ilk olarak Akabe’yi ele geçirdiler. Afrika kıyıları boyunca ilerlediler. Sahil 

şeridi boyunca önlerine gelen her yeri yağma ve talan ettiler. Yolda önüne çıkan küçük 

sahil şehirlerini yağmaladılar. Sonra da önemli ticaret gemilerinin bulunduğu bölgenin 

en büyük limanlarından biri olan Ayzâb limanı üzerine ilerlediler. Haçlı birliklerinden 

bir kuvvet karaya çıkarak Nil vadisi istikametinde seyreden kervanlara saldırdılar. 

Önlerine çıkan herkesi öldürüp, her yeri yağmaladılar. Müteakiben Hicaz sahillerine 

seyreden Haçlı filosu, ilk olarak Medine’ye bağlı Yenbu Limanı’na, sonra el-Râgıb’a, 

son olarak ta Mekke’ye bağlı el-Havra sahillerine saldırıp buralarda büyük yağma ve 

katliamlar yaptılar. Doğan Mert Demir, a.g.t., s. 101; Steven Runciman, 1987a, 366; 

El-İsfahânî, a.g.e., s. 7-9; İbnü’l-Esîr, 1987a, 389. 
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Hüsameddin yanında tutsaklarla beraber Kahire’ye geri döndü. Hepsinin kellesi vurularak 

idam edildi. 

Zilkade ayında Müslüman filosu, Akdeniz’in doğusundaki ada sakinlerini 

cezalandırdıktan sonra beraberinde Akka’ya gitmekte olan ve içerisinde odun, erzak ve 

yetmiş adam taşıyan bir Frenk gemisiyle geri döndü (Akdeniz’den). 

Cemâziyelâhir ayında (2 Ekim 1182) el-Melik el-Mansur ünvanı taşıyan 

İzzeddin Ferruhşâh  Şam’da öldü.211 Zilkade ayının beşinde çarşamba günü şeyh, derviş 

ve sûfi Rûzbihâr b. Ebubekir b. Muhammed b. Ebu’l Kasım el-Farisi öldü. Mısr’daki 

Karafa kentinde (Ölüler Şehri, Kahire’nin eski adı) defnedildi. 

Sebük Tegin212 ailesinin hanedanlığı bu yıl son buldu. Hanedanlık H. 366 (M. 

977) yılında başladı ve 213 yıl sürdü. İlk hükümdarı Sebük Tegin’in oğlu Mahmud idi. 

 
211

 El-Melik el-Mansur İzzeddin Ferruhşâh b. Şahinşah b. Eyyûb, Selâhaddin Eyyûbî’nin 

Şam’daki naibi ve ağabeyinin oğludur. Babası Şahinşah 24-28 Temmuz 1148 

tarihlerinde Haçlıların Şam’ı kuşatması esnasında verilen mücadelede şehit düştü. 

Kardeşi Takiyüddin Ömer’de Selâhaddin’e yararlılık gösteren diğer bir Eyyûbî emiri 

idi. Sultan, emirlerinden Şemseddin el-Mukaddem’i onun yerine Şam’ın yöneticisi 

olarak atadı. Ramazan Şeşen, 1987, s. 38; İbnü’l-Esîr, 1987a, 390. 

212
 Gazneli Devleti’nin asıl kurucusu, Samani kumandanlarından Alp Tegin tarafından 

satın alınan ve onun kızıyla evlenen, kölemen bir Türk beyi olan Sebük Tegin’dir (ö. 

H. 387/M. 997). Samanilerin çöküş dönemini iyi değerlendiren Sebük Tegin kısa bir 

süre sonra Türk hâkimiyetini Gazne’den Doğu Afganistan’daki Zâbülistan bölgesine 

kadar genişletmeyi başardı.  M. 963-1186 yılları arasında Horasan, Afganistan ve 

Kuzey Hindistan’ı kapsayan büyük bir coğrafyada hüküm süren bu Müslüman-Türk 

hanedanlığı,  H. 555 (M. 1160) yılında Hüsrev Şah’ın ölümü üzerine yerine geçen oğlu 

Hüsrev Melik ve oğlu Behramşah’ın Gurlular tarafından bir hile ile esir edilmesi 
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Sonuncusu ise Hüsrev Melik b. Hüsrevşah b. Behramşah b. Mesud b. İbrahim b. Mesud 

b. Mahmud b. Sebük Tegin idi. Hanedanlığın yerini Gur Hanedanlığı aldı. 

Bu yıl Septe Boğazları (diğer bir deyişle Cebelitarık) arasındaki sular öyle bir 

geçiş yolu seviyesine kadar düştü ki üzerinden insanlar deniz tekrar onları yutana ve 

içinde görünene kadar gelip geçtiler. Deniz o kadar alçak seviyeye düşmüştü ki bu geçişin 

yapıldığı yol üzerinde sadece iki kulaçlık su kalmıştı. İnsanlar onun zemin izlerini ve 

batık bir geminin saplanıp kaldığını görebiliyordu.  

H. 579 Yılı (26 Nisan 1183-13 Nisan 1184) 

Bu yılın gelişi Muharrem ayının ilk günlerinde Sultan’ın Diyarbakır’ı (Amid) 

ele geçirmesine rast geldi.213 Etraftaki toprakların hükümdarlarından iyi niyet arayan 

 
sonucu H. 582 (M. 1186) yılında son buldu . Hüsrev Melik ve oğlu  Behramşah 

götürüldükleri Balarvan Kalesi’nde H. 587 (M. 1191) yılında katledildiler. Erdoğan 

Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 1989, s. 91. 

213
 Sultan, Halifeden müsaade alarak Diyarbakır üzerine sefere çıktı. Burasını daha önce 

Bizanslılar ve Alp Arslan’ın da dahil olduğu nice büyük kumandan ve devlet kılıç 

zoruyla alamamıştı. Kuvvetli muhasara sonucunda Selâhaddin, Diyarbakır hâkimi 

Nisanoğlu’na  karşı ağır tehditler ve antlar içeren bir mektup yazarak bunu bir ok 

vasıtasıyla kalenin içine fırlattı. Selâhaddin kaleyi almadan dönmeyeceğini, bu uğurda 

her şeyi yapacağını, hatta kenti yakıp yıkacağını bildiriyordu. Yaşananlar karşısında 

çaresiz kalan Nisanoğlu, sahip olduğu mallarını emniyeti için üç gün müsaade istedi. 

Bu üç gün içerisinde sarayından  kurtarabildiği sadece servetinin onda birine tekabül 

ediyordu.  Sultan,  kenttin talan edilmesine müsaade etmedi. Sadece bir milyon kırk 

bin ciltlik kitaptan oluşan  kütüphaneyi veziri Kadı el-Fâzıl’a hediye etmekle yetindi. 

Diyarbakır’ı teslim alarak daha evvel söz verdiği üzere buranın yönetimini Hısn-ı 

Keyfâ hâkimi Nureddin Muhammed bin Kara Arslan’a verdi.  Ramazan Şeşen, a.g.e., 
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elçiler geldi.214 Frenkler, el-Darum215 bölgesini talan ederek ilerlediler. Çok sayıda 

Müslüman Sadr ve Eyle’ye giden yol üzerinde onlarla savaştılar. Allah’ın onlara 

bahşettiği galibiyet sayesinde onları kılıçtan geçirdiler, ganimet elde ettiler ve evlerine 

güven içinde geri döndüler. 

Bu yıl donanma Mısır’dan yola çıktı ve üç yüz yetmiş beş inançsız bulunan bir 

gemi (butsa) ele geçirdiler. Muharrem ayının on beşinde onlarla beraber geri döndüler. 

Sadeddin Gümüşaba (el-Esedi) ve Alameddin Kaysar, el-Darum üzerine 

yürüdüler. Denize yakın yerde Frenklerle karşılaştılar ve tümünü öldürdüler. Kellelerini 

Muharrem ayının yirmi dördünde (20 Mayıs 1183) Kahire’ye getirdiler. 

Sultan Diyarbakır’dan çıktı ve Halep’e gitmek üzere Fırat’tan geçti. Antep’i ve 

diğer yerleri ele geçirdi.  Muharrem ayının yirmi altısı cumartesi günü şafak vaktinde (22 

Mayıs 1183) Halep’e geldi. H. 578 yılı Cemâziyelâhir ayında Sultan İmâdüddin Zengi b. 

Mesud b. Zengi buranın hisarlarını tahrip etti.  Selâhaddin, kenti Sefer ayının on sekizinde 

cumartesi günü (12 Haziran 1183) İmâdüddin’in Sincar’ı alması karşılığında şartlı olarak 

teslim aldı.216 

 
s.79; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 431; Süleyman Özbek, 1995, s. 41; Steven 

Runciman, 1987a, s. 363; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 392; İbn Kesîr, XII, 2017, s. 546-548; 

Stanley Lane-Poole, 1906, s. 172.  

214
 İbn Şeddâd ta Musul’dan ittifak arayışı için Sultan’ın huzuruna elçi sıfatıyla gittiğinden 

bahsetmektedir. İbn Şeddad, 2015, s. 109. 

215
 El-Darum, Gazze’nin 20 km. güneyinde, denizden de 5 km. uzaklıkta bulunan bir 

kaledir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 319. 

216
 Kudüs Kralı IV. Baudouin’in hastalığının ağırlaşması sebebiyle Haçlılar ile barış 

antlaşması yapan Selâhaddin, Halep’in muhasarası için Halife el-Nasır'dan taklîd 

istedi. Müsaadenin alınmasına müteakip Halep kuşatma altına alındı. İki taraf arasında 
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Tacülmülk Böri b. Eyyûb b. Şadi bu ayın yirmi üçünde perşembe günü Halep’te 

öldü.217 İmadüddin Zengi, Sincar’ı teslim almak için ayrıldı. Sultan, Halep’in kadılığına 

 
çarpışmalar sürerken Selâhaddin Eyyûbî, muhasaranın devamı için şehrin dışına 

burçlar ve evler yaptırdı. Yaşadığı abluka sonucu sıkıntıya düşen kent hâkimi 

İmâdüddin Zengi, Selâhaddin Eyyûbi’den eman diledi. Selâhaddin Eyyûbî ile 

Zengi’nin ordu kumandanı Toman el-Yarûki arasındaki yapılan görüşmeler 

sonucunda, İmâdüddin Zengi’nin Sultan’a tabi olması ve ona asker yardımı yapması, 

Halep’in teslimine karşılık Sincar, Habur, Suruç ve Nusaybin’in İmâdüddin Zengi’ye 

bırakılması karşılığında anlaşma sağlandı. Halepliler İmâdüddin’in bu kararına karşı 

çıktı ve sarayının önüne çamaşır leğeni getirip sadece karı gibi çamaşır yıkaması 

gerektiğini söyleyerek ona hakaret ettiler. Gregory Abû’l-Farac, Selâhaddin’in 

Halep’in fethiyle ilgili: “Artık bir  saltanat kurmuş olduğumu anlıyorum. Ben 

Nureddin’in bahtiyarlığına haset etmedim. Fakat Halep’i istiyordum. Ondan başka 

bir şey özlemiyordum.” dediğini dile getirerek onun bu kente verdiği öneme vurgu 

yapmaktadır. Gregory Abû’l-Farac, a.g.e., s. 433; İbnü’l-Adîm, Zübdetü`l-Haleb 

Min Târîhi Haleb’de Selçuklular Tarihi, Çev. Ali Sevim, TTK Yayınları, Ankara 

1982 ,s. 181; İbn Şeddad, 2015, s. 102-103; Ramazan Şeşen, a.g.e., s.79; Süleyman 

Özbek, a.g.t.,s. 42; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 394. 

217
 Kuşatma sırasında Sultan Selâhaddin’in kardeşi Tacülmülk Böri dizinden yaralandı. 

Hayatta kalmak için mücadele ettiyse de aldığı yaranın ağır olması sebebiyle 

iyileşemedi. Bir süre sonra hayata gözlerini yumdu. Sultan, o hayatta iken ziyaretine 

gelerek ele geçirdikleri Halep’i ona vereceğini söyledi. Lakin Tacülmülk Böri, 

Sultan’a cevaben yarasının ağır olduğunu, Halep’e karşılık Sultan’ın kardeşini 

kaybettiğini  beyan etti. Gregory Abû’l-Farac, a.g.e., s. 433; Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 

81; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 395. 
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daha evvel Şam kadısı olan Muhyiddîn Muhammed bin Zeki Ali el-Kureyşi’yi atadı. 

Onun yardımcısı olarak ta Zeyneddîn Nida b. Fadıl b. Süleyman el-Benyasi’yi atadı. 

Kalenin kumandanlığını Yazkuş’a verdi. Oğlu el-Malik el-Zahir Gıyaseddin Gazi’yi 

oranın hükümdarı olarak başa geçirdi. 

Sultan, Rebiyülahir ayının bitmesine sekiz gün kala (14 Ağustos 1183) 

Halep’ten ayrıldı. Cemâziyelevvel (24 Ağustos) ayının üçünde Şam’a girdi. Orada ayın 

yirmi yedisinde (17 Eylül) tekrar sefere çıktığı ve Beysan’a doğru ilerlediği zamana kadar 

kaldı. Cemâziyelâhir ayının dokuzunda (29 Eylül) Ürdün’ü geçti ve Beysan’a saldırdı. 

Burayı yaktı ve yağmaladı. Bunu birkaç kaleye daha yaptı ve birçok Frenk’le karşılaştı.  

Hatırı sayılır derecede Frenk orduları Ayn Calut’ta toplandılar ve ilerlediler. Fakat Sultan 

onların birçoğunu ele geçirdi. On küçük kale ve köyü yıkarken, Beysan, Afrabala218 ve 

Zir’in219 kalelerini de tahrip etti. Cemâziyelâhir ayının bitimine altı gün kala (13 Ekim) 

Şam’a geri döndü. 

Sultan, Recep ayının üçünde cumartesi günü (22 Ekim) Kerek üzerine yürüdü. 

Şam’a geri dönmeden burayı beyhude kuşatma altına aldı.220 Mısır’dan kardeşi el-Melik 

 
218

 Frenkler tarafından “Forbelet Kalesi” olarak bilinen “Afrabala”, Ürdün vadisinde 

Beysan ile Taberiye arasında bulunmaktadır. Günümüzde İsrail’de bulunan Tayibe 

kenti sınırları içerisindedir. Malcolm Cameron Lyons ve D. E. P. Jackson, 1982, s. 

168-169; Guy Le Strange, Palestine Under the Moslems, Alexander P. Watt for the 

Committee of the Palestine Exploration Fund, London 1890,  s. 385. 

219
 Zir’in, Filistin’de bulunan küçük bir köy olup, Cenin'in 6 km. kuzeyine düşmektedir. 

Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 319. 

220
 Kerek Kalesi üzerine düzenlenen seferin maksadı, Kerek hükümdarı Prens Arnad’ın 

(Renaud de Châtillon) bitmek tükenmek bilmeyen küstahlıklarına bir son vermekle 

beraber, Suriye-Mısır arasındaki kilit rol oynayan bu mevkiinin ele geçirilmesi idi. 
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el-Adil beraberinde getirdiği Mısır ordusuyla beraber Şaban ayının dördünde (22 Kasım) 

ona katıldı ve Sultan kardeşiyle Kerek önlerinde buluştu. Ayın on beşinde perşembe günü 

(3 Aralık) el-Melik el-Muzaffer Takiyüddin, el Adil’in yerini almak için Kerek’ten 

Mısır’a doğru ayrıldı. El-Adil kendisine yıllık olarak yedi yüz bin dinar gelir getiren 

Mısır’daki iktalarını elinde tuttu. El-Melik el-Muzaffer Takiyüddin Ömer bin Şahinşah’ta 

Mısır’a gönderildi. Onunla beraber Kadı el-Fâzıl da gitti. Sultan, el-Qayat ve Bush’u 

köyleriyle birlikte Feyyum ve ona bağlı yerleri Takiyüddin’e bahşetti. Ona Hama ve bağlı 

yerleri de bıraktı. 

Sultan, Ramazan’ın bitimine sekiz gün kala (9 Ocak 1184) Şam’a vardı. 

Ramazan ayının ikisinde (19 Aralık 1183) el-Melik el-Adil’i Halep’e göndermişti.221 

Yazkuş’un eşlik ettiği el-Zahir, Şam’da babasının huzuruna çıktı. Halife tarafından 

gönderilen Şeyhü'ş Şüyuh Sadreddin, Şehâbeddin Beşir eşliğinde Sultan Selâhaddin ve 

Musul hâkimi İzzeddin arasında barışı sağlamak için geldi. Onlara Kadı Muhyiddîn Ebu 

 
Kerek’in tahkimatının güçlü olması ve Kudüs Kralı’nın yardıma geleceği haberinin 

alınması sebebiyle kuşatmadan vazgeçildi. Ayrıca bu sefer esnasında Şam’dan 

Akka'ya seyahat eden İbn Cübeyr, iki tarafın birbirlerine karşı verdikleri mücadeleye 

rağmen ortada hiçbir şey yokmuş gibi karşılıklı olarak ticaretlerine devem ettiklerini, 

kervanların sürekli gidip geldiğini ve bu durum karşısında şaşkın olduğunu ifade 

etmektedir. Stanley Lane-Poole, 1906, s. 179; Steven Runciman, 1987a, 369; Gregory 

Abû’l-Farac, a.g.e., s. 434; Amin Maalouf, 1998, s. 242. 

221
 Sultan Selâhaddin, Halep’i ele geçirince Mısır’da naibi olan kardeşi el-Melik el-

Adil’in isteği üzerine bu toprakları ona ikta etti. Mısır’a da naibi olarak el-Melik el-

Muzaffer Takiyüddin Ömer’i tayin etti. Kâtib el-İsfahânî tüm bu tayinlerin el-Kadı el-

Fâzıl’a danışarak yapıldığını belirtir. El-İsfahânî, 1979b, s. 112-113; Ramazan Şeşen, 

1976, s. 16. 
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Hamid bin Kemâleddin el-Şehrezûri ve Bahâeddin bin Şeddad eşlik etti. Birkaç gün 

kaldılar ve sonra Zilhicce ayının yedisinde amaçlarına ulaşamadan geri döndüler. 

Bu yıl Bûsir köyünde Hermes’in mezarı açıldı.222 Mezardan pirinçten yapılmış 

putların yanı sıra koçbaşı, maymun ve kurbağa şekilli olan panzehir taşları (bezir taşı) ve 

malakit taşlarının dahil olduğu çeşitli nesneler çıkarıldı.  

Şerâfeddin Barguş, Recep ayının yirmi ikisinde Kerek’te kılıçtan geçirildi. 

Cesedi Zura223 kasabasına götürüldü. Burada önceden hazırlatmış olduğu mezara 

gömüldü. 

H. 579 yılında Mısır’ın denize yakın kesimlerine çarptıkları tüm ekili şeyleri 

harap eden, ekinlere zarar veren ve birçok insanı ve evcil hayvanı öldüren kaz yumurtası 

büyüklüğünde dolular yağdı.  

H. 580 Yılı (14 Nisan 1184-3 Nisan1185) 

Muharrem ayının beşinde (18 Nisan 1184) tahıl, silah ve atları taşıyan bir kervan 

Eyle ve Sadr kalelerine gönderildi. Bölge valisi Alameddin Kaysar’ın komutasında bir 

grup asker kervanı korumak için Mısır’ın doğusundan hareket etti. Ayın yirmi beşinde 

geri dönmeden evvel kervanı Eyle ve Sadr’a getirdiler. Düşmanlar bu kalelere saldırdılar 

ve geri çekildiler. 

 
222

 Eski Yunan’da Hermes, Müslümanlar tarafından Hz. Adem’in yedinci torunu İdris 

peygamber olarak bilinmektedir. Ayrıca Mısır’daki bilinen ismi Kral Toth’tur. İlk 

yazıyı yazan ve terzilik mesleğini ilk icra eden odur. Sait Yılmaz, “Hermes’in Eski 

Mısır ve Helen Dünyasından İslâm Coğrafyası ve Anadolu’ya Yolculuğu”, Lectio 

Socialis, İstanbul 2019, C. 3, S. 1, s. 21-33. 

223 Zura, Güney Suriye’de Hauran bölgesinde bulunan küçük bir kasaba. Guy Le Strange, 

1890, s. 556. 
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Sultan, yeni yılın başlangıcında Şam’da idi. Çevredeki bölgelere asker talebini 

gönderdi ve yeğeni Takiyüddin kendisine eşlik eden el-Kadı el-Fâzıl ve Mısır ordusuyla 

beraber ona katıldı. Sultan, Rebiyülevvel ayının ortalarında salı günü (26 Haziran 1184) 

Şam’dan yola çıktı ve el-Keseb’e224 geldi. Nureddin bin Kara Arslan’ın eşlik ettiği el-

Melik el-Adil Halep’i terk etti ve ayın yirmi dördü perşembe günü (5 Temmuz 1184) 

Şam’a geldi. Buradan el-Kisve’ye hareket ettiler. Sultan, Rebiyülahir ayının ikisinde (13 

Temmuz 1184) Ras al-Maara’dan çıktı ve Kerek üzerine yürüdü. Takiyüddin, ayın biri 

çarşamba günü Mısır ordusuyla beraber, el-Melik el-Adil’in ailesi ve çocuklarını da 

yanına alarak Şam’dan ayrıldı ve Eyle üzerine yürüdü. Ayın on dokuzunda (30 Temmuz 

1184) Kerek önlerinde tekrar Sultan’a katıldı. El-Adil’in çocukları ayın yirmi birinde 

ondan ayrıldılar ve ayın yirmi beşinde babalarıyla el-Fevvar’da buluştular. Onlarla 

beraber bir grup adam gelerek el-Adil’e katıldı. Bektaş bin Aynü’d-Devle el-Yarûki ve 

Alemüddin Süleyman bin Candar eşliğinde Halep’e doğru hareket ettiler. 

Halep ordusu, Cemâziyelevvel ayının sekizinde (17 Ağustos 1184) Amman’daki 

(Belkâ’nın başkenti)225 ordugâha vardı. On ikisinde Kerek’e hareket etti. El-Adil ve 

 
224 Keseb, Lazkiye ile Antakya arasında Suriye topraklarında kalan bir yerleşim birimidir. 

Nüfusunun çoğunluğunu Ermeniler oluşturmaktadır. Antakya’nın hemen sınır 

ucundaki Keseb, Uzun süre İskenderiye Sancağına bağlı olarak Türk hakimiyetinde 

kalmıştır. Ayrıntı için bkz. Yaşar Demir, “Keseb Nahiyesinin Toplumsal Yapısı Ve 

Fransız Manda İdaresince Antakya’dan Koparılması”, Mustafa Kemal Üniversitesi 

SBE Dergisi, Hatay 2015, C. 12, S. 31, s. 257-271. 

225
 Belka, günümüzde Ürdün’de bulunan, Amman’ın 28 km. batısında konumlanan ve 

idarî yapılanmaya göre içerisinde Mâdebâ, Zerkā ve Salt bölgelerini barındıran idari 

bir bölgedir. M. Abdülkadir Hureysât, “Belkâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 

1992, C. 5, s. 419. 
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Nureddin bin Karaarslan ayın on dokuzunda Kerek’e ulaştılar. Mancınıkların kurulumu 

yirmi beşi perşembe gecesine kadar sürdü ve o gece hisarlara karşı fırlatıldılar. Sonra 

Frenklerin toplandığı haberleri geldi. Bunun üzerin tüm ordu el-Lahun’a226 hareket etti. 

Frenkler el-Wâlih’te227 ordugahlarını kurdular. Sonrada ordu Belkâ bölgesine yürüdü ve 

Hasban’da ordugahını kurdu. Ayın yirmi altısı pazartesi gün ortasına kadar Frenklerle 

karşı karşıya geldiler. 

Frenkler, Kerek’e hareket etti ve ordu Nablus’a kadar onların peşinden gitti. 

Ayın sonu cuma günü (8 Eylül) ordu bu kasabaya saldırdı. Orayı yaktı ve yağmaladı. 

Müslümanlar dört kaleyi ele geçirmek için ilerlediler. Sonra onlar Cenin’i kuşattılar ve 

çökertene kadar hisarlarının temelini kazdılar. Hisar altında çok sayıda lağımcı öldürüldü. 

Sonra birlikler saldırı yaparak kaleyi aldılar ve büyük ganimet ele geçirdiler. Geceleyin 

Zir’in ve Ayn Calut’a hareket ettiler. Gece boyunca oraları yaktılar. Cemâziyelâhir ayının 

ikisi pazar günü (10 Eylül) Ürdün’ü geçtiler ve dördünde el-Fevvar’da ordugahı kurdular. 

Sultan tüm ordusuyla beraber ayın yedisi cumartesi günü (15 Eylül 1184) Şam’a 

girdi. Kardeşi el-Adil, Halep’ten gelip ona katıldı. Hasankeyf ve Diyarbakır’dan 

birliklerinin yanı sıra doğu eyaletleri orduları da onun sancağı altında toplandı. Toplanan 

birliklerin başında Kerek’i Frenklerden zorla ele geçirmek için yürüyüşe geçti. 

Cemâziyelevvel ayının on dördünde dokuz mancınık kurdurup bunlarla gülleler fırlatarak 

 
226 El-Lahun, Feyyum yakınlarında Nil Deltası’nın güneyinde bulunan küçük bir yerleşim 

birimidir. Firavun II. Senusret adına yapılan piramit burada yer almaktadır. Lisa K. 

Sabbahy, All Things Ancient Egypt: An Encyclopedia of the Ancient Egyptian 

World, Greenwood, California 2019,  s. 296. 

227
 El-Wâlih, Kerek yakınlarında ordugâhın kurulduğu yerdir. By The Authors of The 

Ancient Past., The Modern Part of an Universal History III: From the Earliest 

Account of Time, C. Bathurst, v.d. İçin Basılmıştır, London 1780, s. 183. 
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Kerek’in kuşatmasına başladı. Fakat Frenkler destek aldılar. Bundan dolayı Sultan geçtiği 

her yeri yağmalayarak Nablus’a gitti. Sultan içinde mahkûm olan çok sayıda Müslümanı 

kurtarırken, Nablus’u da yağmalayarak, harap ederek, sakinlerini kılıçtan geçirerek ve 

tutsaklar alarak ateşe verdi. Sonra da Cenin üzerine yürüdü. Oradan da Şam’a geri döndü. 

Burada Halife’nin elçileri Şeyh Sadreddin Abdulrahim b. İsmail b. Ebu Saîd 

Ahmed ve hadım Beşir’i (Şehâbeddin) kabul etti. Onlar Sultan ve el-Melik el-Adil için 

hilatlar getirdiler. Sultanlar bu hilatları kuşandılar. Elçiler, Sultan ve Musul hâkimi 

İzzeddin arasında barış yapılmasını istediler. Fakat arzu edilen olmadı ve Şam’dan 

ayrıldılar. Ama Bağdat’a varmadan önce yolda öldüler. 

Sultan, bütün askerlerine hilatlar verdi. Hediyeler bahşettikten sonra onların 

kendi sahip oldukları topraklara dönmelerine müsaade etti ve onlar da ayrıldılar. Şaban 

ayını ortalarında el-Muzaffer Takiyüddin, Mısır ordusuyla beraber Kahire için yola çıktı 

(21 Kasım 1184). 

Bu yıl Sultan vasiyetnamesini ilan etti. Bu vasiyetnameyle Mısır’ın 

hükümdarlığını yeğeni Takiyüddin Ömer’in velayeti altında oğlu el-Melik el-Aziz 

Osman’a verdi. Suriye’nin egemenliğini şehzadenin amcası Halep hâkimi el-Adil’in 

velayeti altında el-Melik el-Efdal’a (en büyük oğlu) miras bıraktı. Velayet (Naiplik) 

dönemi, Müslümanlar tarafından her bir gencin yönetim için ehil olduklarını müşahede 

etmelerine kadar sürecekti. Bundan dolayı vasiler halihazırda sahip oldukları gelirleriyle 

yetinebildi. Eğer gençlerden birisi ölürse en ehil olan kardeşi onun yerini alırdı. Eğer 

vasilerden birisi ölürse diğeri onun görevini üstlenirdi. Takdim edilen bu Emirler, 

vasiyete uyacağına dair yemin ettirildiler. Yemin ifa töreni Kadı el-Murtazâ bin Kureyş 

tarafından yaptırıldı.  
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El-Bahnesâ228 kentinde samandaki vergi iki bin dinardan daha aşağı değil iken, 

bin dinara tekabül eden hilali vergisi229 affedildi. Bira, şarap ve eğlenceden hak edilen 

kesintiler yasaklandı. Mısır’ın her tarafından Sultan’a gelen o gelirlerden vazgeçildi. 

Sultan doğu eyaletleri için Şam’ı terk etti. Fakat Zilkade ayının yirmisinde (22 

Şubat 1185) Hama’ya gelerek yılın geri kalan zamanında orada kaldı. 

Bu yıl Muharrem ayının yedisinde ne evlerin ne de kimselerin bulunduğu 

tepenin yamacında Sariye Türbesi’nin yanında hutbe verildi.230 Bu olay birkaç mutaassıp 

kimse tarafından gerçekleştirildi.  Sonra kubbeli Mûsak kabristanında bir cami inşa edildi. 

Bu kabristan yıllardır ayakta durdu. 

Nil nehri on dokuz kübitten üç parmak aşağı olan bir seviyeye ulaştı. Bu durum 

bölge köylerinin zarara uğramasına sebep oldu. Çünkü oranın sakinleri evlerinin duvarları 

çökmesiyle buradan sevk edildiler. Meyve bahçeleri ve şeker tarlaları sularla doldu. 

Kuyular taştı ve sulama kanalları parçalandı. H. 454 (M. 1062) yılında olduğu gibi bu 

yılda büyük hasar oldu. 

 
228

 El-Behnesâ’nın eski adı “Oxyrhynchus”tur. Yukarı Mısır bölgesinde, Minye  kentinin 

40 km. kuzeyinde bulunmaktadır. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 320. 

229
 Eyyûbîlerde vergiler, hilali (ay yılı) ve şemsi (güneş yılı) yıla göre iki grupta hesap 

edilip tahsil edilmektedir. Zekat, cizye, ev, dükkan, fırın, değirmen, arsa, fabrika 

kiraları, yabancı tüccarlardan alınan hums (beşte bir) vb. türde mevsimlerle ilgisi 

olmayan vergiler hilali yıla göre tahsil edilmekteydi . Toprağa ve mevsimlere bağlı 

olan haraç ve öşür (onda bir) gibi zirai vergiler ise şemsi yıla göre tahsil edilmekteydi. 

Ramazan Şeşen, 1987, s. 81. 

230
 Sariye Türbesi, Kahire’deki el-Karafa Mezarlığı’nda bulunan bir türbedir. Ronald J.C. 

Broadhurst, a.g.e., s. 320. 
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Bu yıl Mağrib hâkimi Sultan Ebu Yakup Yusuf b. Abdülmümin b. Ali,  Recep 

ayının bitimine yedi gün kala öldü (31 Ekim 1184). Cemâziyelâhir ayında Mardin hâkimi 

Kutbeddin İlgazi b. Necmeddin Alpi b. Timurtaş b. İlgazi b. Artuk el-Artuki öldü. Karaca 

el-Hümâm’ın damadı Aksungur es-Saki (Şarabdar) Recep ayının on birinde cuma günü 

öldü. 

Bu yıl Sultan, Halife el-Âdid’in (Fâtımî) çocuklarının ve geri kalan erkek 

akrabalarının zincire vurulmalarını emretti.  

(İlave H. 580 Yılı Olayları) 

Muharrem ayının biri pazartesi günü (14 Nisan 1184) Kahire’den uzanan 

Malukhiya yolu üzerinde bulunan Fâzıliye Medresesi’nde eğitim başladı.231 Ayın beşinde 

Sadr ve Eyle kalelerine giden atlı kervan doğu Mısır’ın valisi Kaysar komutasında yola 

çıktı. Ayın yedisinde evlerin ve de kimselerin olmadığı tepenin yamacında bulunan Sariye 

türbesinde hutbe verildi. Sekizinde Şam’da olan Sultan’dan para, silah, erzak ve ordu 

toplanmasını isteyen mektuplar geldi. On birinde Judham Bedevileri arasında kargaşa 

oldu. Birlikler Mısır’ın doğu bölgesi için ayrıldılar. El-Melik el-Muzaffer oğullarıyla 

beraber Gize’yi geçti ve hadım Karakuş tarafından Tura Kanalı’nda verilen ziyafete 

katıldı. Ertesi gün geri döndü. 

On sekizinde (2 Mayıs 1184) Şam’da bulunan Sultan’dan Kerek’e saldırmak için 

ordunun toplanmasını ve mümkün olduğu kadar ona katılacak yaya asker (piyade) 

bulunmasını talep eden mektuplar geldi. Yirmisinde çadırlar Birkat el-Jubb’a getirildi ve 

ertesi gün Mısır’ın naibi el-Melik el-Muzaffer Takiyüddin yola koyuldu. 

 
231

 Selâhaddin’in veziri Kadı el-Fâzıl, H. 580 (M. 1184) yılında Şafiî ve Mâliki fıkıh 

konularının okutulduğu Fâzıliye Medresesi’ni faaliyete geçirdi. Ramazan Şeşen, 

“Kâdı El-Fâzıl”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 24, s.  114-115. 
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Yirmi sekizinde Kûs reisinden (nazır) bin üç yüz hacıyı taşıyan dört geminin 

battığı ve hepsinin öldüğü haberleri geldi. Yirmi beşinde doğu Mısır valisi Kaysar, Eyle 

kervanını idare ettikten sonra Sadr’dan geri döndü. Düşmanın saldırıp geri çekildiği 

kervanın dönüşüyle beraber geri geldi. Ayın sonunda Seyfü’l İslâm’ın Yemen’i fethettiği 

ve Hattab bin Münkız’ı Zabid’de tutsak aldığı haberi edildi. 

Sefer ayının dördünde Necmeddin Eyyûb ve Esedüddin Şirkuh’un tabutunun 

Medine’ye vardığı ve buraya defnedildikleri havadisleri geldi. Onlar önce Kûs’a 

taşındılar ve sonrada deniz yoluyla karşıda Medine’ye getirildiler. Onların bu yolculuğu 

geçen yılın başlarında başlamıştı. 

Sefer ayının altısında otuz bir kadırga ve hafif gemiden oluşan donanma demir 

aldı. Yedisinde Eşariler ve Hanbeliler arasında eş-Şihâb et-Tûsî232 tarafından yapılan bir 

söylevdeki tasvip edilmeyen bazı laflardan dolayı bir anlaşmazlık vuku buldu. Bu 

meseleyi çadırında bulunan (Birkat el-Jubb’ta) el-Muzaffer’e bildirdiler. Her iki tarafın 

müzakere başkanlarının birbirlerini tahrik etmeleri yüzünden dışarı çıkarılmalarını 

emretti. 

Sekizinde gök gürültüsü, şiddetli rüzgâr, gözleri kör eden yıldırım, büyük kütleli 

dolu ve yağmur vardı. Ordugâh kurmuş birlikler çok sıkıntı çekti. Meyveler bozuldu. 

Ağaçlar koptu. Hurma ağaçları kökünden söküldü. Salatalıkları harap olurken, felaket 

biçilmiş ve biçilmemiş tüm meyve ve ekinlere uğradı. 

 
232

 Dönemin alimleri arasında saygın bir konuma sahip olan eş-Şihâb et-Tûsî, Bağdat ve 

Hicaz’dan sonra M. 1184’te Mısır’a gelerek, burada Menazilu’l-İzz Medresesi’nde 

müderrislik yapmıştır. Burada birçok âlimin yetiştirmesini sağlamıştır. Mahmut 

Dündar, Mısır Eyyûbilerinde Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri, Atatürk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Tezi, 

Erzurum 2014, s. 137. 
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Ayın onunda divan başkanlarından bir heyet İbn Şükür ve İbn Osman için (layık 

olana karar vermek için) kurul toplantısı yaptılar. İbn Osman tahmin edilen gelirin 

üzerinde on beş bin dinardan daha fazla yazılı teminatını verdikten sonra divanı devraldı. 

Ayın on üçünde İbni Şükür azledildi.  

Rebiyülevvel ayı geldi ve on ikisinde (23 Haziran 1184) el-Muzaffer 

Takiyüddin, Şam’da olan Sultan’a katılmak için Birkat el-Jubb’tan hareket etti. İbnü’l 

Salar, el-Muzaffer’in vekili olarak Kahire’ye geri döndü. Divan Müfettişi (Nazır) İbn 

Şükür, ayın on beşinde el-Muzaffer’in oğluyla beraber Kahire’ye geri döndü ve Kahire 

sakinleri onu karşılamaya çıktılar. 

Rebiyülahir ayının yirmisinde (31 Temmuz 1184) el-Muzaffer, Kerek 

yakınlarında Sultan’a katıldı. 

Cemâziyelâhir ayının onunda (18 Eylül 1184) Bilbeys sakinleri, Frenklerin 

Faqus üzerine yürüyüşe geçtiğini duyunca tek bir gecede kentlerini terk ettiler. Kahire, 

Mısır ve Gize’de insanlar galeyana getirildi. Sözde bir göçün başladığı duyuldu. Seyfü’l 

İslâm’ın Hattab bin Münkız’ı öldürdüğü, Yemen’deki tüm mal varlığına el koyduğu, 

onunla ilişiği olanları da tutukladığı ve onun yerine geçtiği haberleri geldi. Göç 

söylentisinden sonra ordu Bilbeys için ayrıldı. Gulamlar kenti yağmaladılar. Frenkler 

yaklaşık iki yüz yirmi tutsak ele geçirdiler ve kuşatılamayacak kalabalıkları da geri 

püskürttüler. 

Şaban ayının yirmi dördünde (30 Kasım 1184) el-Muzaffer Takiyüddin 

birlikleriyle beraber onları kuvvetli bir takipten sonra Kahire’ye vardı. Zilkade ayında 

Seyfü’l İslâm’dan Yemen’deki yüz yetmiş üç kaleyi mağlubiyete uğrattığı hakkında bir 

mektup geldi. Hattab bin Münkız’ın ailesi ve de kardeşi Muhammed Mısır’a götürüldü. 

Selâhaddin’in yeğeni Takiyüddin oradaki olayları incelemek maksadıyla el-Buhayre için 

ayrıldı. Onunla beraber divan hesaplarını tahsil eden kâtibi El-Ridâ bin Seleme’de 

bulunuyordu. Üzerinde toplanan paraların bulunduğu bir katırla beraber Takiyüddin’in 
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yanında yola çıktı. Fakat Allah gökten bir şimşek savurdu. Bu şimşek katırı ve taşıdığı 

paraları yakıp kavurdu. Takiyüddin geri döndü.  

H. 581 Yılı (4 Nisan 1185-23 Mart 1186) 

Sultan Sefer ayının yirmi sekizinde cuma günü (31 Mayıs 1185) Şam’dan ayrıldı 

ve Harran’a vardı. Kenti alt etti ve hâkimi Muzafferüddin Gökböri’yi tutsak aldı.233 

Rebiyülevvel ayının ikisinde (3 Haziran) yola devam etti. Sonra Konya hâkimi el-Melik 

Kılıç Arslan bin Mesud ona geldi. Mezopotamya’nın (Şark’ın) tüm hükümdarlarıyla 

 
 233

 Merkezi Erbil olmak üzere hakimiyet sahası Şehrizor, Hakkari, Tikrit, Sincar, Harran 

ve Urfa çevresini kapsayan bir alanı yönetimleri altında tutan Begteginliler, aynı 

zamanda Erbil Beyliği olarakta bilinmektedirler. Begteginliler, Muzafferüddin 

Gökböri zamanında Selâhaddin Eyyûbi ile yakın ilişki kurdular. Bu yakın ilişkinin bir 

ara sekteye uğradığı görülmektedir. Bunun sebebi ise kısaca şöyledir: Gökböri, Sultan 

Selâhaddin’e Musul üzerine sefere çıkması halinde ona yardım edeceği ve  elli bin 

dinar vereceği vaadinde bulundu. Selâhaddin onun bu vaadi üzerine sefere çıktı. 

Gökböri onu Birecik civarlarında karşıladı ve onunla beraber Harran’a geldi. Fakat 

burada ona vaat ettiği yardımı ve parayı veremedi. Buna çok sinirlenen Selâhaddin 

Eyyûbi, Muzafferüddin Gökböri’nin iktalarını elinden aldı ve onu hapsettirdi. Bir ay 

kadar hapiste kalan Gökböri, kent halkının ona olan bağlılığı, meydana gelen 

hoşnutsuzluk ve önceki hizmetleri göz önünde tutularak affedildi ve iktaları geri 

verildi. Ayrıca bkz. Gülay Öğün Bezer, “Begteginliler: Erbil'de Bir Türk Beyliği 

(1132-1233)”, Türkler, IV, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 864-870; 

Abdullah Ekinci “Muzafferüddin Gökböri'nin Siyasî ve Sosyal Faaliyetleri”, Türkler, 

IV, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 856-863; Coşkun Alptekin, 

“Begteginliler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C. 5, s. 342-344; İbn 

Şeddad, 2015, s. 113; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 404.  
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anlaştıklarını ve eğer Musul ve Mardin’den çekilmezse ona saldıracaklarını bildirdi. Yine 

de Sultan Musul üzerine yürüdü ve Halife’ye orayı kuşatma niyetinde olduğunu yazdı. 

Sonrada kente geldi. Burayı kuşatarak saldırıya geçti. Fakat Ahlat hükümdarı Şah-ı 

Ermen’in (Bin Sökmen II) Rebiyülevvel ayının dokuzunda öldüğü haberi geldi. Bu 

sebeple ayın sonunda (1 Temmuz) Selâhaddin Ahlat üzerine yürüdü. Fakat burayı 

fethedemedi ve böylece geri döndü.234 Silvan’a geldi ve orayı aldı. Sonrada Musul’a geri 

döndü.235 Şaban ayı süresince (28 Ekim-25 Kasım) Dicle kıyılarında ordugahını kurdu ve 

 
234

 Şah-ı Ermen öldüğünde yerine geçebilecek bir veliaht bulunmuyordu. Sahip olduğu 

toprakları Seyfeddin Begtimur idare etmeye başladı. Bunu bir fırsat olarak gören 

Sultan Selâhaddin, Ahlat üzerine yürümeye karar verdi. Ayrıca Ahlat’ın ileri gelenleri 

de Selâhaddin Eyyûbi’ye onu bu topraklara davet eden mektuplar göndermişlerdi. 

Lakin bu mektuplar bir nevi hile ve taktik icabı yazılmıştı. Çünkü Azerbaycan hâkimi 

Şemseddin Pehlivan Ahmet’in civar yerleri ele geçirmek üzere sefere çıktığı haberleri 

gelmişti. Onlarda kendilerini ona karşı korumak için en akıllı işin Selâhaddin’i Ahlat’a 

davet etmek olduğunu düşünmüşlerdi. Daha evvelden kızını Ahlat hakimi Şah-ı Ermen 

ile evlendiren Pehlivan, bu evlilik bağını ileri sürerek Ahlat’ı rahatça ele geçirmek 

niyetindeydi ve vakit kaybetmeden yola revan oldu. Diğer taraftan da Selâhaddin de 

amcasının oğlu Nasıruddîn Muhammed b. Şirkuh ve  Muzafferüddin  Gökböri ile 

Ahlat’a doğru ilerliyordu. Ahlat önlerinde karşılaşan iki hükümdar, Ahlat emiri 

Begtimur’un Pehlivan’a tâbi olması şartıyla onu Ahlat meliki olarak tanıdılar ve 

savaşmadan ayrıldılar. Ahmet Demir, Ahlât Eyyûbîleri Tarihi, Nûbihar, İstanbul 

2009, s. 56-58; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 406; Faruk Sümer, “Pehlivan”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 2007, C. 34, s. 221-222; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 436. 

235
 4 Nisan 1185 tarihinde Kudüs Kralı IV. Baudouin’in ölümü üzerine yerine kız 

kardeşinin  altı yaşındaki oğlu V. Baudouin geçti. Devletin idaresini bu çocuk adına 
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orada Ramazan ayına kadar kaldı. Sonrasında öyle ağır bir şekilde hasta düştü ki seferden 

vazgeçirildi.236 

 
yakın akrabası olan Trablus Kontu III. Raymond üstlendi. Kral IV. Baudouin daha 

hayatta iken,  III. Raymond’a krallığı kız kardeşi ile evli olan Guy de Lusignan’a karşı 

muhafaza etme görevini vermişti. III. Raymond yaşanan kıtlık sebebiyle arazi 

baronları, Tapınak ve Hospitaller liderleri ile bir toplantı yaparak, onlara durumu 

anlattı. Müslümanlar karşısında izlenecek strateji konusunda fikir alışverişinde 

bulundu. Özellikle baronlar, Selâhaddin ile bir barış antlaşması yapılmasını önerdiler. 

Bu sırada ülkenin doğusunda yaşanan gelişmeler de Selâhaddin’i bu topraklar üzerine 

yürümeye mecbur bıraktı. Haçlıların önerisini bir fırsat olarak değerlendirdi ve dört 

yıllık ateşkes antlaşmasını kabul etti. Sultan, 4 Nisan 1185 yılında ikinci doğu seferine 

çıktı. Yapılan antlaşma sayesinde açlıktan kurtulan bölge halkı Trablus kontuna da 

büyük sempati duydu. Işın Demirkent, “Haçlılar”,  TDV İslâm Ansiklopedisi, 

İstanbul 1996, C. 14, s. 535; Ramazan Şeşen, “Eyyûbîler”, Türkler, V, Yeni Türkiye 

Yayınları, Ankara 2002, s. 66-67; Ernoul, Chronique d’ Ernoul et de Bernard le 

Tresorier, Par M. L. De Mas-Latrie, Paris 1871, s. 124; Deborah Gerish, “Baldwin V 

of Jerusalem (d. 1186)”, The Crusades: An Encyclopedia, Ed. Alan V. Murray, 

ABC-CLIO Press, California 2006, s. 139; Erdoğan Merçil, 1990, 424. 

236
 Sultan, Harran'da kaldığı sırada ağır bir hastalığa yakalandı. Bir ara yaşayacağına dair 

ümitler tükendi. Fakat  yavaş yavaş iyileşerek sıhhatine kavuştu. Bu sırada devlet 

işlerini onun adına Halep’ten gelen el-Melik el-Adil yerine getirdi. Sultan, hasta iken 

yanında bulunan Humus hakimi amcasının oğlu Nasirüddin Muhammed bin 

Esedüddin Şirkuh, hemen Humus’a döndü. Burada bulunanları toplayarak Sultan’ın 

yakında öleceğini ve kendisinin onun yerine geçeceğini ilan etti. Onlardan kendisine 

destek vermeleri üzerine ant içmelerini istedi. Kader Selâhaddin’den yana güldü. Aynı 
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Ramazan ayının sonunda (25 Aralık 1185) Harran’a gitti ve orada Arife günü 

Musul ahalisiyle barış imzaladı. Tüm Musul diyarlarında onun adına hutbe okundu ve 

bunun için Selçuklular baskı altına alındı. Diyarbakır’da ve bütün Artuklu topraklarında 

hutbelerde ona dua edildi ve onun adına sikkeler darp edildi. İmparatorluğun enine 

boyuna her yerinde sadakalar verilmesini buyurdu. 

Rebiyülevvel ayının sekizinde salı günü Mısır’da bir deprem vuku buldu ve aynı 

saatte bir diğeri Ba’lebek’te oldu. İskenderiye’de Anadolu gemilerini yağmalayan ayak 

takımı arasında bir isyan oldu. İbret olsun diye birçoğu tutuklandı. 

Bu yılda Kurban Bayramı gecesinde Humus şehzadesi el-Melik el-Zahir 

Nasirüddin Muhammed bin Esedüddin Şirkuh öldü. Sultan’ın rahatsızlığı doruk 

noktasında iken Humus şehzadesinin onun yerine geçeceğini ilan etmesi, kendisini onun 

zehirlettiği hususunda şüphelendirdi. Bu yıl ayrıca el-Reşit’in ve el-Muhattab’ın yeğeni, 

el-Zübeyir’in oğlu Fahrüddevle İbrahim b. Muhammed b. Ahmed b. Nasr el-Aswâni de 

öldü. O ilk defa Sultan ve sonrada kardeşi el-Adil için diplomatik yazışmaları (İnşa divanı 

yazışmaları) gerçekleştiren kişiydi. Sadeddin Mesud b. Muineddin (Üner) Diyarbakır’da 

öldü. Emir Melik bin Yaruk, Recep ayının birinde cumartesi gecesinde Menbiç’te öldü. 

Halep’e getirildi ve orada gömüldü. Sultan’ın Şam’ı ele geçirdiğinde Nureddin 

Mahmud’tan sonra evlendiği Muineddin’in (Üner) kızı Âmine 237 Zilkade ayının üçünde 

pazartesi günü öldü. 

 
yıl Sultan iyileşirken, amcasının oğlu Nasirüddin Muhammed hayatını kaybetti. 

Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 437; Ramazan Şeşen, 1987, s.84; İbn Şeddad, 2015, s. 

115; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 409; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 16-17; Stanley Lane-Poole, 

1906, s. 192. 

237
 Nureddin Mahmud’un yaptığı üç evlilikten birisi de Şam Atabeyliği veziri Muineddin 

Üner’in kızı İsmetüddin Âmine bint Üner ed-Dımaşkıyye ile olmuştur. İsmet Hatun, 
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Bu yıl el-Muzaffer (Takiyüddin) İskenderiye’yi oradaki faaliyetleri incelemek 

için ziyaret etti. Mısr kentinin etrafına taş duvar inşaatı başladı. El-Safa yolundan Meşhed 

al-Nefîsî’ye kadar onun açıktaki mahallerini arşınlayacak ne bir fakir ne de bir düşkün 

vardı. Kanal hattından Mısr kentine giden Malukhiya yoluna kadar inşaat çalışmaları 

devam etti. Hatta iki köprü ayağı arasında, Tolunoğlu Camii ve sütunları civarında 

çalışmalarda devam etti. Kil, hayvan dışkısı ve toprak kullanılarak beş binden fazla 

mesken inşa edildi. Ahali, Fustat’tan Tolunoğlu Camii, havuz ve kale civarlarına doğru 

taşındı. 

Şaban ve Ramazan aylarında veba Mısır’ı vurdu ve ani ölümler yayıldı. Veba 

kümes hayvanları arasında da şiddetlendi. 

H. 582 Yılı (24 Mart 1186-12 Mart 1187) 

Bu yılın başlangıcında Sultan hastalığından kurtuldu. Muharrem ayının on 

dördünde (6 Nisan 1186) Harran’dan ayrıldı ve Halep’e geldi. Oradan Humus’a hareket 

etti. Oradaki işleri düzene koydu. Burada toplanıp ödenmesi gereken vergiyi kaldırdı. 

Sultan, Rebiyülevvel ayının ikisinde (23 Mayıs 1186) Şam’a girdi ve oğlu el-

Efdal’ı, yeğeni el-Muzaffer Takiyüddin ile aralarındaki münakaşadan dolayı Mısır’dan 

çağırdı.  El-Efdal, ailesi ve hane halkıyla beraber Cemâziyelevvel ayının bitimine yedi 

gün kala geldi. Halep, el-Adil’in elinden alındı. Onun yerine Sultan’ın oğlu el-Melik el-

Zahir Gıyaseddin Gazi yerleştirildi. Telafi olarak el-Adil’e Mısır’ın doğu bölgeleri 

bahşedildi. 

El-Muzaffer Takiyüddin Ömer, Mısır’ın saltanat vekilliğinden uzaklaştırıldı. 

Olanlara oldukça öfkelendi. Askerleriyle birlikte yardımcısı Şerâfeddin Karakuş et-

Takavî’ye katılmak ve Magrib’i fethetmek için Gize’ye geçti. Memlukü Böri’yi önden 

 
Nureddin Mahmud’un ölümünden sonra Selâhaddin Eyyûbî ile evlendi. Hilal Görgün, 

“İsmet Hatun”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2001, C. 23, s. 140. 
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gönderdi. Bunun haberi El-Muzaffer’e gelmesi için mektup yazan Sultan’a ulaştı. 

Şehzadenin etrafında üst düzey mertebede bulunanlar ona Sultan’a sorun çıkarmanın 

uygun olmadığını izah edip sağduyulu olmasını teklif ettiler. O da onlarla hemfikir oldu 

ve Şam’a gitmek için yola çıktı. Şaban ayının yirmi üçünde oraya vardı. Sultan, Hama, 

Maarretünnumân ve Menbiç’in sahipliğini devam ettirmesinin yanı sıra Silvan’ı da ona 

verdi. El-Muzaffer, Mısır’dan gelmeleri için zabitlerine mektup yazdı. Mağrib üzerine 

yürüyen ve birçok yeri fetheden el-Muzaffer’in memlukü Zeyneddîn Böri hariç hepsi 

geldi. Sonrasında Mağrib hâkimi, Böri’nin üzerine yürüdü ve onu tutsak aldı. Fakat sonra 

onu serbest bıraktı ve kendi hizmetinde vazife tercihi sundu. 

Sultan’ın oğlu el-Efdal Ali, Cemâziyelevvel ayının on yedisinde perşembe günü 

Mısır’dan Şam’a ulaştı. Onun bu kente ilk ziyareti idi. Atabeyi olarak amcası el-Adil’in 

eşlik ettiği El-Melik el-Aziz Osman Mısır’ın yönetimini üstlenmek için ayrıldı. El-Adil, 

Sefer ayının yirmi dördü cumartesi akşamı Halep’ten hareket etti. O ve genç şehzade 

Ramazan’ın beşinde Kahire’ye girdi. 

Bu yıl Trablusgarp’taki Frenkler arasında anlaşmazlık oldu. Kont (III. 

Raymond) samimi olarak istişarede bulunduğu Sultan’a iltica etti.238 Kerek’teki 

Frenklerin hükümdarı (Renaud de Chatillon) geniş bir Müslüman kervanını bastı ve 

üyelerini tutsak aldı. Sultan’ın onların serbest bırakılması arzusunu reddeddi. Bu sebeple 

 
238

 Guy de Lusignan,  Renaud de Chatillon ile işbirliği yaparak  kendinin kral olarak 

seçilmesini sağladı. Bu gelişmelerden hoşnut olmayan III. Raymond yeni krala karşı 

cephe aldı.  Selâhaddin Eyyûbi ile istişare ederek ondan yardım istedi. Sultan da  ona 

yardım edeceği hususunda söz verdi. Michael A. Köhler, Alliances and Treaties 

Between Frankish and Muslim Rulers in the Middle East, Trans. P. M. Holt, Brill 

2013, Leiden. 2013, s. 255;  Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Yayıncılık, 

İstanbul 2004, s. 134; Ramazan Şeşen, 1987, s. 109. 
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Sultan ona saldırmak için hazırlandı ve eyaletlere Renaud’a karşı asker gönderilmesi için 

mektuplar yazdı.239 

Bu yıl Abdullah b. Ebu’l Vahş Berrî b. Abdülcabbâr b. Berrî el-Nahvî, Şevval 

ayının bitimine üç gün kala cumartesi günü Mısır’da öldü. Recep ayının beşinde (H. 499) 

Şam’da doğmuştu.   

 

 

 
239 Kerek-Şevbek Prinkepsi Renaud de Chatillon daha evvel Kızıldeniz’de sefere çıkarak 

önüne gelen Müslüman topraklarını yağmalamış, ayrıca Makrîzî’den aktaran Ziya 

Polat’a göre; Mekke ve Medine’ye saldırarak burada yatan Hz. Muhammed’in 

(S.A.V.) mezarından çıkarılarak bedeninin Avrupa’ya götürülmesine teşebbüs etmişti. 

Şımarıklıklarında sınır tanımayan de Chatillon, Haçlılarla yapılan dört yıllık barış 

antlaşması yürürlükte iken Moab bölgesinde Kahire'den gelen bir Müslüman ticaret 

kervanına saldırdı. Mallarına el koyarak, çoğunu da esir aldı. Buna öfkelenen 

Selâhaddin hemen esirlerin serbest bırakılarak alınan malların da teslim edilmesini 

istedi. Ne Guy de Lusignan ne de Renaud bu çağrıyı umursamadı. Bunun üzerine 

Sultan, askerlerini ve civardaki müttefiklerini cihada davet etti. Mart 1187 tarihinde 

Kerek-Şevbek Prinkepsliği üzerine yürüyüşe geçti. El-Makrîzî, el-Mevâiz ve’l-itibâr 

bi-zikri’l-hıtati ve’l-âsâr, II, Thk. Muhammed Zeynuhum-Medîha eş-Şerkâvî, 

Mektebe Medbûlâ, Kâhire 1997, s. 556; Ziya Polat, “Selâhaddin Eyyûbi’nin Kudüs 

Haçlı Krallığıyla Yaptığı 581/1185 Yılı Antlaşması”, Journal of Islamic Jerusalem 

Studies, 2015, C. 15, s. 47-51; İmâm-ı Gazâlî, Kıyamet ve Ahiret: Müslümana 

Nasihat, Çev. Ömer Beğ, Hakîkat Kitabevi Yayınları, İstanbul 2014, s. 375; Gregory 

Abû’l-Farac, 1950, s. 440. ; Işın  Demirkent, 1996, 535; Ramazan Şeşen, 2002, s. 67; 

İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 416-417. 
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H. 583 Yılı (13 Mart 1187-1 Mart 1188) 

Sultan, Frenklere karşı kutsal savaş (gaza) için Muharrem ayının birinde 

cumartesi günü (13 Mart 1187) Şam’dan ayrıldı. Oğlu el-Efdal’ı Ras al-Maara’da bıraktı. 

Kendisi de Busrâ’da ordugahını kurdu ve hac yolcularını korumak için Sefer ayının 

sonuna kadar burada kaldı. Sonra on iki bin atlı adamın başında Kerek’e hareket etti.240 

Burayı kuşattı ve etrafını saran ağaçları kesti. Sonrasında Şevbek üzerine yürüdü ve 

aynısını yaptı. 

Baş kumandan Hâcib Lülü, on beş kadırgadan (şini) oluşan bir donanma ile Mısır 

kentinden İskenderiye için ayrıldı. El-Adil, Muharrem ayının yedisinde Kahire’den 

Birkat el-Jubb için yola çıktı. Eyle’den geçerek Kerek’e ilerledi ve Sultan’la el-

Karyeteyn’de241 buluştu. Sonra ikisi Kerek’e geri döndüler. Rebiyülevvel ayı boyunca 

 
240

 El-Melik el-Efdal, babası Selâhaddin Eyyûbî Kerek’te iken etraftan gelen takviye 

birlikleri Ras al-Maara’da karşıladı. Taberiye sahibi III. Raymond'dan müsaade 

isteyerek,  başlarında Muzafferüddin Gökböri, Sârimüddin Kaymaz el-Necmi ve 

Bedreddin Duldurum el-Yarûki bulunan seçme bir keşif birliğini Saffuriye ve Akka 

istikametine yolladı. III. Raymond’un Haçlıları durumdan haberdar etmesi üzerine 

Saffuriye yakınında Tapınakçılar reisi Gerard de Rideford kumandasındaki bir Frenk 

birliği bu Eyyûbî kuvvetlerine saldırdı. Yaşanılan kanlı çatışmalar sonrası 

Tapınakçılar, Hospitaller ve Türkopollerden oluşan seçkin Frenk süvari birlikleri ağır 

bir yenilgi aldılar. Ernoul, 1871, s.140-143; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 440; Işın  

Demirkent, 2004, s. 137; William Barron Stevenson, 1907, s. 241-242; Ramazan 

Şeşen, 1987, s. 110; Ramazan Şeşen, “Hittin'de Salâhaddîn'in Ordusu”, Belleten, TTK 

Yayınları, Ankara 1990, C. LIV, S. 209, s. 428; ; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 418. 

241
 Humus’a bağlı bir yerleşim birimi olan el-Karyeteyn,  Şam ve Humus kentleri arasında 

bulunmaktadır. Eski ismi “Nazala” olan kent Palmira antik kentine de yakın 
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(11 Mayıs-9 Haziran) burayı kuşatma altında tuttular ve garnizonunu ablukaya aldılar. 

Sonra Sultan, Kerek’ten hareket etti ve Taberiye önlerine yerleşti.242 Frenkler, Akka 

bölgesinde yaklaşık elli bin adamın toplanması çağrısında bulundular ve “Gerçek Haçı” 

(Crucifixion Cross) başlarının üstüne diktiler. 

Sultan, Rebiyülahir ayının yirmi üçünde (3 Temmuz 1187) taarruz ederek 

Taberiye’yi aldı.243 Frenkler buna çok öfkelendi ve kuvvetlerini topladılar. Sultan tekrar 

 
konumdadır. Ömer İshakoğlu, “Cebbûr”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2020, C. 

Ek-1, s. 250; Neş'et Çağatay, İslâmdan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, A.Ü. 

İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1957, s. 38. 

242
 Makrîzî’nin yukarıda Taberiye alındı cümlesinden anlaşılması gereken kale hariç tüm 

kentin kuşatıldığıdır. Frenkler üzerinde kazanılan zaferden haberdar olan Sultan, 

büyük bir sevinçle Kerek'ten dönerek Taberiye gölü civarında bulunan Tell Aştera 

denilen mevkide ordugahını kurdu. El-Efdal ve el-Muzaffer Takıyyüddîn Ömer 

komutasındaki birliklerin katılımıyla meydana gelen orduyu teftiş etti. Ordunun sağ 

kanadında Takiyüddin Ömer, sol kanadında Muzafferüddin Gökböri ve merkezinde 

kendisinin bulunduğu bir tertiplenmeye gitti. Ülkenin geri kalan topraklarının 

korunması için de ihtiyat birliklerinin başında el-Melik el Adil’i bıraktı. Ernoul, a.g.e., 

s. 142-145; Gregory Abû’l-Farac, a.g.e., s. 440; Işın Demirkent, a.g.e., s.137; William 

Barron Stevenson, a.g.e., s. 242-243; Ramazan Şeşen, 1987, s. 110; Ramazan Şeşen, 

1990, s. 429. 

243
 Sultan, Tell Aştera’da ordusunu tertipleyip denetledikten sonra yoluna devam ederek 

Ukhuvâne denilen yerde konakladı. Burada üst düzey emirleri ve devlet adamlarını 

toplayarak Haçlılar üzerine taarruz etme hususunda istişarede bulundu. Sonra da 

ilerleyerek Taberiye’nin güney batısında Aşağı Celile bölgesinde bulunan Kafr Sabt 

köyünde ordugahını kurdu. Bir müddet Haçlıların kendisine karşı harekete geçmesini 
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onların üzerine yürüdü ve orada aynı ayın yirmi dördü cumartesi günü (4 Temmuz 1187) 

Hittîn Savaşı gerçekleşti. Bu savaşta Allah zaferi onun inancına bahşetti.244 Birçok 

 
bekledi. İstediği reaksiyon gerçekleşmeyince ordunun ağırlıklarını ve askerlerin büyük 

çoğunluğunu burada bırakarak az bir kuvvetle Taberiye Kalesi üzerine taarruza geçti. 

Kale’de sıkışan III. Raymond’un eşi Kontes Eschiva, Frenklerden acil yardım talep 

etti. Kudüs Kralı Guy de Lusignan konsili toplayarak yaşananlar karşısında fikir 

alışverişinde bulundu. Uzun bir tartışmadan sonra Müslümanlar üzerine saldırı kararı 

alındı. Ernoul, 1871, s.140-151; Steven Runciman, 1987a, 379; Gregory Abû’l-Farac, 

1950, s. 441; Işın Demirkent, 2004, s. 137; William Barron Stevenson, a.g.e., s. 243-

245; Ramazan Şeşen, 1987, s. 111-112; Ramazan Şeşen, 1990, s. 430-431. 

244
 Selâhaddin’in Taberiye üzerine düzenlediği tahrik akını amacına ulaştı ve Frenk 

ordusu Müslümanlara saldırmak için yürüyüşe geçti. Sultan, evvelden stratejik öneme 

sahip olan su kuyularının hepsini kontrolü altına almıştı. Bir su kaynağı hariç tüm su 

kaynakları Müslümanların elindeydi. Böylece su bulamayan Frenkler susuzluk 

sıkıntısı çekmeye başladılar. Aynı zamanda da Müslümanların yoğun ok atışları ve 

zaman zaman giriştikleri çatışmalar onları yıpratmaktaydı. Yorgunluktan ve 

susuzluktan bitkin düşen Frenkler, Taberiye ile Saffuriye arasında bulunan Lûbye 

ovasındaki Hittîn Köyü civarındaki düzlüklere ulaştılar. Haçlı kuvvetlerinin niyeti 

geceyi burada geçirdikten sonra ertesi gün Taberiye’ye ulaşmaktı. Rebiyülahir ayının 

yirmi beşi Cumartesi sabahı (4 Temmuz 1187) tekrar harekete geçen Frenklerle 

Müslümanlar meydan muharebesi safhasına geldiler. Haçlıların sahip olduğu ve 

kuşanmış olduğu teçhizatların güçlü oluşu sebebiyle Müslüman askerleri çekingen 

davranmaktaydı. Adı Mengü Bars olan Selâhaddin’in gözü pek bir memlukü tek 

başına düşman içine dalıp kahramanca şehit olunca Müslüman askerleri onu Sultan’ın 

oğlu sanıp galeyana geldi. Büyük bir hiddetle Frenkler üzerine taarruza geçtiler. 
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şiddetli saldırının ardından Frenkler kaçtılar ve Müslümanlar “Gerçek Haçı” ele 

geçirdiler. Hesap edilemeyecek sayıda kişiyi öldürürlerken, Kudüs Kralı Guy de 

Lusignan, Kerek ve Şevbek Lordu Prens Renaud ve diğer birkaç prensi tutsak aldılar.  

Prens Renaud, Sultan’a arz edildi ve Sultan kendi elleriyle onun kellesini uçurdu. Elinde 

bulunan tüm Tapınak ve Hospitalye Şövalyelerini infaz etti.245 Sultan, Rebiyülevvel 

 
Bununla beraber Gökböri’ye bağlı bir grup gönüllü asker Frenk tarafında bulunan kuru 

otları yakarak onları ateş ve yoğun bir duman içerisinde bıraktılar. Yaşanan bu 

gelişmeler Haçlı ordusunun sonunu getirdi. Sadece III. Raymond, Renaud de Sidon ve 

Balian d’Ibelin kaçmayı başardı. Çok sayıda Frenk askeri katledilirken birçoğu da esir 

alındı. Ele geçirilen esirler arasında Kral Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon, kralın 

kardeşi Godefroi, Cübeyl sahibi II. Hugue, IV. Onfroi, Tapınakçıların reisi Gerard de 

Ridefort ve Hospitaller reisi bulunuyordu. İbnü’l-Esîr, 1987, 421-423; William Barron 

Stevenson, a.g.e., s. 246; El-İsfahânî, 1962, s. 77; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 442; 

Ramazan Şeşen, 1987, s. 112; Ramazan Şeşen, 1990, s. 432; Fatma Çapan, “Haçlı 

Seferlerinin Görgü Tanığı Bahâeddin İbn Şeddâd’ın “en-Nevâdirü’s-sultâniyye ve’l-

Mehâsinü’l Yûsufiyye” Adlı Eserinde Akkâ Savaşları”, Asia Minor Studies, Kilis 7 

Aralık Üniversitesi, 2021, C. 9, S. 1, s. 670; H.A Nomiku, Haçlı Seferleri, 

Yunancadan Çev. Krinton Dinçmen, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 45-46; İbn 

Şeddad, 2015, s. 124-125. 

245
 Kudüs Kralı Kral Guy de Lusignan, Selâhaddin’in  huzuruna çıkarıldığında, Sultan 

ona soğuk bir içecek ikram etti. Kudüs Kralı, içecekten birkaç yudum içtikten sonra 

yanında bulunan Renaud de Châtillon’a uzattı. Kralın bu hareketine kızan Selâhaddin, 

kendi verdiği içeceği ona vermesinin teamüllere uymadığını belirtti (Bu mevzu için 

ayrıca bkz. İbnü’l-Esîr, 1987a, 424; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 443). Sonra da 

Renaud’a dönerek Müslümanlara karşı işlediği kabahatlerden dolayı azarladı. Yaptığı 



106 
 

ayının sonunda (8 Temmuz 1187) kalabalık bir ordunun başında Akka’ya ilerledi ve 

burayı kuşatma altına aldı.246 

Alim Abdüllatîf bin Yusuf el-Bağdâdî:  

“Sultan’ın Akka önlerindeki ordugahında bulunan çarşı devasa boyuttaydı ve 

büyük bir alanı kaplıyordu. 140 nalbant dükkânı ihtiva ediyordu. Bir yemek dükkanında 

yirmi sekiz çömlek saydım. Her bir çömlek bir kuzu kafası alabilecek kapasiteydi. Pazarın 

baş zabıtası tarafından kaydedilenler için dükkân sayısını hatırlıyordum. Fakat sanırım 

yedi bin tane vardı. Şehirlerde bulunan içerisinde paketler ve çuvallarla malların 

tutulduğu sıradan dükkanlar gibi değildiler. Kışlada bulunan yerlerin uzun süre 

 
eşkıyalıkları, zulüm ve  kalleşlikleri, kutsal topraklarda takındığı saygısız tutumları 

ona bir bir saydı. Peygamber adına ondan intikam alacak kişinin kendisi olduğunu 

söyleyerek kılıcını ona sapladı. Steven Runciman, 1987a, s. 385; William Barron 

Stevenson, a.g.e., s. 247; Nadir Karakuş, “Müslümanlara Esir Düşen Haçlı Soyluları”, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, , Konya 2018,  C. 45, 

S. 45, s. 63-64; Stanley Lane-Poole, 1906, s. 215. 

246
 Makrîzî, Akka’dan önce Taberiye’nin ele geçirilmesi hususunda bilgi vermemektedir. 

Frenklere ağır bir darbe vurduktan sonra onların zayıflamasından faydalanmak isteyen 

Selâhaddin Eyyûbî, hemen Hıttîn Savaşı öncesi kuşatma altına aldığı ve iç kalesinde 

Kontes Eschiva’nın direndiği Taberiye üzerine tekrar yürüyüşe geçti. Kontes, 

direnemeyeceğini anlayınca Sultan’dan eman diledi. Kendisi ve çocuklarının mal ve 

can güvenliği için teminat aldıktan sonra kenti Müslümanlara teslim etti. Antlaşmaya 

göre emniyetli bir şekilde Trablus’a intikal etti. Abû’l-Farac’ın  iddiasına göre 

Selâhaddin Eyyûbî, Kontes’i iğfal etmişti. Gregory Abû’l-Farac, a.g.e., s. 443; İbnü’l-

Esîr, 1987a, 424; Ayşe Dudu Kuşçu, Eyyûbî Devleti Teşkilâtı, TTK Yayınları, Ankara 

2013, s. 107; Stanley Lane-Poole, 1906, s. 218. 
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askerlerin kalmasından dolayı kirlendikleri söylendi. Ordu kısa bir mesafe ilerlediği 

zaman bazı tüccarlar mallarını taşıyana yetmiş dinar ödedi.  Hem eski hem de yeni 

kıyafetler ve silahlar için pazarı sorarsanız, bu akıllara durgunluk verecek nitelikteydi. 

Ordugahta binden fazla hamam vardı ve çoğu Magripliler tarafından işletiliyordu. 

Magriplilerden ikisi veya üçü bir araya gelerek kuyu kazarlar ve iki kübit derinliğinde 

bir çukur açarlardı. Sonrada su fışkırdığında, biraz çamur alırlar, hasır ve tahtalarla 

kaplı duvarlarla çevrili bir havuz yaparlardı. Civarlarında bulan bahçelerdeki odunları 

keserler ve kazanlardaki suları kaynatırlardı. Böylece içlerinde bir kişinin bir dirhem 

veya daha fazla bir paraya banyo yapabileceği hamamlar yaparlardı.” diye 

anlatmaktadır. 

Sultan, Cemâziyelevvel ayının ikisine kadar (10 Temmuz 1187) Akka’yı 

kuşatmaya devam etti. Akkalılar anlaşarak teslim oldu.247 Sultan içerisindeki paralar ve 

malların sahibi oldu. Tutsak olan dört bin Müslümanı serbest bıraktı. Şehrin baş 

kilisesinde minbere çıktı ve Cuma ibadetini burada yaptı. Akka’yı oğlu el-Efdal Ali’ye 

ikta olarak verdi. Tapınakçılar tarafından sahip olunan tüm mallar ve toprakları fakih 

 
247

 Selâhaddin Eyyûbi  komutasındaki Müslüman ordusu Taberiye’yi ele geçirildikten 

sonra vakit kaybetmeksizin Akkâ üzerine yürüdü. Akkalılar ilk başlarda Sultan’a karşı 

direnme teşebbüsünde bulundular. Fakat kısa bir süre sonra eman dileyerek kenti 

Sultan’a teslim etmek zorunda kaldılar. Kenti idare eden  III. Joscelin de Courtenay 

daha evvelden bir kısım halk ve askerle birlikte Sûr’a kaçmıştı. Kentin tesliminden 

sonra da Sultan’ın can ve mal güvenliğini temin edeceğine dair teminat vermesine 

rağmen özellikle ticaretle uğraşan halk da Sûr’a gitmeyi tercih etti. Sûr’a göç eden 

Akka sakinlerinin yanlarında götüremedikleri birçok eşya ve gayrimenkul 

Müslümanlara ganimet olarak kaldı. İbnü’l-Esîr, 1987a, 425-426; Gregory Abû’l-

Farac, a.g.e., s. 443; Ramazan Şeşen, 1987, s. 113. 
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Ziyaeddin İsa el-Hakkâri’ye bahşetti. El-Adil, Mısır ordusunun başında Mecdelyâba’ya 

gitti. Burayı kuşattı ve içindekileri katlederek mağlup etti. Akka civarındaki kaleleri ele 

geçirdi. Bunlar; Nasıra, Kayserya, Hayfa, Saffuriye, Ma’laya, el-Shaqif, el-Tawla ve 

Tabor Dağı idi.  İçlerindeki herkes kılıçtan geçirildi. Kadınlar ve çocuklar tutsak alındı.  

Müslümanlar büyük bir ovayı dolduracak derecede ganimet aldılar. Sebastiya ve Nablus 

alındı. Sultan buraların fethedildiğine dair bilgi vermek için Halifeye mektup yazdı. 

El-Adil, Yafa’ya kadar indi. Buraya saldırarak ele geçirdi ve oradakileri kılıçtan 

geçirdi. Kadınları alıp götürdü ve erkekleri tutsak etti. El-Muzaffer Takiyüddin Ömer, 

Tibnin’i kuşattı. Sultan buraya onun peşinden geldi ve Cemâziyelevvel ayının on birinde 

(19 Temmuz) ona katıldı. Burayı ayın on sekizinde şartlı olarak teslim oluncaya kadar 

kuşatmaya devam etti. Ahalisini Sur (Tire) kentine sürdü.  Erzak, yük hayvanı ve para ele 

geçirdi. Sonra Sarhad’a hareket etti. Burayı savaşmadan aldı. Buradan da Sayda üzerine 

yürüdü. Sakinleri buradan uzaklaştı ve kaçtılar. Ayın yirmi birinde buranın sahibi oldu. 

Sonrada Beyrut’u kuşattı ve garnizonu şartlı olarak teslim olmayı isteyene kadar onları 

ablukaya aldı. Kent halkının isteklerini kabul buyurdu ve ayın yirmi dokuzunda (6 

Ağustos) kentin sahipliğini elde etti.248 Ayrıca Cübeyl’i de aldı. Bu yıl Müslümanlar yüz 

bin Frenk tutsak alırken, Allah’ın Frenklerin elinden kurtardığı Müslüman sayısı yirmi 

bini aştı. Bu yıl Trablus Kontu hayatını kaybetti. Frenklerin en zalimlerinden birisi olan 

Marquis (Konrad de Montferrat)249 çok sayıda Frenk’in bir araya toplandığı Sûr’a geldi. 

Kendisini onların hükümdarı yaptı ve kenti tahkim etti. 

 
248

 İbnü’l-Esîr, Beyrut’u sahil şeridinde bulunan kentlerin “en müstahkemi, en güzeli ve 

en iyisi” olarak değerlendirmektedir. İbnü’l-Esîr, a.g.e., 428. 

249
 Sûr’un hakimi olan Konrad de Montferrat hakkında ayrıca bkz. Aydın Usta, “İkinci 

Krallık (Akka) Döneminin Asıl Mimarı Konrad De Montferrat (Ö.1192)”, The 

Legends Journal of European History Studies, 2021, S. 2, s. 1-22. 



109 
 

Sultan, Beyrut’u aldıktan sonra Remle, el-Halil ve Beytüllahim’i ele geçirmek 

için ilerledi. Sonrada kardeşi el-Adil’e katıldı. Cemâziyelâhir ayının on altısında (23 

Ağustos) Askalân’ı kuşatmaya başladı. Kente karşı mancınıkları kurdurdu ve ayın 

sonunda orayı alana kadar saldırılarını sıklaştırdı.  Askalân’daki Frenkler burayı ellerinde 

otuz beş yıl tuttuktan sonra Kudüs’e çekildiler. Sultan, sonrada Tapınakçıların elindeki 

Bayt Jibrin, Latrun ve Gazze Kalesi’ni ele geçirdi.  

Mısır’dan gelen oğlu Sultan Aziz Osman ve Hâcib Lülü komutasındaki donanma 

Askalân’ın dış taraflarında Sultan’a katıldılar.250 Cemâziyelâhir ayının yirmi sekizinde 

cuma günü (4 Eylül), Askalân alınmadan önceki gün, güneş tutuldu. Böylece gökyüzü 

karardı ve yıldızlar gözüktü. 

Sultan, askerleri etrafında toplandığında Kudüs üzerine yürüdü ve Recep ayının 

on beşi pazar günü (20 Eylül 1187) burayı kuşatmaya başladı. Kentte içerisinde toplanmış 

bulunan Frenklerden oluşan büyük bir kalabalık vardı. Mancınıklar kuruldu ve her iki 

 
250

 Hittîn galibiyetinden sonra yüzünü Kudüs’e çeviren Selâhaddin, kentin kuşatılması 

esnasında ortaya çıkabilecek olumsuzluklara mani olmak maksadıyla İskenderiye’de 

hâlihazırda beklemekte olan Hüsameddin Lülü komutasındaki donanmanın Askalân’a 

gelmesini emretti. Sultan Askalân’ı kuşatırken beraberinde esir aldığı Kral Guy de 

Lusignan ile Tapınakçıların reisi Gerard de Rideford’u da getirmişti. Bu iki liderin 

arabuluculuğuna rağmen kent teslim olmayı kabul etmedi. Kentin kuşatılmasının on 

üçüncü günü donanma Askalân açıklarına varabildi. Kara ve deniz ordularının bir 

araya gelmesinden bir gün sonra Askalân ele geçirildi. Bu zaferden sonra Sultan, 

Hüsameddin Lülü’ye Kudüs açıklarında teyakkuzda bekleyerek kentin emniyetini 

sağlamasını emretti. Willermus, 1943, s. 383; İbnü’l-Esîr, 1987a, 430-431; Gregory 

Abû’l-Farac, 1950, s. 444; Steven Runciman, 1987a, s. 394-400; Ramazan Şeşen, 

1987, s. 113-114. 
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taraf birbiriyle şiddetli bir çatışma içerisine girdi. Çok sayıda Müslüman inançları uğruna 

savaşta ölerek şehadete kavuştular. Amma velakin Allah Müslümanlara yardımını 

bahşetti. Duvarlara ulaştılar ve temellerini kazdılar. Aynı zamanda kenti almak 

üzereyken, Frenkler teslim olma koşullarını istediler. Sultan’dan gelen birçok reddin 

ardından şu teslimiyet koşulları verildi: Her bir Frenk erkeği ister zengin ister fakir olsun 

on Mısır dinarlık bir fidye ödeyecek, her bir kadın için beş dinar, kız veya erkek her bir 

çocuk için iki dinar ödenecekti. Yoksullara otuz bin dinarlık toptan bir ödeme yoluyla 

özgürlükleri verildi. Böylece Recep ayının yirmi yedisi cuma gününde (2 Ekim 1187) 

Müslümanlar Kudüs’ün sahibi oldular.251 Takriben onlardan fidye veremeyecek olan 

 
251

 Büyük komutan ve sultanlar sultanı Selâhaddin Eyyûbi sayesinde Müslümanların 

ordusu seksen sekiz yıl süren bir hasretten sonra nihayet Kudüs önlerine gelebildi. 

Sultan, kenti ablukaya alarak ok atışları ve mancınıklarla dövdürmeye başladı. 

Kaynaklara göre; sayıları altmış bini bulan Frenk güçlerinin zaman zaman kent dışına 

çıkarak Müslümanlarla şiddetli çarpışmalar yaptıkları ifade edilmektedir. Tamamen 

abluka altına alınan Frenkler, Heraclius ve Balian liderliğinde toplanarak kendi 

aralarında istişarede bulundular. İstişare sonuncunda Sultan’a elçiler gönderdiler ve 

ondan eman dilediler. İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 432, Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 444. 

Sultan: “Siz, H. 491 (M. 1098) yılında Kudüs’ü işgal ettiğinizde halka nasıl 

davrandıysanız ben de size aynı şekilde davranacağım. Siz nasıl oradakileri katledip 

esir aldıysanız ve kötü muamele ettiyseniz ben de aynısını yapacağım.’’ dedi. İbnü’l-

Esîr, a.g.e., s. 432; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 27. Elçilerden bu lafları işiten  Balian, 

Sultan’la bizzat görüşmek istedi ve atına atlayarak onun yanına gitti. Sultan, ona H. 

492 (M. 1099) yılında Haçlıların Kudüs’ü fethettikleri zaman yaptıkları katliamları 

hatırlatarak aynı şekilde Kudüs’ü kılıçla ele geçireceğine dair yemin ettiğini söyledi. 

Balian ona cevaben: ‘’Ey Sultan! İyi bil ki, biz bu şehirde Allah'tan başkasının 
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kadın, erkek ve çocuk on altı bin kişiyi mahkûm ettikten sonra sayıları atmış bin olan 

Frenki de Kudüs’ten sürdüler. Sultan, emirler ve düzenbazların aldıkları para hesaba 

katılmazsa üç yüz bin Mısır Dinarı elde etti.  

 
bilmeyeceği kadar büyük bir kalabalığa sahibiz. Bu topluluk eman almak umuduyla 

savaşa ara verdi. Sen diğer şehirlerin halkına eman verdiğin gibi onlara da eman 

verirsin zannettiler. Onlar yaşamak istiyor, ölmek istemiyorlar. Fakat eğer ölümden 

başka çare olmadığını görürsek, Tanrı'ya yemin ederiz ki, çocuklarımızı ve 

karılarımızı öldürür, mallarımızı ile eşyalarımızı ateşe veririz. Size bu mallardan bir 

dinar veya bir dirhem olsun istifade ettirmeyiz. Ne bir erkek  ne de bir kadın esir 

alabilirsiniz. Bu işi bitirdikten sonra da Kubbetu's Sahra’yı, Mescid-i Aksâ'yı ve diğer 

yerleri tahrip eder, sonra da elimizdeki esir Müslümanları öldürürüz. Bunların sayısı 

beş bindir. Bir tek hayvan dahi ayırmadan hepsini öldürür, sonra da hepimiz size karşı 

saldırıya geçer, canını ve kanını müdafaa etmek isteyen insanlar gibi savaşırız. O 

zaman da öldürülenlerin sayısınca adam öldürmedikçe ölmeyiz. Ya şerefimizle ölür ya 

da şerefli bir şekilde muzaffer oluruz.’’ dedi. İbnü’l-Esîr, a.g.e., s. 432; Stanley Lane-

Poole, 1906, s. 228-229. Abû’l-Farac, Sultan’la konuşmaya bizzat Balian’ın geldiğini 

belirtmez. Müzakereye gelenlerin iki Frenk elçisi olduğunu yazar. Gregory Abû’l-

Farac, a.g.e., s. 445. Bunun üzerine Sultan, adamlarını toplayarak istişarede bulundu 

ve Frenkleri şartlı olarak bağışladı. Müslümanlar kente girdiklerinde hiçbir kimsenin 

canına ve malına dokunulmadı. Frenkler güven içerisinde kenti terk ettiler. Stanley 

Lane-Poole, a.g.e., s. 230-231; Işın  Demirkent, 2004, s. 141; Gregory Abû’l-Farac, 

a.g.e., s. 445-446. Yukarıda belirtilen şartların Frenkler tarafından yerine getirilmediği 

görülmektedir. İbnü’l-Esîr, eğer bu şartlar yerine getirilmiş olsaydı Sultan’ın 

hazinesinin dolup taşacağını belirmektedir. İbnü’l-Esîr, a.g.e., s. 434. 
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Kudüs’te bulunan Frenkler Sûr’a gittiler. Müslümanların Kudüs’ü fethettikleri, 

yaya veya atlı olarak burayı ziyarete geldiklerinin bilgileri geldi. Böylece kentin 

içerebileceği kapasiteden çok daha fazla halk yığını oluştu. Şaban ayının dördünde (9 

Ekim) Kudüs’te cuma duaları okundu ve siyah cübbe (Abbasi Halifeliğinin sembolü) 

giyinmiş olan Kadı Muhyiddîn İbnü’l Zeki, içerisinde Halife el-Nasır ve Sultan 

Selâhaddin için dua ettiği etkili ve güzel bir vaaz verdi. Duadan sonra Hanbelilerin reisi 

Zeyneddîn bin Necâ ayağa kalktı ve halka nasihat etti.252 Sultan, Hz. Ömer Camii’nin 

mihrabının mermerle kaplanmasını emretti.  Halep’ten çok güzel bir minber getirildi ve 

el-Aksa Camii’ne yerleştirildi. Hristiyanların ibadet izlerinin tümü sökülüp atıldı. Birkaç 

yığın gül suyuyla Kutsal Taş temizlendi. Tütsüler tüttürüldü ve halılar serildi. İçerisinde 

Şâfiî fakihler için bir okul tesis edilirken, camiinin hizmetine de adamlar görevlendirildi. 

Kutsal Kabir Kilisesi (The Church of the Holy Sepulchre) kapatıldı ve sonra açıldı. Burayı 

ziyaret edecek Frenkler için bir giriş ücreti belirlendi. 

Fethin müjdeli haberi Halife’ye ve tüm diyarlara gönderildi. Sultan, Şaban 

ayının bitimine beş gün kala (30 Ekim) Kudüs’ten Akka için ayrıldı. El-Aziz Osman, 

Mısır’a gitmek için ayrıldı. Bu onun orada son dönemi idi. El-Adil, Sultan ile birlikte gitti 

ve onlar Ramazan ayının birinde Akka’ya geldiler. Sultan, buradan Sûr’a hareket etti ve 

ayın dokuzunda (12 Kasım) Sûr önlerine geldi. Burası çok güçlü bir şekilde tahkim 

edilmişti ve içindeki Frenkler iyi bir şekilde hazırlanmıştı. Sultan’ın diğer birlikleri da 

ona katıldı. Çok sayıda mancınık kente karşı kuruldu ve kentin kuşatması başladı. Sultan, 

donanmanın Mısır’dan gelmesini emretti. On kadırga (şini) ona katıldı. Savaş karadan ve 

denizden başlatıldı. Frenkler beş gemiyi ele geçirdiler. 

 
252 Kudüs’ün fethedilmesinden hemen sonra yaşanan hadiselerin ayrıntısı için ayrıca bkz. 

İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 26-34. 
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Bu sırada Sultan, Halife’den ona sert bir şekilde sitem eden ve onun 

davranışlarını tasvip etmeyen bir mektup aldı. Sultan özrüyle yanıt verdi.253 Şevval ayının 

sonunda Sûr’un kuşatmasını kaldırdı ve askerler kendi topraklarına geri döndüler.254 El-

Adil, Mısır’a dönerken Sultan kalmak için Akka’ya gitti. 

 
253

 Halife ona gönderdiği mektupta genel olarak onu Kudüs’ün fetih müjdesini vermek 

için sıradan bir elçi göndermesi ve el-Nasır ünvanı alması hususunda eleştirmekteydi. 

Halife el-Nasır ile Sultan Selâhaddin arasındaki ilişki için ayrıca bkz. İbn Kesîr, XIII, 

2017, s. 32-34. Ramazan Şeşen, 1987, s. 90-91; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 447.  

254
 Suriye’deki diğer kentlerin bir bir Müslümanların eline geçmesi sonucu Sûr kenti 

hayatta kalan Frenklerin sığınabilecekleri bir liman haline geldi. Bu sebeple kentteki 

Hristiyan nüfusu bir hayli artış gösterdi. Bu arada kente gelip yerleşen Konrad de 

Montferrat, Sûr hâkimi Renaud’un Selâhaddin Eyyûbî’ye yakınlık gösterdiğini ileri 

sürerek onu kentin yönetiminden uzaklaştırdı ve hakimiyeti eline aldı. Müslümanların 

Sûr’a saldıracakları aşikar bir haldeydi. Konrad derhal savunma hazırlıklarına başladı. 

Bunun haberini alan Selâhaddin Eyyûbî kenti ablukaya almadan evvel kentin 

kendisine sulh yoluyla teslim edilmesini istedi. Eğer Sultan’ın isteği kabul edilirse 

Salâhaddîn’in elinde esir tutulan Konrad’ın babası serbest bırakılacaktı. Selâhaddin, 

anlaşmak için Konrad’ın babasını Sûr önlerine getirtti ise de Konrad, bu teklife hiç 

yanaşmadı ve kanının son damlasına kadar çarpışacağı yanıtını verdi. Bunun üzerine 

Müslümanlar karadan ve denizden kenti kuşatma altına aldı. Kentin tahkimatı çok 

sağlamdı ve Frenkler savunma için çok iyi hazırlanmıştılar. Bir gece küçük ve süratli 

gemiler kullanarak Müslüman donanmasına saldırdılar ve donama ağır bir yenilgiye 

uğradı. Donanmadan  geriye kalan çok az bir kısım ancak Beyrut’a ulaşarak 

kurtulabildi. Donanma gücünü kaybeden Sultan karadan saldırılarını sürdürdü. Fakat 

kentin savunmasını bir türlü kıramadı ve kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. 
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Frenkler, Afrbelâ Kalesi’ne bir gece taarruzu yaptılar. Çok sayıda Müslümanı 

öldürdüler ve içerisinde ne varsa yağmaladılar. Sultan, Kudüs’ü fethetmesi üzerine ona 

tebriklerini sunan Irak, Horasan ve Bizans İmparatorluğu’ndan gelen elçileri Akka’da 

kabul etti. 

H. 583 yılında güneş, ay, Mars, Venüs, Merkür, Jüpiter, Satürn ve Büyük Ayı 

takımyıldızı on dört saat boyunca terazi burcu sembolüyle aynı hizaya geldiler. Bütün 

astronomlar bir araya geldiler ve  dehşet verici bir fırtına olabileceğine, bu fırtınanın da 

kaçınılmaz olduğuna ve kesinlikle dünyayı geride hiçbir canlı hayvan koymadan, 

devrilmedik hiçbir duvar veya ağaç bırakmadan baştan sona altüst edeceğine hükmettiler. 

Bu konseyin büyük bir bölümünü Bizans’tan gelen adamlar oluşturuyordu. Onlar bu 

ürkütücü haberi kıyamet günü olarak yaydılar. Bazı insanlar dağlardaki mağaralara ve yer 

 
Dönemin önemli kaynakları Sultan’ın mali sıkıntı çekmesi ve askerlerin gönülsüzlüğü 

sebebiyle kuşatmayı kaldırılmak zorunda kalındığını iddia etmektedir. Böylece 

Frenklerin tutundukları ve sığındıkları en tahkimatlı tek kale olan Sûr’un düşmesi 

onların sonu olacakken, şimdi Frenklerin bu topraklarda daha da uzun süre 

kalmalarının yolu açılmış oldu. Steven Runciman, 1987a, 396-397; Gregory Abû’l-

Farac, a.g.e., s. 447; Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 118; Ernoul, 1871, s. 239-253; İbn 

Şeddad, 2015, s. 133; Thomas Asbridge, Haçlı Seferleri, Çev. Ekin Duru, Say 

Yayınları, İstanbul 2014, s. 398. Ayrıca İbnü’l-Esîr, kuşatmanın başarısız olmasında 

Selâhaddin Eyyûbi’yi suçlu bulmaktadır. Her fetih hareketinde ele geçirilen kentlerde 

bulunan Hristiyanları koruduğu, kolladığı ve hepsini Sûr’a gönderdiği hususlarında 

onu tenkit etmektedir. İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 438. 
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altlarına sığındılar. O günün dehşeti içinde en aşırı tedbirleri aldılar.255 Adamlar: “Eski 

kitapların hepsi bu rastlantıya işaret ediyorlar ve içlerinde dünyanın yıkılacağını ihtiva 

ediyorlar.” dediler. Bu rastlantı Misra256 ayının (Cemâziyelâhir) yirmi yedisi salı günü (3 

Eylül) ve onu takip eden gece çarşambaya kadar gerçekleşti. Fakat hiç rüzgâr esmedi. Nil 

Nehri’nin en yüksek seviyesinin Misra ayında olmasına rağmen nehir hiç dalgalanmadı. 

Öğlen sonrasından karanlık çökene kadar rüzgârın Nil’in yüzey sularına vurması 

alışılagelmiş bir şeydi. Bu da dalgalara sebep olurdu. Fakat o gece ne o günden önce ne 

de ertesi gün bununla ilgili hiçbir şey olmadı. İnsanlar fenerlerle rüzgârı test etmek için 

evlerinin çatısına çıktı. Fakat hiçbir alev titremedi. İnsanların en metanetlileri bile bu 

Bizanslı astronomlar tarafından ürpertilmişti. Fakat Allah onların yalancılığını ortaya 

çıkardı. Sultan el-Melik el-Nasır Selâhaddin Yusuf, liderlerini tutsak alarak ve onları yok 

ederek  Hristiyanlara karşı üstün geldi. Batıyı ve doğuyu, hatta Kudüs’ü bile tutsaklarla 

doldurdu. Çok sayıda umudunu yitiren kişi bu fırtınanın korkusu karşısında yıkıma 

uğradılar. Bazıları öldüler bazıları da hasta düştüler. 

 
255

 Süryani Mihail aynı konuyu detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Bkz. Süryanî Patriği 

Mihail, Süryani Patrik Mihail’in Vakainamesi II, (1042-1195), Çev. Hrand D. 

Andreasyan, İstanbul 1944, s. 270-273.  

256
 Misra veya Meserrâ, Kıpti takvim ayıdır. Miladi takvime göre 7-8 Ağustos ile 5-6 

Eylül arasına tekabül etmektedir. Kıptiler ve Kıpti takvimi hakkında ayrıca bkz. Özen 

Tok, “Osmanlılarda Kıptî Takviminin İdarî ve Malî Alanda Kullanımı”, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri 2006, s. 370; İzzettin 

Artokça, Kıptiler, TASAM, Stratejik Rapor No. 51, Ankara 2013, s. 8; Bahattin Keleş, 

“Bahrî Memluklerde İktisadî ve Ticarî Hayat (1250-1883)”, Erciyes Üniversitesi SBE 

Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, Kayseri 1998, s. 45. 
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Şam’dan bir kervan Cemâziyelâhir ayının on altısında (23 Eylül) Kahire için 

yola koyuldu. Bu kervan herhangi bir gümrük vergisi ödemeden veya harç vermeden sahil 

yolunu takip eden (Filistin’in) ilk kervandı. 

Bu yıl Karakuş et-Takavî sefere çıktı ve Kayrevan’ı fethetti. Mağrib sultanı İbni 

Abdülmümin onunla Tunus dışında savaş verdi ve hezimete uğradı. Rebiyülevvel ayında 

o diyarda hutbe Sultan Selâhaddin adına okundu. İbni Abdülmümin birliklerini topladı ve 

Karakuş’la savaştı. Onu bozguna uğrattı bu yüzden o da çöle kaçtı. 

Aynı yıl Sultan, hakkında anlaşmazlıklar yükselen ve halkı zarara uğratan para 

biriminin geri çekilmesini, dinarların yalnızca Mısır altınından ve dirhemlerin de yalnızca 

gümüşten darp edilmesini emretti. Ağırlıklarının tartımındaki uygunsuzluklar yüzünden 

kara dirhemleri tedavülden kaldırdı. İnsanlar bu tedbire çok sevindi. 

H. 584 Yılı (2 Mart 1188-18 Şubat 1189) 

Bu yıl boyunca bir süre Sultan, Kevkeb (Belvoir) Kalesi’ni kuşatma altına aldı. 

Fakat hiçbir başarı elde edemedi. Bunun üzerine Emir Sârimüddin Kaymaz en-Necmî’yi 

beş yüz atlı adamla kale önlerine yolladı. Ayrıca Safed’te iken Emir Tuğrul el-Hazinedar’ı 

da beş yüz atlı adamla üzerlerine saldı. Emir Sadeddin Gümüşaba el-Esedi’yi Kerek ve 

Şevbek’e gönderdi. Sultan, Mısır’dan Kahire duvarlarının inşası için peşinden ayrılmış 

olan Emir Bahâeddin Karakuş’u çağırdı ve bu emir Kevkeb önlerinde Sultan’a tekrar 

katıldı. Selâhaddin onu Akka’yı güçlendirmesi için vazifelendirdi. Bunun üzerine 

tutsakları, öküzleri, makineleri ve Mısır’dan getirtmiş olduğu yük hayvanlarını 

çalıştırarak oranın duvarlarını tekrar inşa etmeye ve kulelerini yükseltmeye başladı. 

Sultan’ın kendisi Şam’a döndü. Rebiyülevvel ayının altısında (5 Mayıs) buraya 

girdi. Bu kentten bir yıl, iki ay ve beş gündür ayrı idi. Bu zaman diliminde Frenkleri 

mağlup etti ve Kudüs’ü fethetti. Kadıların huzurunda Adalet (Mezâlim) Divanı’na 

katılmaya devam etti. Ayrıca eyaletlere cihat için milis gücü çağrısı yapan mektuplar 

yazdı. 
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Sultan beş gün sonra Ba’lebek için Şam’dan ayrıldı. Sincar hakimi İmadüddin 

Zengi bin Mevdûd Humus mıntıkasında Sultan’a katıldı. Onlar Humus Gölü kıyılarında 

ordugahlarını kurdular. Sultan, oğlu el-Zahir ve Hama hâkimi olan yeğeni el-Muzaffer’i 

Antakya yolunu korumaları için gönderdi. Rebiyülahir ayının birinde (30 Mayıs) tekrar 

yola çıktı. Şafita257 ve civarındaki kalelere karşı taarruz birliklerini gönderdi. 

Cemâziyelevvel ayının dördünde (2 Temmuz) düşmanla karşılaşmak için muntazam bir 

şekilde ilerledi. Tartus’u258 fethetti ve içerisindekileri ganimet olarak ele geçirdi. 

Tartus’un duvarlarını yerle bir etti ve kentin kendi türünde en geniş olan bir kilisesini de 

harap etti. 

Sonrasında Cebele259 üzerine yürüdü. Ayın on sekizinde (16 Temmuz) Cebele 

önlerine geldi ve orayı herhangi bir direniş olmadan aldı. Biraz savaştıktan sonra 

Lazkiye’yi ele geçirdi. Orada askerleri hatırı sayılır derecede ganimet elde ettiler. Sahyun 

Kalesi (Selâhaddin Kalesi) üzerine yürüyerek, Cemâziyelâhir ayının ikisinde (29 

 
257

 Şafita, Tartus sınırları içerisinde yer almaktadır. İçinde kendi adıyla bir kalesi bulunan 

küçük bir yerleşim birimidir. Humus’un batısında Ensariye dağlarının güneyinde 

bulunan meşhur Krak des Chevaliers Kalesi’nin (Şövalyeler Kalesi) hemen kuzeyine 

düşmektedir. Yakup Mergen ve Esra Danacıoğlu, “Suriye İç Savaşı ve Suriyeli 

Hristiyan Mülteciler”, International Social Sciences Studies Journal, 2019, V. 5, I. 

36, s. 2961; Michael Haag, Templars: History and Myth, Profile Books, Suffolk 

2009 s. 14. 

258
 Tartus, Suriye’de Lazkiye ile Trablusşam kentleri arasında bulunan bir liman kentidir. 

Abdülkerim Özaydın, “Tartus”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2011, C. 40, 

s.116-118. 

259
 Cebele, Suriye’de Lazkiye’nin güneydoğusunda bulunan liman kentidir. Abdülkerim 

Özaydın, “Cebele”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1993, C. 7, s.183-184. 
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Temmuz) kaleyi zapt edene kadar burada bulunan düşman askerleriyle mücadele etti. 

Ayrıca Cisr eş Şuğur’un ikiz kalelerini, Bağras260 ve diğer birkaç kaleyi fethetti. 

Buralarda bulunanları esir aldı ve birçok ganimet ele geçirdi. 

Bağras’ı aldıktan sonra Antakya hâkimi olan prens ona barış talep eden elçiler 

gönderdi. Sultan, prensin tuttuğu sayıları bin olan Müslüman tutsağın serbest bırakılması 

koşulu üzerine razı geldi. Sonrasında Sincar meliki kendi topraklarına döndü ve Sultan 

Halep’e hareket etti. Burada bir süre kaldı ve sonra Şam için ayrıldı. Şaban ayının 

sonunda (23 Ekim) kente girdi. 

Aynı zamanda Gümüşaba, Kerek kentini hisarlarını himaye edinceye kadar 

kuşatmaya devam etmişti. Ramazan ayı boyunca Şevbek, Sala ve birkaç kaleyi de aynı 

şekilde kuşattı. Bu güzel haberler Sultan’a ulaştığında Sultan Şam’dan ayrıldı. Şevval 

ayının on dördünde (6 Aralık) kent teslim olana kadar Safed’i kuşatma altında tuttu. 

İçinde bulunan Frenkler Sûr’a çekildiler. Sonra Sultan, Kevkeb’e hareket etti ve burayı 

Zilkade ayının ortalarında (5 Ocak 1189) şartlı olarak teslim alana kadar ablukaya aldı. 

Buranın sakinlerini büyük sayıda Frenkin bir araya geldiği Sûr’a gönderdi. Sultan, Halife 

el-Nasır’a bu fetihlerin haberini verirken, onlar da Sicilya ve İspanya’daki Frenklere 

mektuplar gönderdiler.261 

 
260

 Günümüzde Belen ilçesinin sınırlarında kalan Bağras, İskenderun ile Antakya yolu 

üzerinde bulunan Amanos Dağları’nda Belen Geçidi girişinde bulunan bir kale idi. 

Yusuf Halaçoğlu, “Bağras”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1991, C. 4, s. 450. 

261 Sultan Selâhaddin Eyyûbi’nin Kudüs’ü Hristiyanların elinden alması üzerine buradaki 

önde gelen şahıslar Avrupa’ya mektuplar ve haberciler gönderdiler. Gönderdikleri 

haberler ve mesajlarda durumun vahametinden bahsederken yardım talebinde de 

bulunuyorlardı. Bazı kimseler de Arap kimliğinde birisi tarafından aldığı darbelerle 

kanlar içinde bırakılmış Hz İsa’nın tasvirini yaparak ve O’nun Müslümanların 
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Bu yıl Kahire’de Şii mezhebinden on iki adam “Çok yaşa Alioğluları” diye 

bağırarak bir yaygara kopardılar. Caddenin bir ucundan diğer ucuna bu bağırtıyla 

koştular. Kent sakinlerinin, onların amaçlarını ve Fâtımî hanedanlığının yeniden tesisinin 

benimseneceğini düşündüler. Hapishanede bulunanları serbest bıraktılar ve böylece kenti 

ele geçirdiler. Fakat hiç kimse onlara eşlik etmediği zaman onlar dağıldılar. 

Sultan, aynı yıl Kudüs’e seyahat etti. Buraya Zilhicce ayının sekizinde (28 Ocak 

1189) ulaştı. Kurban Bayramı’ndan sonra Askalân’a hareket etti. Kardeşi el-Adil’i 

Mısır’a el-Melik el-Aziz’e yardımcı olması için gönderdi. Onu daha evvel bağışlamış 

olduğu Askalân yerine Kerek ile tazmin etti. Sonra Sultan, Akka’daki konutuyla meşgul 

oldu.  

 
peygamberi Hz. Muhammed tarafından dövüldüğüne ilişkin resimler çizerek Hristiyan 

alemini dolduruşa getiriyor ve halkın desteğini almaya çalışıyorlardı. Bunun üzerine 

Papa VIII. Gregorius tarafından III. Haçlı Seferi için çağrılar yapılmaya başlandı. 

Papanın Kutsal Savaş çağrılarına olumlu olarak İngiliz, Fransız ve Alman 

hükümdarlar karşılık verdi. Lakin sefer için yapılan hazırlıklar için üç yıl harcandı. 

Sonunda M. 1189 yılında Alman İmparator I. Friedrich Barbarossa kışın bitimine 

müteakip ordusuyla beraber III. Haçlı Seferi’ne çıkabildi. Alman hükümdar kara 

yolundan gelmeyi tercih etti. Fransa Kralı Philippe Auguste ve İngiltere Kralı Aslan 

Yürekli Richard ise deniz yoluyla gelmeyi planladılar. Seyfettin Kaya, “Üçüncü Haçlı 

Seferi Sırasında Friedrich I. Barbarossa’nın Konya’yı İşgali ve Yağmalaması (17-23 

Mayıs 1190)”, Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, Tokat 2020, C. 3, S. 1, s. 152-168; 

William Barron Stevenson, 1907, s. 260; Stanley Lane-Poole, 1906, s. 251-253; Amin 

Maalouf, 1998, s. 267; Işın  Demirkent, 2004, s. 145; İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 32-38; İbn 

Kesîr, XIII, 2017, s. 43-47; Thomas Asbridge, 2014, s. 376-377; Georg Ostrogorsky, 

Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, TTK Yayınları, Ankara 2011, s. 376.  
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H. 585 Yılı (19 Şubat 1189-7 Şubat 1190) 

Sultan, bu yılın başlarında Akka’dan hareket etti ve Sefer ayının başlangıcında 

(21 Mart) Şam’a girdi. Bu ayın on ikisinde (1 Nisan) Halife Nasır’dan ona bir elçi geldi. 

Ziyaeddin Abdülvahhab bin Sekine hutbenin Halife’nin veliahttı olan oğlu Uddetüddin 

Ebu Nasr Muhammed adına okutulmasını talep etti. Bu istek yerine getirildi. Elçi, 

beraberinde Halife için hediyeler ve Frenk tutsakları götüren Ziyaeddin el-Kasım bin 

Yahya el-Şehrezûri eşliğinde geri gönderildi. Birçok nesnenin yanı sıra Kudüs’teki 

Kubbetü’s Sahra’nın tepesinde bulunan haç ve Frenk Kralı’nın tacı da onlardaydı. Altınla 

kaplı bakır haç Nübye Kapısı (Bağdat’ta) eşiğinin altına gömüldü ve böylece ayaklar 

altında çiğnendi.  

Sultan, Rebiyülevvel ayının üçünde (21 Nisan) Şam’dan yola çıktı. Şakîf-i 

Arnûn’u kuşatma altına aldı. Fakat tedirgin oldu. Çünkü Antakya prensiyle yapılan barış 

anlaşmasının bitişi yaklaşıyordu. Sûr’da bulunan Frenkler toplanıyor ve takviye 

alıyorlardı (denizden).  Frenklerin kıyı bölgelerinde Müslüman ve Frenkler arasında her 

iki tarafında adamlarının öldürüldüğü birçok çatışma meydana geldi. Gitgide daha çok 

Müslüman öldürüldü. Frenklere karşı olan kızgınlık çoğaldı. Buna bağlı olarak Sultan 

Akka’ya ilerledi. Fakat Frenkler ondan önce buraya gelmiş ve kenti kuşatma altına 

almıştı.262 Sultan, Akka ovasında ordugahını kurdu ve böylece burayı kuşatan Frenkleri 

 
262

 Avrupa’dan gelen Haçlılar ile birlikte Sur’da toplanan Frenk ordusunun sayısı giderek 

artmaya başlamıştı. Kentte oluşan bu kalabalık güruh aralarındaki koordinasyonu 

sağladıktan sonra Ağustos 1189 tarihinde Akka’yı kuşatmak maksadıyla sefere çıktı. 

Kente gitmek için sahil yolunu kullanan Frenkler, Sultan’dan evvel gelerek kenti 

Ağustos ayı sonlarında muhasara altına aldılar. Selâhaddin, Akka’ya ulaştığı zaman 

vaziyeti tahlil etti ve takviye için önceden çağrıda bulunduğu yeğeni el-Muzaffer 

Takıyyüddîn Ömer ve Urfa hâkimi Muzafferüddin Gökböri’nin gelmesiyle düşman 
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abluka altına aldı. Daimî Müslüman ordusu ona katıldı. Fakat denizden Frenklere takviye 

birlikler geliyordu. Sultan ne kasabaya ulaşabildi ne de kasaba sakinleri ona gelebildi. 

Yine de Sultan, Şaban ayının birinde (14 Eylül) Frenklere karşı muharebenin 

baskısını ta ki ayın ikisinde Akka’ya girebilene kadar artırdı. Fakat çabalar Ramazan 

ayının dördüne (16 Ekim), Sultan’ın Harrube’ye hareket ettiği zamana kadar sürdü. 

Frenkler ordugahlarının etrafında Akka’yı denizden denize çevreleyen bir hendek 

kazarlarken, Akka’da kalan Müslümanlar kapıları kilitlediler. Frenkler ayrıca etraflarına 

koruyucu kafesler yerleştirdiler ve bunlara askerler görevlendirdiler. Böylece 

Müslümanları Akka’ya ulaşmaktan alıkoydular. 

El-Adil, Şevval ayının ortalarında Mısır ordusuyla beraber (27 Kasım) Akka’ya 

ulaştı. Zilkade ayının ortalarında Hâcib Lülü komutasında elli kadırgalık bir donanma 

Mısır’dan Akka’ya vardı. Bir kuzey rüzgârı Frenk donanmasını dağıttı ve Hâcib onların 

yük gemilerinden (butsa) ikisini ele geçirdi. Sayıları on bin civarında olan Akka’daki 

Müslümanlar, donanmanın gelmesiyle cesaretlendi ve maneviyatları güçlendi. Sultan, 

Frenklere karşı verilen kutsal savaş (gaza) için ahaliyi teşvik etmek üzere daha uzak 

diyarlara misyonerler yolladı. Yemen’deki kardeşi Seyfü’l İslâm Tuğtekin’e maddi 

yardım için mektup yazdı. Acem meliki Muzafferüddin Kara Arslan’a da aynı mektubu 

yazdı. Ayrıca Halife’ye de yazdı. 

Aynı zamanda Frenklere takviyeler gelmişti. Halep’ten Alman İmparatoru’nun 

İslâm topraklarına yönelmiş bir milyondan fazla devasa bir adam kalabalığının başında 

İstanbul’dan yola çıkmış olduğu haberi geldi.263  

 
üzerine taarruza geçti. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 34-37; İbn Şeddad, 2015, s. 160-161; 

Steven Runciman, 1987b, s. 20. 

263
 Yaşanan gelişmelerden haberdar olan Sultan’ın oğlu el-Melik el-Zâhir, babasına 

Halep’ten gönderdiği mektupta Alman Kralı’nın  yüz altmış bin kişilik (bu sayı 
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Bu hadiseler Sultan ve onunla beraber olan Müslümanlar için can sıkıcı olmuştu. 

Bu yıl ölenler; Recep ayının yirmi yedisi gecesi Hüsameddin Sungur el-Hilati, 

Şaban ayının on üçü çarşamba günü Emir Hüsameddin Tuman, Şaban ayında Sultan 

Selâhaddin’in yeğeni Emir İzzeddin Müsek bin Cekku, Ramazan ayının on biri salı 

gününde Şam’da Ebu Sa’d Şerefüddîn Abdullah bin Ebû Asrûn, (H. 492/M. 1098 yılının 

başlangıcında doğmuştu), Zilkade’nin dokuzu salı gününde Harrube yakınlarındaki 

ordugahta Ziyaeddin İsa el-Hakkâri.264 

 
kaynaklara göre iki yüz ila iki yüz atmış bin arasında değişkenlik göstermektedir.) 

ordusuyla birlikte İstanbul taraflarından yola çıktığını ve emelinin İslâm ülkelerini feth 

etmek olduğunu bildiriyordu. Aldığı haber karşısında kaygısı artan Selâhaddin, İbn 

Şeddâd’a derhal yola çıkarak Sincar, el-Cezire, Musul ve Erbil hakimleri ile Abbasi 

Halifesi’nden yardım talebinde bulunmasını emretti. İbn Şeddâd, 2015, s. 174; 

Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 452; Amin Maalouf, 1998, s. 268. İbn Kesîr, Alman 

Kralı’nın asker sayısını üç yüz bin olarak zikretmektedir. İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 43. 

264
 Ziyaeddin İsa el-Hakkâri, H. 573 (M. 1177) yılında Frenklerin Remle üzerine 

gerçekleştirdikleri  saldırıda Sultan’ın kardeşi Seyfü’l İslâm Zahireddin Tuğtekin’le 

beraber düşmana karşı canla başla çarpışmasına rağmen Bedevilerin ihaneti sonucu 

esir düştü. Kudüs’te yaklaşık üç yıl  hapis hayatı yaşadı. Sultan, can yoldaşı el-

Hakkâri’nin tutsak hayatı yaşamasına daha fazla dayanamadı ve 1180 yılında onun 

altmış bin dinar değerinde bir fidye karşılığında özgür kalmasını sağladı. Bununla 

beraber 1187 yılında da Akka’nın fethinden sonra el-Hakkâri’ye Tapınak 

Şövalyeleri’nin Akka ve çevresindeki bütün mallarını bağışladı. El-Hakkâri, III. Haçlı 

Seferi sırasında Frenklere karşı girişilen mücadelelerde Sultan Selâhaddin Eyyûbî ile 

beraber ön saflarda yer alan komutanların başında gelmekteydi. Ayrıca bkz. Bedrettin 

Basuğuy, “Ziyâüddîn Îsâ El-Hakkârî ve Salâhaddîn-i Eyyûbi’nin Siyasî Kariyerine 
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H. 586 Yılı (8 Şubat 1190-28 Ocak 1191) 

Bu yılın gelişi Sultan’ın Harrube’de Frenkleri kuşatmasına rast geldi. Diğer 

ülkelerden gelenlerin yanı sıra doğudaki topraklardan da Müslüman birlikler gelmişti. 

Sultan, Rebiyülevvel ayının on sekizinde (25 Nisan) birlikleri toplanmaya devam ederken 

Harrube’den Tell Keysan’a gitti. Aynı zamanda Frenkler Akka’ya karşı inşa etmekte 

oldukları üç kuleyi tamamladılar. Bu inşaat yedi ay sürdü. Amma velakin kuleler sonunda 

kentin üzerinde yükseldi. İçleri adam ve levazımatla dolduruldu. Ayrıca hendekler açıldı. 

Böylece Frenkler kenti abluka altına aldılar ve Müslümanlar büyük korkuya 

kapıldılar. İki tarafta üç kule yanana kadar şiddetli bir şekilde çarpıştılar.265 Akka 

 
Etkisi”, I. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari Üniversitesi 

Yayınları, Hakkari 2018, C. I, s. 271-280. 

265 Bu saldırıların başındaki isim Kral Guy de Lusignan idi. Sultan, Askalân’ın kuşatması 

sırasında kalenin teslim edilmesine karşılık daha evvel tutsak ettiği Kral Guy de 

Lusignan’ı serbest bırakacağı teklifinde bulundu.  Kent halkı buna yanaşmayarak 

Kral’ı gözden çıkardı. Müteakip zamanlarda  Kraliçe Sybille’in Selâhaddin’e 

kocasının özgür kalmasını rica eden mektuplar göndermesi üzerine Sultan onu şartlı 

olarak serbest bıraktı. Sultan’a verdiği sözlere göre; Guy de Lusignan, bir daha bu 

topraklarda bulunmamak ve İslâm’a karşı savaşmamak üzere Avrupa’ya dönecekti. 

Sultan, onu Trablus’a eşinin yanına yolladı. Fakat Guy, sözünde durmayarak 

Avrupa’ya dönmedi ve topladığı Frenk askerleriyle beraber Sûr’a geldi. Burada diğer 

Haçlı kuvvetleriyle istişarede bulunarak, İngiltere ve Fransa krallarını beklemeden 

güneye ilerleyip M. 1189 yılında Akka’yı kuşattı. Ona Champagne kontu Henry, 

Dreux kontu Robert, Blois kontu Theobald ve Sancerre kontu Stephan gibi asilzadeler 

askerleriyle beraber destek oldular. Thomas Asbridge, 2014, s. 402; Steven Runciman, 
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birlikleri hendekleri temizledikten ve duvardaki gedikleri tıkadıktan sonra bir saldırı 

düzenlediler. Kulede bulunan tüm demirden malzemeyi ele geçirdiler ve durumlarını bu 

malzemelerle güçlendirdiler. Mısır donanması ve Frenk gemileri arasında çok sayıda 

çarpışma oldu. Bu çarpışmalarda Frenklerin birçoğu telef oldu. 

Alman İmparatoru (Friedrich Barbarossa), Müslüman topraklarının sınırlarına 

vardı. Fakat birçok askeri telef olmuştu. Selçuklu Sultanı İzzeddin Kılıç Arslan onlarla 

savaştı.266 Fakat Frenkler tarafından Konya’ya yöneltildi ve takip edildi. Almanlar bu 

 
1987b, s. 17; İbnü’l-Esîr, 1987a, s. 431; Ramazan Şeşen, 1987, s. 131; Işın Demirkent, 

2004, 146. 

266
 Friedrich Barbarossa, Bizans topraklarına ulaştığı esnada II. Kılıç Arslan ülkesini on 

bir oğlu arasında bölüştürmüş ve onlar üzerindeki otoritesini kaybetmiş durumdaydı. 

Oğullarından Konya hakimi olan Kutbeddin Melikşah’ın yanında biçare vaziyette 

hayatını sürdürmekteydi. Haçlı ordusunun gelişiyle ilgili baba ile oğul Sultan’la 

sürekli haberleşerek onların Anadolu’dan geçmelerine engel olacaklarını 

bildirmekteydiler. Alman Hükümdarı, II. Kılıç Arslan’dan Anadolu’dan geçmeleri 

için izin istedi. II. Kılıç Arslan buna müsaade etti ve Kral’a rehberlik için elçiler 

gönderdi. Elçiler rehberliğinde Anadolu’da ilerleyen Haçlılar Uluborlu’ya kadar 

kimseye zarar vermeden geldiler. Lakin Sultan’a itaat etmeyen birkaç Türkmen grubun 

müteakip sefer Haçlıları gafil avlayıp onlara zarar vermesi yüzünden Selçuklu-Haçlı 

ilişkileri bir anda bozuldu. Friedrich Barbarossa gerek bu akınlar gerekse kıtlığın baş 

göstermesi sebebiyle Konya üzerine bir saldırı gerçekleştirdi. Konya’da büyük bir 

yağma ve talan yapıldı. Selçuklular ile tekrar sulh antlaşması yapılarak Kudüs’e doğru 

yola devam edildi. Alman Kral, serinlemek için girdiği Tarsus çayında boğularak 

hayatını kaybetti. Kralın nerede ve nasıl öldüğüne dair kaynaklarda farklı iddialar 

bulunmaktadır. Sonucunda Alman Kralı öldü ve yaşananlar sebebiyle Frenkler 
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kente saldırdı. Çarşı ve pazarlarını yaktı. Sonrasında Selâhaddin’in onlardan aldığı 

Kudüs’e sahip olmak, kale ve kentleri geri almak niyetiyle Tarsus üzerine yürüdüler. 

Fakat İmparator bu kentte öldü ve yerine Antakya üzerine yürüyen oğlu geçti.267 Bunun 

üzerine Sultan kendisiyle Akka önlerinde toplanan ordunun büyük bir bölümünü bu kente 

sevk etti. Kendisiyle beraber kalanlardan çoğu büyük bir salgın hastalığa yakalandılar. 

Sultan, Taberiye, Yafa, Arsuf, Kayserya, Sayda ve Cübeyl’in duvarlarının 

yıkılmasını emretti. Emir yerine getirildi ve buraların sakinleri Beyrut’a gönderildi. 

Şimdi de Sultan’la beraber kalan az sayıdaki asker sebebiyle Frenkler onların 

peşinden gitmek ve yok etmek için cesaretlendiler. Bu sebeple onla çatışmak için atlarına 

bindiler. El-Malik el-Adil’in çadırını yağmaladılar. Müslüman ve Frenkler çarpıştılar. 

Frenkler çadırların kapılarına doğru geri püskürtüldü ve binlercesi yok edildi. Direnişleri 

azaldı. Fakat destekleri geldi ve onlar mancınıklarını Akka’ya karşı yerleştirdiler. 

 
dağılmaya başladı. Anadolu’ya gelen devasa ordudan Kudüs’e ulaşanların sayısı 

oldukça az oldu ki bu da Müslümanları büyük bir orduyla karşı karşıya gelme 

kaygısından kurtardı. Sıbt İbnü’l Cevzi, 2011, s. 403; Steven Runciman, 1987b, s. 15; 

İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 47-52; İbnü’l Adim, 1968, s. 114; Osman Turan, s. 222-223; İbn 

Şeddâd, 2015, s. 185-188; Ambroise, 1941, s. 150; Süleyman Özbek, 1995, s. 58-64; 

267 Boğularak ölen Alman Kralı Barbarossa'nın yerine oğlu Friedrich von Schwaben geçti. 

Kraliyet askerlerinin başında Akka’ya ulaşmak için yoluna devam etti. Halep ve 

Lazkiye  bölgelerinden geçerken Müslümanların gerçekleştirdikleri küçük çaplı 

akınlar sebebiyle askerlerinin birçoğunu kaybetti. Friedrich von Schwaben, 

nihayetinde 1190 yılı Ekim ayı başlarında Akka’da bulunan Haçlı karargahına 

ulaşabildi. Kral, kısa bir süre sonra Frenklere fazla bir yararlılık gösteremeden 

hastalanması sonucu öldü. Ramazan Şeşen, 1987, s. 137; İbn Şeddâd, a.g.e., s. 190; 

Steven Runciman, 1987b, s. 14-28. 
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Aynı zamanda Sultan, Harrube’ye geri çekildi. Orada İstanbul’daki Bizans 

İmparatoru’ndan Sultan tarafından gönderilen minberin, bunun yanı sıra hatipler, 

müezzinler ve Kur’an okuyucularının vardığını haberdar eden bir mektup aldı. Bu mektup 

ayrıca İstanbul’un eski camisinde hutbenin Halife Nasır adına okutulduğu bilgisini de 

verdi. 

Alman İmparatoru’nun oğlu ordusuyla beraber Antakya’dan Trablusgarp’a 

ilerledi. Buradan Akka’ya seyretti. Ramazan ayının altısında (7 Ekim) oraya vardı. 

Müslümanlarla savaştı. Fazla bir başarı elde edemedi. Zilhicce ayının on ikisinde (10 

Ocak 1191) ölene kadar burada kaldı. 

Kış bastırdı. Savaş bitmek bilmedi ve askerler sürekli savaşmaktan bitkin 

düştüler. Sincar meliki, Cezire meliki ve Musul meliki hepsi orduyu bırakıp gitti. 

Bu yıl Seyfüddevle Abdûl Meymûn Mübarek b. Kâmil b. Münkız, Mısır’da 

Divan Müfettişliği görevine başladı.  

H. 587 Yılı (29 Ocak 1191-17 Ocak 1192) 

Yeni yıl başlarken Halep prensi el-Zahir kendi ülkesine hareket etti. El-Muzaffer 

Hama’ya gitti.  Böylece Sultan’ı az bir kuvvetle bıraktılar. Aynı zamanda harp Bahâeddin 

Karakuş komutasındaki Akka birlikleri ve Frenkler arasında devam etti. Baharla beraber 

birlikler Sultan etrafında toplandılar. Fakat aynı anda Akka’ya ablukayı azaltan Frenklere 

destek geldi.268 Mancınıkları kente karşı kurarak aşırı derecede gayretle kuşatmanın 

 
268

 Geçen yılın Temmuz ayında yola çıkan Fransa Kralı Philippe Auguste ve İngiltere 

Kralı Aslan Yürekli Richard ile kendilerine eşlik eden diğer Haçlı kuvvetleri peyder 

pey Akka’ya gelmeye başladılar. Nisan ayı başlarında Akka’ya ilk ulaşan Fransa Kralı 

Philippe, Sûr hakimi olan kuzeni Konrad de Montferrat tarafından karşılandı. Fransa 

Kralı’nın yanında Baurgogne Dükü II. Hugue ve Flandre Kontu Philippe d’Alsace 

gelmişti. Bol miktarda kuşatma aracına da sahip olan Fransa Kralı zaman kaybetmeden 
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şiddetini artırdılar. Cemâziyelâhir ayının yedisinde cuma günü (12 Temmuz) Frenkler 

burayı ele geçirene kadar Müslümanların gayretleri sürdü. İçerisindeki tüm Müslümanları 

tutsak aldılar. Sayıları binlerceydi. Daha sonra Frenkler savaşmak için gemilerle 

ilerlediler. Sultan onlarla karşılaştı ve onları bozguna uğrattı. Sonra orada sulh ve 

tutsakların serbest bırakılması bakımından birkaç görüşme sürdürüldü. Fakat hiçbir sonuç 

elde edilemedi.269 Sonrasında Recep ayının yirmi yedisinde (20 Ağustos) Frenkler 

 
Haçlıların komutasını üzerine aldı ve Mayıs ayından itibaren Akka kuşatmasının 

tazyikini artırdı. Müteakiben İngiltere Kralı, Haziran ayı başlarında beraberinde yirmi 

beş büyük gemi, sayısız şövalye, at ve erzakla Akka önlerinde görüldü. Amin Maalouf, 

1998, s. 271; El-İsfahânî, 1962, s. 255; Steven Runciman, 1987b, s. 41; Stanley Lane-

Poole, 1906, s. 281; İbn Şeddâd, 2015, s. 196; İbnü’l-Esîr, 1987b, 64; Işın  Demirkent, 

2004, s. 155. Fransa Kralı Philippe Auguste sefere çıktığında beraberinde tüyleri boz 

renkli olan iri ve güzel görünümlü bir doğan getirmişti. Bu doğan birden uçarak 

Müslümanların tarafına kaçmış onların bulunduğu surların üzerine  konmuştu. Onlar 

da doğanı yakalayıp Selâhaddin Eyyûbî’ye yolladılar. Kral Philippe kuşunun 

kendisine geri verilmesine karşılık bin dinarlık bir meblağ teklif etti. Lakin Sultan 

Selâhaddin bu teklifi reddetti. İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 53. 

269
 Frenkler ile Müslümanlar arasında çarpışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Akka’da 

bulunanlar yeteri kadar yiyecek, malzeme ve asker yardımı sağlanamaması yüzünden 

zor duruma düştüler. Bu sebeple Sultan’a güçlerinin artık tükendiğini, eğer kısa 

zamanda yardıma gelmezse düşmana teslim olacaklarını bildiren mesajlar gönderdiler. 

Sultan duruma çok üzülse de Frenklerin deniz tarafından sürekli takviye edilmesi ve 

güçlü bir donanmaya sahip olması sebebiyle kente gereken yardımı yapamadı. Bu 

sıralarda İngiliz Kralı, Selâhaddin’e elçiler göndererek onunla konuşmak ve karşılıklı 

hediyeleşmek istediğini bildirdi. Sultan teamüller gereği iki taraf arasında savaş 
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olduğu için bir araya gelip konuştuktan sonra savaş yapılmasının  doğru olmadığını, 

önce aralarında bir sulh yapmalarının gerektiğini bildirerek bu teklifi reddetti. İngiliz 

ve Fransız krallarının hastalanması üzerine karşılıklı diyalog yolları da kesintiye 

uğradı. Yaklaşık iki senedir kuşatma altında bulanan halk kötümserliğe kapılmış ve 

moralmen de çökmüştü. İbnü’l-Esîr’e göre bunun sebebi; İzzeddin Çavlı’nın oğlu ile 

İzzeddin Arsal el-Esedî’nin bir gece yanlarına kendi adamlarından bazılarını alıp 

kentten kaçmaları ve Seyfüddin Ali bin el-Meştub’un Fransız Kralı’nın huzuruna çıkıp 

eman dilemesi fakat Kral’ın bunu kabul etmemesi idi. Temmuz başlarında Frenkler, 

Renaud de Châtillon aracılığıyla Selâhaddin’e yeni bir teklifte bulundular. Sundukları 

teklife göre; ele geçirilen Kudüs Haçlı Krallığı’na bağlı bütün yerlerin geri verilmesini, 

Sultan’ın elinde mevcut bulunan Frenk esirlerin Akka’daki Müslüman esirlerle takas 

edilmesini istiyorlardı. Sultan bu teklifi katiyetle reddetti. Artık yardımın  

gelemeyeceğini anlayan Seyfüddin Ali bin el-Meştub, 12 Temmuz günü tekrar Frenk 

karargahına giderek onlarla anlaşma sağladı ve Frenkler sevinç gösterileri yaparak 

Akka’ya girdiler. İbn Şeddâd, 2015, s. 255; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 445-456; 

İbnü’l-Esîr, 1987b, 65-66; Thomas Asbridge, 2014, s. 447; William Barron Stevenson, 

1907, s. 268-270. Şeşen, varılan bu antlaşmanın gereklerini; “Şehrin, içindeki aletler, 

silahlar ve gemilerle birlikte teslim edilmesi, 1500 adi, 100 sayılı Frenk esirinin ve 

gerçek haçın iadesi, iki yüz bin dinar fidye ödenmesi şartıyla müdafiler ve halkın şahsi 

mallarıyla şehirden çıkıp gitmeleri üzerinde iki taraf arasında anlaşmaya varıldı. 

Aracı olduğu için, ayrıca Konrad’a on bin dinar, adamlarına dört bin dinar 

ödenecekti. İki ay içinde bu şartlar yerine getirilmezse müdafiler esir sayılacaktı.” 

diyerek açıklamaktadır. Ramazan Şeşen, 1987, s. 157. Bunun haberini alan Sultan’ı 

büyük bir keder kapladı. İstemeyerek te olsa kalenin burçlarında Haçlı bayraklarının 

dalgalandığını görünce bunu kabullenmek mecburiyetinde kaldı. İbn Kesîr, XIII, 
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Müslüman çadırlarının önlerinde görüldüler ve ellerindeki Müslüman tutsakları 

getirdiler. Sonra onlara saldırdılar. Halen elleri bağlı durumda bulan o kutsal savaşçıların 

her birini, onları izleyen öncülerle birlikte öldürdüler.270 Bunun üzerine Müslümanlar 

 
2017, s. 56-58; Steven Runciman, 1987b, 44; Işın  Demirkent, a.g.e., s. 156; Amin 

Maalouf, a.g.e., s. 273-274;  Stanley Lane-Poole, a.g.e.,  s. 300. 

270
 Akka’nın ele geçirilmesinden sonra kentin paylaşımı ve buradaki Frenklerin başında 

kimin kral olacağı hususunda Fransız ve Alman kralı arasında sürtüşmeler yaşanmaya 

başladı. İngiliz Kralı, Guy de Lusignan’ı desteklerken Fransa Kralı, Konrad’ı 

destekliyordu. İngiliz Kralı’nın Guy’dan yana olmasına rağmen çoğunluğun desteği 

üzerine Konrad’ın kral olduğu ilan edildi. Kısa bir süre sonrada Fransa Kralı Philippe, 

askerlerini burada bırakıp ülkesine geri döndü. Tüm bunlar yaşanırken kenti işgal eden 

Frenkler, sözlerinden dönerek antlaşmanın kurallarını çiğnediler ve Müslümanların 

birçoğunu tutsak aldılar. Bunlara karşılık Gerçek Haç’ın geri verilmesini ve 

antlaşmadaki belirtilen fidye miktarının ödenmesini talep ettiler. Sultan, bu talebi 

karşılamak için onlara çeşitli önerilerde bulunduysa da Frenkler bunu kabul etmediler. 

Bunun üzerine Sultan’dan hiçbir şey tazmin edemeyen İngiliz Kralı, 20 Ağustos 1191 

yılında, meslek sahibi olanlar hariç, elinde bulunan üç bine yakın Müslüman esiri 

(Abû’l-Farac’a göre bu sayı bin sekiz, Ambroise’e göre iki bin yedi yüzdür. Süryanî 

Mihail ise bu sayının yirmi beş bin olduğunu, cesetlerin Akka önüne getirilip 

yakıldığını yazmaktadır.)  çoluk, çocuk, yaşlı demeden insafsızca katlettirdi. Ernoul, 

1871, s. 274-275; İbn Şeddâd, 2015, s. 261; Süryanî Patriği Mihail, 1944, s. 285; 

Gregory Abû’l-Farac, a.g.e., s. 457; Steven Runciman, 1987b, s. 45; Stanley Lane-

Poole, a.g.e., s. 306; Thomas Asbridge, 2014, s. 456; Ambroise, 1941, s. 342-343. 
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Frenkler üzerine atıldılar. Orada iki taraftanda birçok kişinin telef olduğu şiddetli bir 

savaş meydana geldi.271  

Şaban ayı geldiğinde Frenkler Askalân’a gitti. Sultan, onların ardından hareket 

etti ve onlarla bu ayın on dördünde (7 Eylül) Arsuf’ta karşı karşıya geldi. Müslümanlar 

kaçtı. Fakat Sultan askerleri yeniden düzene girene kadar sağlam bir duruş sergiledi. 

Hemen ardından tekrar onları savaşmak için hazırladı ve Frenkleri sığındıkları Arsuf 

 
271

 Akka’nın fethedilmesinden sonra Frenkler yüzlerini asıl hedefleri olan Kudüs’e 

çevirdiler. Bunun için önce Filistin sahilinde bulunan kentleri ele geçirmeleri 

gerekiyordu. Kral Richard, kentin tamamen teslim alınmasından iki gün sonra 22 

Ağustos’ta Frenk ordusunun Akka’dan Kudüs’e hareket etmesini emretti. Sahil 

boyunca güneye hareket eden kara birliklerini denizden de donanma takip etmekteydi. 

Sultan’da ordusuyla beraber onların peşinden gidiyordu. Donanmanın ağır hareket 

etmesi kara ordusunu da yavaşlatıyordu. Bu da Sultan’ın onlara saldırması için avantaj 

sağlamaktaydı. Müslümanlar küçük çaplı saldırılar yaparak Frenkleri yıpratıyordu. 

Kayserya civarına gelene kadar Müslümanlar ile Frenkler arasında küçük çarpışmalar 

meydana gelse de bu çatışmaların şiddeti Sultan’ın ordugahını kurduğu Kayserya 

önlerinde artış gösterdi. Yaşanan çarpışmalar esnasında Kral Richard hafif yaralandı 

ve Frenkler fena halde hırpalandı. Selâhaddin, Akka katliamının öcünü almak için ele 

geçirdiği Frenk esirlerden bazılarını sorgulayıp çoğunu infaz ettirdi. Çünkü o 

Akka’nın düşmesine ve içerisinde bulunan tebaasının katledilmesine o kadar 

içerlemişti ki onların öldürülmesine karşılık ele geçireceği her Frenki öldürmeye 

yemin etmişti. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 66-68; Ramazan Şeşen, 1987, s. 162; Steven 

Runciman, a.g.e., s. 48; Stanley Lane-Poole, a.g.e.,  s. 309-310. 
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duvarlarının gerisine püskürttü.272 Sultan ayın on dokuzunda hareket etti ve elinde 

tutamayacağı, yerle bir etmek istediği Askalân önlerine yerleşti. Tahrip edilmesi için 

kuleleri emirleri arasında paylaştırdı. Duvarları en iyi tahkim edilen, oturumu en hoş olan 

ve en güzel inşa edilen kentlerden bir tanesi olduğu için kederli sakinleri arasındaki 

 
272

 7 Eylül 1191 Cumartesi günü başlayan Arsuf çarpışmalarından iki gün evvel Kral 

Richard, verdiği kayıplardan dolayı sulh talebinde bulunmuş, el-Adil vasıtasıyla 

yapılan görüşmeler neticesinde her iki taraf arasında anlaşma sağlanamamıştı. Sulhun 

sağlanamaması üzerine Sultan, Frenklerle girişeceği muharebe için aradığı uygun alanı 

geniş bir ovalık alana sahip Arsuf mevkiinde buldu. Müslüman ordularının 

tertiplendiğini gören Kral Richard da ordularına savaş düzeni aldırdı. Müslümanlar 

büyük bir taarruz başlatarak Frenkler üzerine atıldılar. Frenklerin ağır teçhizatlı 

şövalyeleri onları geri püskürtmeyi başardı ve Müslümanlar gördükleri bu mukavemet 

karşısında hızla geri çekilmeye başladılar. Abû’l-Farac; Frenklerin yaşanılan bu geri 

çekilmeyi bir hile olarak algıladığını aksi takdirde Sultan’ın çekilme esnasında çok 

yalnız kaldığını ve kolayca ele geçirilebilecek durumda olduğunu iddia etmektedir. 

Arsuf’ta gerçekleşen bu meydan muharebesinde her iki tarafta birbirine üstünlük 

sağlayamasa da Müslümanların geri çekilmesi Frenklerin büyük bir moral 

kazanmasına yol açmış, artık onlar da Selâhaddin Eyyûbi’yi yenebilecekleri ve 

Kudüs’ü geri alabilecekleri hissiyatına kapılmışlardı. Ayrıca Akka zaferinden sonra 

Kral Richard’ın Selâhaddin’e karşı uygulamış olduğu askeri strateji de onun prestijini 

iyice artırmıştı.  Gregory Abû’l-Farac, a.g.e., s. 457; İbnü’l-Esîr, a.g.e., s. 69; Steven 

Runciman, a.g.e., s. 50-51; Stanley Lane-Poole, a.g.e.,  s. 322; Thomas Asbridge, 

2014, s. 475-477; Işın  Demirkent, 2004, s. 160. 
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feryatlar, göz yaşları ve yıkımın üzüntüsü çok büyük oldu. Şaban ayı (21 Eylül) sona 

erene kadar yakım ve yıkım durmadı.273 

Hafız Abdülazim el-Munzirî, “Mu’cemu’l-mütercim” adlı kitabında: “Meşhur 

Emir İyaz bin Abdullah’ın (Ebû’l Mansur el-Banyasî el-Nâsirî): “Bizim Askalân’ı yerle 

bir ettiğimizde ben Tapınakçıların kulelerine verildim. Kutluk, çok ilginç bir rastlantıyla 

üzerinde “Kutluk’un eliyle inşa edilmiştir” yazılı bulunan bir kuleyi tahrip etti” diye 

söylediğini duydum der. Benzer şekilde Meşhur Kadı Ebu’l Hasan Ali bin Yahya el-Kâtib 

bana: “Şaban ayında Kutluk el-Muizî’yi Askalân’daki Kanlı Kuleyi yerle bir ederken 

 
273

 Arsuf Savaşı’na müteakip Sultan Remle’ye giderken, Kral Richard ise Yafa’ya intikal 

etti. Selâhaddin, Remle’de emirlerini toplayarak mevcut durum hususunda istişarede 

bulundu. Emirlerin çoğu Akka gibi Askalân’ın da Frenklerin eline geçmemesi için 

kentin tamamıyla tahrip edilmesini önerdiler. Kent halkı ve önde gelenler de 

Frenklerin onlara saldırması durumunda kenti tek başlarına savunamayacaklarını, 

başlarında Sultan’ın veya ailesinden birisinin durması gerektiğinde ısrar ettiler. 

Mevcut koşulları göz önünde tutan Selâhaddin, istemeyerekte olsa bu değerli kentin 

yerle bir edilmesini emretti. Kent, 11 Eylül 1191 yılında  bir yanda yerle bir edilip 

taşları denize atılırken bir yandan da ateşe verilip yakıldı. Şehir ahalisi başka yerlere 

nakledildi. Bu duruma şahit olan Frenkler şehri kuşatma fikrinden vazgeçtiler. Stanley 

Lane-Poole, a.g.e., s. 326-327; Steven Runciman, a.g.e., s. 51; Gregory Abû’l-Farac, 

a.g.e., s. 458; Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 167; Thomas Asbridge, a.g.e.,  s. 478; 

Ambroise, 1941, s. 275. Sultan Selâhaddin’in: “Allah'a yemin ederim ki bütün 

çocuklarımın ölmesi, benim için Askalân’daki bir binanın tek bir taşını tahrip etmekten 

daha kolay olacaktır. Ama şehri tahrip etmekte Müslümanlar için bir yarar varsa 

bence bunun bir sakıncası yoktur” sözleri kentin kendisi için ne kadar önemli olduğuna 

vurgu yapmaktaydı. İbn Kesîr, 2017, XIII, s. 58. 
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gördüm ve üzerinde “Bu kulenin inşa edilmesi ulu efendimiz, orduların komutanı Bedr’ûl 

Cemali tarafından emredildi ve bu görev onun vekili ve hizmetçisi Kutluk tarafından 

Şaban ayında yerine getirildi.” diye nakletti. “Kulenin Şaban ayında Kutluk tarafından 

inşa edilmesi ve yine Şaban ayında Kutluk tarafından yıkılmasındaki rastlantıya hayret 

ettim” diye söyler. 

Ramazan ayının ikisinde (23 Eylül) Askalân yerle bir edildiğinde Sultan buradan 

ayrıldı ve hisarlarını tahrip ettiği Remle’yi kuşattı. Sultan ayrıca Lüd kentindeki katedrali 

de harap etti. Sonra hafif birliklerle Kudüs’e at sürdü. Fakat geri döndü ve Natrun kalesini 

tahrip etti. Aynı zamanda hem karada hem de denizde Müslümanlar ve Frenkler arasında 

çok sayıda çatışma oldu.274 Sultan, Zilkade ayının sonunda (19 Aralık) Kudüs’e geri 

döndü. Ebu'l Hâce el-Samin, Mısır ordusuyla beraber ulaştı. Kudüs duvarlarının tekrar 

inşa edilmesine büyük önem verildi ve hendekler kazıldı.  

Bu yıl Zilhicce ayının sonunda Alâmüddin Süleyman bin Candar öldü. Onun 

yanı sıra Hama meliki el-Melik el-Muzaffer Takiyüddin Ömer b. Nurûddevle Şahinşah 

b. Eyyûb b. Şadi de öldü.  Mısır’da bir okul yapılması için vakıf olarak davar otlaklarını 

veren oydu. Ramazan ayının dokuzu cuma günü akşamında vefat etti ve Hama’da 

 
274

 30 Eylül’de odun toplamak için Yafa'dan ayrılan bir Frenk birliği Müslümanların öncü 

kuvvetleri tarafından pusuya düşürüldü. Bunun üzerine derhal yardım için gelen 

İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard ile Müslümanlar arasında kanlı çarpışmalar 

gerçekleşti. Kral bu çarpışmalar esnasında neredeyse ya esir ya da ölü olarak ele 

geçmek üzereydi. Kral bu durumdan onun gibi giyinmiş bir adamının efendisinin 

yerine kendini feda etmesi sayesinde kurtuldu. Ekim ayı ortalarına kadar her iki taraf 

arasında bir yandan şiddetli  çarpışmalar devam ederken bir yandan da sulh için 

görüşmelere devam ediliyordu. Ramazan Şeşen, a.g.e., s. 167; Steven Runciman, 

a.g.e., s. 52; Stanley Lane-Poole, a.g.e., s. 327. 
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defnedildi. Zilkade ayının yirmi ikisinde çarşamba günü Şâfiî fakih ve sûfi Necmeddin 

Muhammed b. el-Muvaffak b. Said b. Ali b. Hasan b. Abdullah el- Hubûşânî’de hayatını 

kaybetti ve Karafa’ya defnedildi.   

Bu yıl Mısır donanmasının kumandası el-Adil’e verildi ve adamlar onun ismi 

altında askere alındılar. Tanbidi ve Ishnin köylerinden, divanın tahıl gemilerinden, akasya 

kabukları ve mimoza satışlarından, toprak vergilerinden, el-habs el-cüyûşî (askeri 

vakıflar) vakfına ait iki bölgede (Doğu ve Batı) bulunan sodyum karbonat üretiminden 

elde edilen gelirlerin yanı sıra Mısır’daki zekatlar da onun yönetimi için ayrıldı. El-Adil 

tüm bunların kontrolünü Sultan adına üstlendi ve Seyfeddin Abdullah b. Ali b. Şükür’ü 

donanma divanında görevlendirdi.275 El-cüyûşî vakfiyesi altındaki terekelerden 

faydalananlar, sahip olduklarının dışında başka bir vakfa nakledildiler. 

Bu yıl Nil, öyle yükseldi ki etrafındaki yerleri su bastı. Bu yüzden Mısır’da 

fiyatlar yükseldi. Yüz irdeb buğday otuz dinara, altı rıtıllık bayat bir ekmek çeyrek 

dirheme, altı rıtıllık taze hurma veya muz bir dirheme, iyi narlar bir dirheme, bir yığın 

salatalık iki dirheme, sekiz rıtıl incir bir dirheme, altı rıtıl üzüm bir dirheme satıldı. Bu 

alışılagelen mevsimden iki ay sonra Bâbâ (Ekim) ayında vuku buldu. Beş rıtıllık yasemin 

 
275 Eyyûbî donamasının başına M. 1192 yılı sonlarında Sultan’ın kardeşi el-Melik el-Adil 

getirildi. Bunun üzerine donanmaya alınan askerler Dîvânü’l Ustûl (Donanma Divanı) 

defterinde yapılan kayıtlarda el-Adil üzerine yazıldı. El-Adil, bu divanın başına 

Dîvânü’l Mal’ın (Maliye Teşkilatı) başında olan ve ilerleyen zamanda kendisinin 

veziri de olacak Safiyyüddin Abdullah b. Şükür'ü tayin etti. İlerleyen zamanlarda 

Selâhaddin Eyyûbi’nin ölümü ve sonrasında yaşanan şehzade kavgaları sebebiyle 

donanma hep göz ardı edildi. Sadece ihtiyaç halinde ilgi gösterildi. Öyle ki donanmada 

görev yapan askerlere neredeyse yan gözle bakılır hale gelindi. Doğan Mert Demir, 

2017, s. 130. Ramazan Şeşen, 1983, s. 163-165; Ramazan Şeşen, 1987, s. 384-386. 
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bir dirheme, on rıtıllık kına bir dirheme, on rıtıllık iyi taze meyveler bir dirheme, düşük 

kalitede olanların on rıtılı bir dirheme satıldı. 

Mısr ve Kahire’de Allah’ın iradesine itaatsizlik eden birçok kötü eylemler 

işlendi. Müslüman donanması yirmi iki bin peynir taşıyan bir gemi ele geçirdi. Her bir 

peynir bir el değirmeni büyüklüğünde ve bir adamın kaldıramayacağı ağırlıktaydı. Bu yıl 

Mısır’da şiddetli bir deprem oldu. Bir de selden etkilenmemiş ekinleri harap eden ve üç 

gündür esip duran kavurucu sıcak bir rüzgâr meydana geldi. Büyük al-Maqsi Camii’nin 

(günümüzde el-Feth Camii) çevre duvarları selden yıkıldı ve caminin yıkılacağından 

korkuldu. Duvarların tekrar inşa edilmesi için emirler verildi.  

H. 588 Yılı (18 Ocak 1192-6 Ocak 1193) 

Bu yıl Sultan’ın Kudüs’te kentin yeniden yapılanması meşguliyetiyle başladı. 

Muharrem ayının üçünde (20 Ocak) Frenkler, Askalân çevresinde burayı tekrar inşa 

etmek maksadıyla kamp kurdular. Fakat bunu yapamadılar. Aralarında Yazkuş ve 

diğerlerinin de olduğu bir grup Esedi onlarla birçok kez karşılaşarak çatışmaya girdiler.276 

 
276

 Müslümanlar, Akka’dan sonra yönünü Kudüs’e çeviren Frenkler üzerine sürekli 

saldırılar düzenleyerek onları yıpratmaya çalıştılar. Gayeleri Frenklerin sahip olduğu 

teçhizat ve asker kaybını azami seviyeye çıkararak onları Kudüs’ten uzak tutmaktı. Bir 

seferinde Seyfeddin Yazkuş önderliğinde bir Müslüman birliği Frenklerin bir ikmal 

koluna saldırmış, onları sahip oldukları teçhizat ve ikmal malzemeleriyle beraber 

tutsak almıştı. Hayvanlarından çoğu elinden alınan Frenkler bir yandan açlıkla diğer 

yandan yakalandıkları hastalıklarla uğraşmaya başladılar. El-İsfahânî onların 

yaşadıkları bu durumu: “Frenklere karşı hücumlar ve baskınlar birbirlerini takip etti. 

Yeryüzü onlara dar geldi. Azimleri çözüldü. Mahvolduklarını görüp geri döndüler. 

Sahillere kaçtılar” şeklinde ifade etmektedir. El-İsfahânî, 1962, s. 564. 
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Sefer ayında (17 Şubat-16 Mart) Sultan’ın oğlu el-Melik el-Efdal Nureddin Ali, 

el-Melik el-Muzaffer Takiyüddin Ömer’e ait olan Fırat’ın ötesindeki doğu bölgelerini 

sahiplenmek için ayrıldı. Sultan, ona hilat ve saltanat alametlerinden başka yirmi bin dinar 

bahşetti. Sonra el-Melik el-Adil Ebubekir, Mısır’daki mülklerinin yarısının yanı sıra 

Kerek, Şevbek, es-Salt ve Belkâ’dakileri elinde tutarak, tüm Suriye’de sahip 

olduklarından doğudaki toprakları değişerek vazgeçti. Sultan, Cemâziyelevvel ayının 

başlangıcında (15 Mayıs) Kudüs’ten ayrıldı.  Sultan, kendisine kırgınlığını bildirmiş olan 

El-Melik el-Efdal’ın dönmesini emreden bir mektup yazdı. El-Adil, Harran ve Urfa’yı 

topraklarına kattı. İşleri düzene koydu ve Cemâziyelâhir ayının sonunda (12 Temmuz) 

Sultan’a geri döndü. 

Frenkler, yine bu ayda Darum kalesini ele geçirdiler. Mısır ordusu Sultan’a 

katılmak için yola koyuldu. Fakat Frenkler onları gafil avladılar ve sahip oldukları her 

şeyi yağmaladılar. Askerler çöl içlerine doğru dağıldılar. Frenkler onlardan beş yüz kişiyi 

tutsak aldılar. Aşağı yukarı üç bin deveyi alıp götürdüler. Sonra çadırlarına döndüler. 

Fakat hala açgözlüydüler. Kudüs üzerine bir sefer tasarladılar. Sonra Sultan’a barış 

aramak için elçiler gönderdiler.  

Sultan, Recep ayının onunda (23 Temmuz) Kudüs’ü terk ederek Yafa üzerine 

yürüdü ve burayı kuşattı. Taarruzla burayı alana kadar Frenk bölgesindeki savaş durmadı. 

Askerleri kayda değer ganimet kazandılar. Kalenin sahibi oldu ve içerisindeki Frenkleri 

uzaklaştırdı. Aynı zamanda Frenklere elli gemilik kayda değer bir takviye geldi. Yafa 

halkı bir grup Müslümana ani baskın düzenlemişti. Gemiler hala denizde ve karaya 

ulaşamamışken savaşa tutuşmuşlardı. Fakat içlerindeki Frenkler karaya çıkmakta acele 

ettiler. Yazur’a çekilen ve oranın harap edilmesini emreden Sultan’a saldırdılar. Bundan 

dolayı Sultan önce Remle ve sonrada Kudüs üzerine yürüdü. Frenklerle karşılaşmak 

arzusundaydı. Fakat komutanları bu plan üzerine ona karşı çıktılar. Hatta bazıları onunla 
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nezaketsiz dille konuştu. Bunun üzerine bu plandan vazgeçti.277 Sonra Mısır ordusunun 

başına geçti ve Remle üzerine yürüdü. 

Fakat Şaban ayının yirmi ikisinde (2 Eylül) Sultan ve Frenkler arasında Şaban 

ayının yirmi birinden (bu 1 Eylül oluyordu) itibaren başlayan, üç yıl üç ay sürecek, karada 

ve denizde geçerli kapsamlı bir ateşkes anlaşması yapıldı.278 Bu, Frenklerin Yafa’dan 

 
277

 Sultan, Kral Richard’ın defaten yapmış olduğu sulh çağrısına binaen emirlerini 

toplayarak durum hakkında onların görüşlerini sordu. Bunun üzerine emirler:  “Uzun 

savaşlardan sonra ülke harap, halk perişan oldu. Askerler yoruldular, atlar mahvoldu. 

Yem ve yiyecek Mısır'dan başka yerden temin edilemez hale geldi. Fiyatlar yükseldi. 

‘Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah’a güven; O her şeyi işitendir ve 

bilendir.’ (Enfâl Suresi  61 . Ayet) ayetine uyarak sulhu kabul edelim” şeklinde görüş 

bildirdiler. El-İsfahânî, a.g.e., 603-604; İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 81. Emirlerinin 

görüşünü dinleyen Sultan, Frenklerle sulh edilmesi yönünde kararını verdi. İki taraf 

arasında sulh için müzakereler başladı. Stanley Lane-Poole, 1906,  s. 356. 

278 Daha evvel el-Adil ile Frenk elçileri arasında yapılan ilk sulh müzakereleri sonuçsuz 

kalmıştı. Bu müzakerelerde Kral Richard, Ürdün’ün batısında bulunan tüm toprakların 

yanı sıra Kudüs’ü ve Gerçek Haçı istemişti. Bu isteği kabul olmayınca bir sonraki 

teklifinde Sicilya Kralı’nın ölümüyle dul kalan kız kardeşi Jeanne ile el-Melik el-

Adil'in evlenmesini, yeni kurulacak Kudüs Krallığı'na bunların kral ve kraliçe 

olmalarını, Tapınakçı ve Hospitalye şövalyelerine dirlikler verilmesini, esirlerin takas 

edilmesini, Kudüs'te bulunan her iki dine ait kutsal mekanların bu dinlerin kendi din 

adamları tarafından idare edilmesini istemişti. Fakat Jeanne’in Müslüman bir adamla 

evlenmek istememesi, el-Adil’e Hristiyan olması teklifinin geri çevrilmesi sonucu 

müzakereler sonuçsuz kalmıştı. İbn Şeddâd, 2015, s. 294; Ramazan Şeşen, 1987, s. 

169; Amin Maalouf, 1998, s. 276-277. Hem hastalığı sebebiyle hem de Avrupa’ya 
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Akka, Sur, Trablus ve Antakya’ya kadar kıyıları ellerinde tutmalarını sağladı. 

Ordugahlarında ve asker sıralarında: “Barış sağlandı. Her kim ki bu topraklara gelmek 

ve bizim topraklarımıza girmek isterse ona izin verilecektir ve bizim topraklarımızdan 

herkim onların topraklarına gitmek isterse aynı şekilde ona da izin verilecektir.” diye 

duyuruldu. 

 
dönen Fransız Kralı’nın tutum ve davranışlarından endişelen Kral Richard, Sultan’la 

bir an evvel sulh edip ülkesine dönmek istiyordu. Diğer bir taraftan Sur Hakimi 

Konrad da Sultan’a kendi isteklerini kabul ederse, onunla Frenklere karşı birlik 

olabileceği teklifini sunmuştu. Konrad’ın bu girişiminden dolayı telaşe eden İngiliz 

Kralı aralarında samimi bir ilişki bulunan el-Adil’den kardeşi Selâhaddin ile aralarında 

aracı olmasını rica etti. Karşılıklı müzakereler sonucu nihayet 3 yıl 8 ay (Kaynaklara 

göre antlaşmanın süresi değişiklik göstermektedir.) karada ve denizde yürürlükte 

olacak bir sulh anlaşması yapılabildi. Remle Antlaşması'na göre; Akka ve Yafa 

arasındaki sahil şeridi ve şehirleri Frenklere bırakılmaktaydı. Askalân ile Dârum 

Müslümanlara verildi. Remle ve Lod toprakları her iki tarafın ortak malı sayıldı. 

Hristiyan hacılar Kudüs'teki kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecekti. Müslüman 

ve Hristiyan halkı ile tüccarlar birbirlerine ait olan topraklara silahsız ve barışçıl olarak 

hiçbir engel olmadan gidip gelebileceklerdi. Askalân Kalesi'nin bulunduğu topraklar 

Müslümanlara ait olacak, fakat kale yerle bir edilecekti. Bu antlaşmaya Nizârîler, 

Antakya Prinkepsliği ve Trablus Kontluğu da dâhil edilerek kapsama alanı 

genişletilmiş oldu.  İbn Esir, a.g.e., 80-81; İbn Şeddâd, 2015, s. 357; İbn Kesîr, XIII, 

2017, s. 61-68; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 461; Asbridge, 2014, s. 513; Ramazan 

Şeşen, 1987, s. 186-187; Steven Runciman, 1987b, s. 65; Ambroise, 1941, s. 431-432. 

Ali Muhammed Sallâbi, Eyyûbîler Devleti Selâhaddin Eyyûbî ve Kudüs’ün 

Yeniden Fethi, Ravza Yayınları, İstanbul 2018, s. 595. 
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Barışın geldiği gün kutlu bir gündü. Her iki taraf ıstırap vermiş uzun bir savaştan 

sonra evrensel bir eğlence ve mutluluk sergilediler. Frenk askerleri Müslümanlara 

karıştılar ve bir grup Müslüman Yafa’dan ticaret için ayrıldı. Çok sayıda Frenk hac 

yapmak için Kudüs’e girdi. Sultan yiyecekler vererek ve cömert misafirperverlik 

göstererek onları saygıyla kabul etti. Frenk kralı Akka’ya gitti. Sultan Kudüs’ten sonra 

Şam’a hareket etti. Tutsaklığını sona eren Emir Bahâeddin Karakuş tarafından 

Taberiye’de karşılandı. Şevval ayının yirmi beşinde (3 Kasım) dört yıldır uzak kaldığı 

Şam’a girdi. Askerlerine kendi memleketlerine gitmeleri için izin verdi ve onları 

gönderdi. Sultan’ın oğlu el-Efdal ve Kadı el-Fâzıl onunla birlikte kaldı. 

H. 588 (M. 1192) yılında yüz irdeb kuru baklanın fiyatı on beş dinardan otuz 

dinara yükseldi. Sadece el-Adil’in hane halkının tüketimi için elli bin irdeb satılmıştı. 

Yine bu yıl Fâtımî Halifesi el-Hafız Lidinillah’ın oğlu Hasan’ın oğullarından biri olan 

Abdül Ehad denilen bir adam bulundu. Kahire’de bulunan el-Melik el-Aziz’in huzuruna 

getirildi. “Halife olduğunu iddia ediyormuşsun?” diye soruldu. “Evet” diye cevapladı.  

“Bu kadar zaman nerelerdeydin?” diye soruldu. O da gençliğinin nasıl olduğunu, 

annesinin mecburen onu saraydan çıkardığını ve kaybolduğunu, Tanbidi’ye geldiğini ve 

orada saklı kaldığını, sonrada Kahire’ye geldiğini, halifelik meselesini ona açmış olan bir 

adam tarafından misafir edildiğini, sonrasında bir çok yeri ziyaret ettiğini, ona sadakat 

yemini eden adamlara ikta sözü verdiğini, hapse atıldığını, benzer şekilde Vezir Şâver’in 

yakınlarının bulunduğunu, bunların daha evvelden Kahire’de ayaklandığını ve kendi 

destekçileriyle birlikte onlarında tutuklandığını anlattı. 

Bu yıl boyunca Sultan’ın kişisel hazinesinin 345.444 dinara yükseltilmesine 

karar verildi. Cemâziyelevvel ayının on altısında “Es-Sîretü'l-Me'mûniyye” (Me’mun’un 

biyografisi) çalışmasının derleyicisi Cemâl El-Melik Musa b. El-Me'mûn El-Bâtâihi, 

Kahire’de öldü. Yine bu yıl Bâbu'l-Fütuh’tan (Zafer kapısı) el-Maqsi’ye kadar hendekler 

kazılmaya başlandı. Eyvan ve Dârü’l-Muzaffer’de tutsak edilmiş çok sayıda Fâtımî 
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hanedanlığı destekçisinin, hiç kimse bilmesin diye geceleyin, Sarhad’a nakledilmesini 

ferman buyruldu. Tinnis kentinin de tahliye edilmesine ve halkının Dimyat’a 

gönderilmesine, ayrıca Dimyat’taki ağaçların kesilmesine ve içindeki kadınların kentten 

çıkarılmasına karar verildi. Tinnis kenti asker muhafaza eden fakir insanlar halini aldı. 

Dimyat’ta hendek kazıldı ve kule zincirinin yanına bir köprü yapıldı. Kahire ve Mısır’da 

fiyatlar artarken, endişe veren haberlerin yayılımı çoğaldı ve utanç verici suçlar arttı. 

Bu yıl boyunca Yemen’den oradaki tatlı sudan oluşan üç nehrin özelliklerinin 

değişmiş olduğuna dair haberler geldi. Biri tuzlu, diğeri süte benzer ve üçüncüsü de kan 

gibi oluyordu. Konya Sultanı Kılıç Arslan b. Mesud b. Kılıç Arslan b. Süleyman, Sivas 

ve Aksaray prensi olan oğlu Kutbeddin tarafından yenilgiye uğratıldı ve ayrıca ev hapsine 

konuldu. Bu yılın Şaban ayında (12 Ağustos-9 Eylül) öldü. Ondan sonra Konya, oğlu 

Gıyaseddin Keyhüsrev bin Kılıç Arslan tarafından yönetildi. Kardeşleri babaları 

zamanından beri ellerinde tuttukları iktaları muhafaza ettiler.279 Fakat ihtilafa düştüler. 

 
279

 Kaynaklar kesin tarih üzerine anlaşamasa da II. Kılıç Arslan gerek ihtiyarlaması 

gerekse bazı siyasi ve sosyal sebeplerden ötürü ülkeyi M. 1184/1185 yıllarında on bir 

oğlu arasında taksim etti. Buna göre: Kutbeddin Melikşah, Sivas ve Aksaray; 

Rükneddin Süleymanşah Tokat ve civarı; Nureddin Sultanşah, Kayseri bölgesi; 

Mugiseddin Tuğrulşah, Elbistan; Mu’izeddin Kayserşah, Malatya; Muhiddin 

Mesudşah, Ankara ve civarı; Nasreddin Berkyarukşah, Niksar ve Koyulhisar; 

Nizameddin Argunşah, Amasya; Muzafferüddin Arslanşah, Niğde; Şucaeddin 

Sancarşah, Ereğli ve Cenup uçları; Gıyaseddin Keyhüsrev, Uluborlu ve Kütahya civarı 

hakimi oldular. Taksimattan sonra Sultan, vezir İhtiyareddin Hasan ve diğer devlet 

adamlarıyla başkent Konya’da Sultan olarak devleti idare ederken, oğulları da ona 

bağlı olarak yarı özerk bir şekilde kendilerine ait bölgelerde hüküm sürüyorlardı. 

Melikler, kendi adlarına para basıp, hutbe okutabiliyorlardı. Kendilerine komşu 
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devletlere savaş ilen edip, onlarla her türlü siyasi ilişkilerde bulanabiliyorlardı. Sahip 

oldukları bu geniş yetkiler zaman zaman iktidarı ele geçirmek için onların merkezle 

ters düşmesine sebep oluyordu. Bu arada Selâhaddin Eyyûbî de kendisine tehdit olarak 

gördüğü Türkiye Selçuklu Devleti’nin bu bölünmüşlüğünden faydalanmak için; önce 

M. 1187 yılında  II. Kılıç Arslan’ın en büyük oğlu Kutbeddin Melikşah’la kızını 

nişanlamış, daha sonra Malatya meliki Kayserşah’a kardeşi Melik el-Adil’in kızını 

vermiştir. Siyasi olarak ta güçlenen Kutbeddin Melikşah, M. 1189 yılında yönetimi 

eline geçirmek için beraberindeki Türkmenlerle Konya üzerine yürüdü. Babası ve 

beraberindeki emirleri bertaraf ederek kendisini tahtın varisi ilan ettirdi. Bir şekilde 

Kutbeddin Melikşah’tan kurtulan II. Kılıç Arslan, önce melik Nureddin’in yanına 

sonra da Gıyaseddin Keyhüsrev’in yanına gitti. Gıyaseddin’le beraber Konya üzerine 

yürüyerek, Kutbeddin Melikşah’ı saf dışı bıraktı ve Keyhüsrev’i veliaht ilan etti. İbn 

Bîbî, Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi, Çev. M. Nuri Gençosman, Uzluk Basımevi, 

Ankara 1941, s. 24; İbn Bîbî, El-Evamirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye 

(Selçukname I), Çev. Mürsel Öztürk, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996a, 

s.41; Vladimir. A. Gordlevskiy, Küçük Asya’da Selçuklular, Çev. Abdülkadir İnan, 

TTK Yayınları, Ankara 2015, s. 38-39; Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi 

Selçuklular Devri, Haz. Refet Yinanç, TTK Yayınları, Ankara 2013, s. 332-346; 

Mehmet Abdülhaluk Çay, II. Kılıçarslan, Ankara 1987, s. 106-112; Süryanî Patriği 

Mihail, 1944, s. 289; Kerimüddin Mahmud Aksarayî, Müsameretü’l-Ahbar, Çev: 

Mürsel Öztürk, TTK Yayınları, Ankara 2000, s. 23. 
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Tokat hâkimi kardeşi Rükneddin Süleyman ona karşı isyan etti ve kardeşi Kutbeddin’e 

ait Sivas, Aksaray ve Kayseri’yi kendi hakimiyetine aldı. Sonra Gıyaseddin’den Konya’yı 

aldı. Gıyaseddin kaçtı ve Halep’e iltica etti.280 

H. 589 Yılı (7 Ocak 1193-26 Aralık 1193) 

Bu yılın başlangıcında Sultan Şam’da idi. El-Adil, Kerek için yola koyuldu. 

Sefer ayının ortalarında el-Melik el-Muizz İsmail bin Seyfü’l İslâm Tuğtekin Zahireddin 

 
280

 Tokat hakimi melik Rükneddin Süleymanşah, babası Sultan II. Kılıç Arslan’nın ölüm 

haberini aldıktan sonra ülkenin dağılmasını önlemek ve yönetimi tek elde tutmak 

amacıyla yönünü Konya istikametine çevirdi. İlk önce büyük kardeşi Kutbeddin 

Melikşah’la mücadele etti.  Kısa bir süre sonra  Kutbeddin öldü ve onun topraklarını 

ele geçirmek için diğer kardeşi Ankara Meliki Muhyiddîn Mesud ile mücadeleye 

girişti. Onunla sulh yoluyla anlaşarak Sivas, Kayseri ve Aksaray’ın hakimi oldu. 

Kalabalık bir ordu ile M. 1196 yılında Konya’da bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev 

üzerine yürüdü. Dört aylık bir kuşatmadan sonra Gıyaseddin Keyhüsrev, kendisi ve 

eşrafının malına, canına dokunulmaması ve istediği yere gitmesi şartıyla yerini ona 

bıraktı. Kenti terk etmesi o kadar hazırlıksız ve hızlı olmuştu ki oğulları Melik 

İzzeddin Keykavus ve Melik Alâeddin Keykubat’ı yanına alamamıştı. İlk başlarda 

İstanbul’a dayılarının yanına gitme arzusunda olan Gıyaseddin Keyhüsrev, Lâdik 

köylülerinin tacizi ve mallarını yağmalaması sonucu istikametini değiştirdi. 

Karaman’ı geçerek Elbistan Meliki olan kardeşi Tuğrulşah’ın yanına gitti. Sonrasında 

da Halep’te bulunan Eyyûbî Hükümdarı el-Melik el-Adil’e sığındı. Aksarayî, a.g.e., s. 

23-24; İbn Bîbî, 1996a, s. 50-57; Mükrimin Halil Yinanç, a.g.e., s. 365-367; Osman 

Turan, 1971, s. 245-246; Ali Sevim, “Keyhüsrev I”, Ankara 2002, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, C. 25, s. 347-349; Selim Kaya, “Süleyman Şah II”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 38. s. 105-106.  
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Tuğtekin Yemen’den geldi. Sultan bundan dolayı memnun oldu. Fakat Sultan ayın on 

altısı cumartesi arifesinde (21 Şubat) hasta düştü.281 Cumartesi günü oğlu el-Efdal’a 

başkanlık yaptığı divanı onun yerine yönetmesini emretti. Hastalık on bir gün boyunca 

daha da kötüleşti. El-Efdal halka sadakat yemini ettirdi. Sağlığı Sefer ayının yirmi yedisi 

çarşamba gecesine (3 Mart) kadar iyice bozuldu.282 Hastalığının on ikinci gecesinde ölme 

noktasına geldi. Bir sonraki çarşamba sabah namazından sonra öldü. El-Efdal halkın 

gönlü teselli olabilsin diye atına bindi ve caddelerden geçti. 

Sultan, Allah’ın rahmeti üzerine olsun, büyük ölçüde alçak gönüllü, halka yakın, 

büyük sabır sahibi, diplomasi ve tatlı sözde yetenekli, din, ilim ve erdemli adamlara 

saygılı, onlara destek veren ve hayır işlerine yatkın bir adamdı. Güzel şiirden zevk alırdı 

ve devamlı olarak davetlerinde şiirler okuturdu. Çoğu şair uzak diyarlardan ona geldiler 

ve onu methettiler. Onun dini kurallara (şeriata) ve Ebu’l Hasan Ali bin İbrahim İbnü’l 

Müslüm bint Ebu Sa’d, Ebu Muhammed Abdullah el-Makdisî bin Berrî, Ebu’l Feth 

Cemâleddin Mahmud b. Ahmed el-Sâbunî, Ebu Tahir Ahmed bin Muhammed el-Silefi, 

bin Avf ve diğer birçok kişi tarafından nakledilmiş olarak duyduğu hadislere bağlılığı çok 

 
281

 İbn Şeddad’ın anlatımlarına göre Sultan, Şubat ayının yirmi birinci günü  vücudunda 

ağır bir kırgınlık hisseti. O gün gece yarısı olmadan artık sıtma hastalığı tüm vücudunu 

esir almıştı. İbn Şeddâd, 2015, s. 370. Abu’l Farac ise onun humma’ya yakalandığını 

söyler. Gregory Abu’l Farac, 1950, s. 462. 

282
 İbn Şeddad ve Kadı el-Fâzıl, her gün Sultan Selâhaddin’in odasına giriyor durumu 

hakkında tabiplerden rapor alıyorlardı. Ara sıra  göz yaşları içerisinde dışarı çıkıp 

efendilerinin son durumu ile ilgili merakla bekleyen kalabalığa beyanatlar vermeye 

çalışıyorlardı. Stanley Lane-Poole, 1906,  s. 366-367. Sultan’ın son günlerinde 

yanında bulunan İbn Şeddad’ın yaşananları ayrıntılı olarak anlatımına bkz. İbn 

Şeddad, a.g.e., 370-372. 
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güçlüydü. O cömert birisiydi. Akka ovasında onunla beraber olanlara savaşta 

yaralananların bedellerini hesaba katmadan on iki bin at verdi. Kendisinin ona hediye ve 

vaat edilenler dışında kısrağı olmadı ve sahibi onu geri isteyebilirdi. 

Bir keresinde Emir Eyyûb bin Kinâne, sahip olduğu bir miktar borç sebebiyle 

onun huzuruna çıkmaya tereddüt etti. Sultan, on iki bin Mısır dinarlık tutarındaki borcun 

yükümlülüğünü alacaklısına karşı üstlendi. O dindardı ve haram şeylerden uzak dururdu. 

Bir gün Kâtibi İmadüddin el-İsfahânî’yi gümüşle süslenmiş bir hokkayla yazarken gördü. 

Bunu tasvip etmedi ve “bu günahtır.” dedi. Kalem onun huzurunda bir daha asla 

kullanılmadı. Asla cemaat dışında namaz kılmadı ve ücretli bir imamı olmadı. Uyanır 

uyanmaz sabah şafak sökmeden hemen önce namazını kılardı. Birilerini yargıladığı 

zaman en mertebeli adam ile hasmı arasında tarafsız olarak karar verirdi. Savaşlarda çok 

cesurdu. Kur'an, hadis ve ilim dinlemeyi çok severdi. Hadis dinlemeye devam ederdi. 

Hatta bir gün askerleri saf düzeninde teftiş ederken iki saf arasında bulunduğu esnada bir 

hadis okuduğu duyuldu. Kendisi bununla övünüyor ve : “Böyle bir yerde herhangi bir 

kimsenin hadis okuduğu duyulmamıştır” diyordu. “Arapların Savaş Yılları” ve dünyanın 

müstesna meseleleri hakkında çok bilgiliydi. Kendisi ve maiyeti her türlü bozukluktan 

uzak idi.283 

Öldüğü zaman halk gözyaşı dökerken, el-Efdal yas tutmaya başladı. Şam hatibi 

olan fakih tarafından yıkandı ve ilkindi namazından sonra getirildi. Böylece halk 

uğurlamada ona dua etti. Hasta düştüğü kale içindeki evinde toprağa verildi. Sonra H. 592 

yılında Muharrem ayının onuncu gününde (15 Aralık 1195) Beni Ümeyye Camii (Şam 

Emeviye Camii) yanında onun için inşa edilen kayadan yapılmış bir mezara nakledildi. 

 
283

 Selâhaddin Eyyûbi’nin kişisel özellikleri için ayrıca bkz. İbn Şeddad, 2015, s. 40-70; 

İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 75-76; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 79-80; Ramazan Şeşen, 1987, 

s. 195-200; Stanley Lane-Poole, 1906, s. 367-376. 
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Ölüm haberi Mısır’daki oğlu el-Aziz ve Kerek’teki kardeşi el-Adil’e gönderildi. Öldüğü 

zaman yaşı aşağı yukarı elli yediydi. El-el-Âdid’in ölümünden itibaren saltanat süresi 

yirmi iki yıl birkaç gün oldu. Geride birisi küçük bir kız çocuğu olan, kız ve erkek on yedi 

çocuk bıraktı. Yalnızca kendi özel hazinesinde sadece kırk yedi dirhem bıraktı. Geriye 

hiçbir ev ve mülk bırakmadı. Kadı el-Fâzıl Abdürrahim bin Ali el-Beysani onun 

sırdaşıydı ve onun veziri olarak görev yaptı. 

Yine H. 589 yılında Tuğrul b. Arslan b. Tuğrul b. Sultan Muhammed b. Melikşah 

b. Alp Arslan b. Çağrı Bey Davud b. Mikail b. Selçuk, Rebiyülevvel ayının yirmi 

dördünde öldürüldü. O Acem’de hüküm süren Selçuklu Sultanlarının sonuncusuydu. 

Onların hanedanlığı H. 432 (M. 1040) yılında başlamıştı ve onların ilk sultanı Tuğrul Bey 

b. Mikail b. Selçuk idi. Hanedanlıklarının ömrü 158 yıl oldu.284 

 

2.2. El-Aziz Dönemi (Selâhaddin’in Oğlu) 

 

İmadüddin Ebu’l Feth Osman b. el-Melik en-Nasır Selâhaddin Yusuf b. Eyyûb  

 

 Cemâziyelevvel ayının sekizinde H. 567’de (7 Ocak 1172) Kahire’de doğdu. 

 
284 Irak Selçuklu Sultanı II. Tuğrul ile Harezmşah Alâeddin Tekiş arasındaki husumetten 

dolayı yaşanan mücadele sonucu Rey’de çıkan bir çatışmada Selçuklu Sultan’ı atından 

düşürülerek öldürüldü. Başı kesilerek önce bir ağaca asılı olarak  Rey pazarında teşhir 

edildi. Sonra da Abbasi Halifesi’ne gönderildi. Böylece Büyük Selçuklu Hanedanlığı, 

son temsilcisi olan Irak Selçuklu Sultanı’nın ölümüyle sona ermiş oldu. Faruk Sümer, 

“Tuğrul II”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2012, C. 41, s. 344; Hüseyin Kayhan, 

Irak Selçukluları, Çizgi Kitabevi, Konya 2001, s. 317-318; Gregory Abu’l Farac, 

1950, s. 467. 
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 Babası Şam’da vefat ettiğinde Kahire’de hükümet merkeziyle beraber Mısır’a (onun 

naibi olarak) hükmediyordu. Ordunun büyük bir bölümüne, Esedi ve Selâhi285 emirlerin 

ve Kürtlerin en seçkinlerine sahipti. Babasının ölüm haberi ona ulaştığında, O hüzün 

içinde yas tuttu. Devlet işlerini düzene soktu. Yas tutma döneminin sonunda emirlerine 

ve devletin önde gelen büyük adamlarına hilatlar bağışladı. 

Kardeşi el-Efdal Nureddin, Şam’da kaldı. Halife (Abbasi) el-Nasır’a babasının 

ölümünü bilgilendirmek için mektup yazdı. Mektup divan katibi İmadüddin el-İsfahânî 

tarafından kaleme alındı.286 Mektup, Kadı Ziyâeddin Ebu’l Fazıl el-Kasım b. Yahya b. 

Abdullah el-Şehrezûri tarafından Sultan’ın cüppeleri, atları, askeri teçhizatları ve bunların 

yanı sıra zengin hediyelerle birlikte iletildi. 

El-Adil, Kerek’ten Mezopotamya için yola çıktı. Caber Kalesi’nde durakladı. 

Harran ve Urfa kentlerine yöneticiler gönderdi. El-Efdal, Ziyâeddin Nasrullah b. 

Muhammed b. İbnü’l-Esîr’i veziri olarak atadı ve tüm işlerini ona emanet etti. Bu vezir 

 
285

 Orduda bulunan memluk sınıfı hem devşirme metodu hem de küçük yaşta ana-

babasından satın alınan çocukların yetiştirilmesi ile teşkil edilirdi. Eyyûbî ordusunun 

en çetin muharip gücünü oluştururlardı. Bu gelenek orta çağlardan daha da öteye 

uzanan bir adam yetiştirme yöntemiydi. Memluklar kendilerini yetiştirip azat eden 

kişiye nispet edilirlerdi. İstisnai olarak zaman zaman geldikleri topraklara yada ait 

oldukları topluluklara da nispet edildikleri görülmektedir. Örneğin bunlar; el-Nûriyye, 

el-Esedi, el-Necmiyye, el-Selâhi, el-Takavîye, el-Adili gibi gruplara ayrılırlardı. 

Bununla beraber memlukler hadım olup olmamalarına göre de iki gruba ayrılmaktadır. 

Coşkun Alptekin, “Selçuklu Devleti’nin Askeri Teşkilatının Eyyûbî Devleti Askeri 

Teşkilatına Tesiri”, Belleten, TTK Basımevi, Ankara 1990, C. 54, S. 209, s. 119; 

Ramazan Şeşen, 1987, s. 238. 

286
 Ayrıca el-İsfahânî’nin Halife’ye yazdığı mektup için bkz. Ebû Şâme, 2002, s. 225. 
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efendisini, babasının emirlerinin ve yüksek mertebedeki askerlerinin sürülmesi ve onların 

yerine başkalarının bulunmasının uygun olacağı yönünde ikna etti. Aralarında emir 

Fahreddin Çerkes, Farisüddin Meymun el-Kasri ve Şemseddin Sungur el-Kebir’in de 

bulunduğu devletin büyük emirlerinin birçoğu onu terk etti. Onlar Kahire’de bulunan el-

Melik el-Aziz’e sığındılar. El-Aziz onları iyi bir şekilde kabul etti. Fahreddin’i saray vekil 

harcı (ustadâr) olarak atadı ve onu kendi işleriyle görevlendirdi. Farisüddin ve 

Şemseddin’i Sayda (Sidon) ve civarının yönetimine tayin etti. Buna Nablus ve onu 

çevreleyen toprakları da ekledi. Ayrıca el-Kadı el-Fâzıl da Kahire için Şam’ı terk etti.287 

El-Aziz onu karşılamaya çıktı. Ona büyük itibar gösterdi. 

Adamlar el-Efdal’dan döndüler ve el-Aziz’in hükümranlığını kabul etmeye 

başladılar. Kudüs kenti el-Efdal’in iktası idi ve kardeşi el-Aziz’e onu teklif eden bir 

mektup yazdı. Bu, veziri İbnü’l-Esîr tarafından kentin Frenklere karşı savunulmasında 

 
287

 El-Efdal’in vezirinin etkisinde kalarak Sultan Selâhaddin zamanının gözde devlet 

adamları ve askeri şahıslarını geri plana düşürecek faaliyetlerde bulunması, onların 

devlet işlerinden el çekmesine ve küstürülmesine sebep olmuştu. Çoğu devlet adamı 

ve asker Şam’ı terk ederek ekseriyetle Kahire’ye el-Melik el-Aziz’in yanına gitti. El-

Efdal’i ilk terk eden devlet adamı Selâhaddin Eyyûbi’nin sırdaşı ve veziri Kadı el-

Fâzıl oldu. Kadı el-Fâzıl’dan hemen sonra Bahâeddin ibn Şeddad Şam’dan ayrılarak 

Halep’te bulunan el-Melik el-Zahir’in yanına gitti. El-İsfahânî ise Şam’daki durumdan 

memnun olmamasına rağmen ailesi sebebiyle Şam’da kalmak zorunda kaldı. İbn 

Vâsıl, 1960, s. 8-11; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 80; Önder Kaya, “Bir Eyyûbî Melikinin 

Portresi: Melik Efdal Nureddin Ali b. Selâhaddin Eyyûbî”, Tarih İncelemeleri 

Dergisi, İzmir 2006, C. 21, S. 2, s. 146; Abdülhalim Oflaz, “Eyyûbîlerde Sultan 

Salâhaddin Sonrası İktidar Mücadeleleri”, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Ankara 

2015, S.  1, s. 121-140. 
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erzak ve adama ihtiyaç duyulmasından dolayı tasarlandı. El-Aziz, bundan çok memnun 

oldu ve Kudüs valisi İzzeddin Curdik en-Nuri’ye Kudüs’teki askerler arasında on bin 

dinar dağıtılması suretiyle destek sağladı. Sonrada bu kentte hutbe el-Aziz adına okundu. 

El-Aziz, en-Nuri ve Frenkler arasındaki ateşkesin bozulacağını anladığı için kentin 

Frenklere karşı korunması için Kudüs’e bir ordu sevk etti. Sonrasında el-Efdal, Kudüs’ün 

el-Aziz’e teklif edilmesinde pişman olmaya başladı ve bundan caydı. Bu el-Aziz’in 

hissiyatını değiştirdi. Emirleri, o ve kardeşi arasındaki kırgınlığı tahrik etmeye başladılar. 

Tek başına hüküm sürmesi ve babasının yerine geçmesini ona telkin ettiler. Bu durum el-

Efdal’a rapor edildi.  

H. 590 Yılı (7 Aralık 1193-15 Aralık 1194) 

Bu yıl iki kardeş arasında güvensizlik ve uyuşmazlığın büyük oranda artışına 

 denk geldi. Sonrasında Selâhi emirleri bir araya geldiler ve tüm imparatorluğun el-Aziz’e 

geçmesine karar verdiler. Bu da el-Efdal’in işlerini büyük karmaşaya çevirdi.  

El-Aziz, Selâhiler, Esediler, Kürtler ve diğerlerinin de dahil olduğu Mısır 

ordusuyla beraber Suriye’yi istila etmek ve kardeşi el-Efdal’dan zorla almak için 

Kahire’den ilerledi. Bu olayların en çok kayda değer durumları arasında, Frenkler 

tarafından rüşvet verilen bir Kürdün yönetimi altındaki Cübeyl’in (Selâhaddin’in 

fetihlerinden birisi) Frenklere teslim olması vardı. El-Efdal, burayı Frenklerden 

kurtarmak için Şamdan yola çıktı ve bunu yapmaya muvaffak olamadı. Onun burayı 

kurtarma kifayetsizliği aşikardı ve bu emirlerini çok gücendirdi. Onlar el-Aziz’i Frenk 

mevkiisinin olası sonuçlarıyla korkuttular. Sefer ayında (26 Ocak-23 Şubat 1194) yola 

çıktı. Kardeşi el-Melik el-Müeyyed Necmeddin Mesud’u vekili olarak görevlendirdi. 

Ayrıca Bahâeddin Karakuş el-Esedi, Sayrum, Seyfeddin Yazkuş ve Kutluk’u dokuz yüz 

atlı adamla Kahire’de bıraktı. Aynı zamanda Emir Sârimüddin Kaymaz en-Necmî’nin 

(Büyük Selâhi emirlerinden birisi) el-Efdal’le arası onun reddettiği bir şey yüzünden 
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açıldı. Görünürde kendi evi için Şam’dan ayrıldı. Fakat el-Aziz’e katıldı. El-Aziz onu 

cömertçe kabul etti ve onu ödüllendirdi. 

El-Efdal kardeşine onunla uzlaşmak için yazmayı düşündü. Fakat veziri İbnü’l-

Esîr ve birçok adamı tarafından bu düşünceden vaz geçirildi. Onlar savaş açması için 

nasihat ettiler. O da onların tavsiyesine uyma eğilimindeydi. Mezopotamya’daki amcası 

el-Adil’e, Halep’teki kardeşi el-Zahir’e, Hama’daki el-Mansur’a, Ba’lebek meliki el-

Emcad’a ve Humus meliki Mücahid Şirkuh’a kardeşi el-Aziz’e karşı yardımlarını istemek 

için elçiler sevk etti. Onların ona katılmayı taahhüt eden cevapları Cemâziyelâhir ayında 

ona ulaştı. Şam’dan yola koyuldu ve Ras al-Maara’da ordugahını kurdu. Fakat El-Aziz, 

Ürdün Vadisi’ndeki el-Kuseyr’e vardığında, el-Efdal kendi konumunu sıkıntılı buldu ve 

el-Fevvar’dan Ras al-Maara’ya çekildi. El-Aziz’in ileri kuvvetleri el-Efdal’in geri 

koruma hattını ele geçirdi ve neredeyse onları bir baskınla yakalamışlardı. Fakat onlar 

Şam’a kaçtılar ve ayın altıncı günü kente girdiler. 

El-Aziz, ertesi gün büyük bir orduyla Şam’ın dışında ordugahını kurdu ve kenti 

kuşatma altına aldı.  El-Efdal ona karşı direnmek için hazırlık yapmıştı. El-Adil, el-Zahir, 

el-Mansur, el-Mücahid ve el-Emcad da Şam’a gelmişlerdi. El-Adil, el-Efdal’e aracı 

olmak ve barış müzakeresi yapmak için yeğeni el-Aziz’e bir elçi gönderdi. El-Aziz buna 

razı oldu. El-Adil kentten çıktı ve onunla buluştu. İkisi de atlandılar. El-Efdal’le barış ve 

kent üzerindeki baskının azaltılmasıyla ilgili müzakerelerde bulundular. Kuşatmanın 

gerçekten şiddetli olması yüzünden su kanalları kesilmiş, mahsuller talan edilmişti. 

Mevsim kayısı-zerdali zamanıydı. El-Aziz, amcasıyla anlaştı ve Daraya’ya288 geri çekildi. 

 
288

 Daraya, Şam’ın güney batısında bulunan ve merkeze yedi km uzaklıkta olan kenar 

mahallelerinden birisidir. Daniel Handler, The Best American Nonrequired 

Reading 2014, Houghton Mifflin Harcourt Publish, Boston 2014, s. 99. 
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El-Awaj’da289 ordugahını kurdu. Emiri Fahreddin Çerkes’i (Saray vekil harcı ve o 

zamanın en seçkin Selâhilerinden) el-Adil’e gönderdi. Bu memur şartlar üzerinde barış 

antlaşması yaptı.290 Ordusunu sevk eden ve Merc-i Suffar’da kamp kuran el-Aziz’e geri 

döndü. Hemen sonra el-Aziz ağır bir şekilde hasta düştü. Öldü dedikodusu etrafa yayıldı. 

Fakat sağlığına geri kavuştu. 

Sadakat belgelerinin tanzim edilmesi talimatını verdi. Bu antlaşma tüm ( Eyyûbî) 

şehzadelerin taleplerini kapsadı ve anlaşmazlıkların sebebini ortadan kaldırdı. El-Melik 

el-Emcad Behramşah (İzzeddin Ferruhşâh’ın oğlu) ve el-Melik el-Mücahid Esedüddin 

Şirkûh’un birlikte el-Efdal’a vezirlik yapmaları ve ona tabi olmaları bildirildi. Hama 

meliki El-Melik el-Mansur, Halep hâkimi el-Melik el-Zahir’in maiyetinde olacak ve ona 

yardım edecek. Her bir hükümdar birer emirini sadakat yemini töreni için gönderdi. 

Recep ayının on ikisinde cumartesi günü (3 Temmuz) toplandılar. Fakat bağlılık 

yemininin art niyetli olarak geçmesine neden olan olaylar oldu. 

El-Aziz, amcası el-Adil’in kızıyla evlendi. Anlaşma onun adına Kadı el-Murtazâ 

Muhammed tarafından kabul edildi. El-Adil, işlerini halletmesi için Kadı Muhyiddîn 

Muhammed b. Şerefüddîn b. Ebû Asrûn’u görevlendirdi. Baş Kadı Muhyiddîn onlar 

arasındaki anlaşmayı düzenledi ve İmadüddin el-Kâtib atlas bir elbise giyerek evlilik 

 
289

 El-Awaj, Daraya’nın hemen güney batısında bulunan, içerisinden geçen nehirden 

ismini alan bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s.  322. 

290
 Yapılan antlaşma kapsamında; Kudüs ve civarındaki bazı topraklar el-Melik el-Efdal 

tarafından kardeşi el-Melik el-Aziz'e verilecek. Buna mukabil amcaları el-Melik el-

Adil de Mısır'daki eski iktalarına tekrar sahip olacaktı. Öte yandan Halep hakimi el-

Melik el-Zâhir de el-Efdal'in elinde bulunan Suriye kıyısındaki Cebele ve Lazkiye 

şehirlerin sahibi olacaktı. İbnü’l-Esîr, 1987b, 99; Gregory Abu’l Farac, 1950, s. 468; 

İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 79. 
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akdini yazdı ve hutbe okudu. Yazılan bu anlaşma el-Melik el-Zâhir’in huzurunda okundu 

ve onun teşrifiyle neticelendirildi. 

Şaban ayının birinde cuma günü (22 Temmuz) Halep hâkimi el-Melik el-Zâhir 

Gazi, kardeşi el-Aziz’i uğurlamak için yola koyuldu. El-Aziz onunla buluşmak için at 

bindi ve birlikte otağını kurdu. Beraber yediler, birbirlerine kıymetli hediyeler verdiler ve 

ayrı yollara gittiler. Sonra el-Adil ve yanında bulunanlar el-Aziz’e veda etmek için gitti. 

Sonra da el-Efdal veda için gitti. Veda edenlerin sonuncusu El-Efdal oldu.291 

El-Aziz, Şaban ayının üçünde (24 Temmuz) Mısır için Merc-i Suffar’dan ayrıldı. 

El-Efdal, ayın on üçünde (3 Ağustos) amcasına ve diğer şehzadelere muhteşem bir ziyafet 

verdi ve onları uğurladı. Ertesi gün, Ramazan ayının dokuzunda (28 Ağustos) doğudaki 

topraklarına gideceği zamana kadar orada eğlenen el-Adil hariç, hepsi kendi topraklarına 

geri döndüler. 

El-Aziz, Kahire’ye vardı. El-Efdal barış koşullarını yeniden teyit etmek için el-

Aziz’e mektup yazmaya niyetlendi. Fakat adamları bundan vaz geçirdiler ve kardeşine 

karşı kışkırttılar. Hatta bu adamlar, el-Efdal’in bazı emirlere olan güveninin sarsılması 

için, bu emirleri el-Aziz’le haberleşmekle suçladılar. Böylece emirlerin zihinleri bulandı 

ve onun hizmetinden ayrılmalarına sebep oldu. Bundan dolayı Kevkeb ve Aclûn hâkimi 

Emir İzzeddin Üsâme, el-Efdal’i terk edip el-Aziz’e katıldı. El-Aziz onlara muhteşem bir 

karşılama yaptı. Bu emirler: “El-Efdal özgürlük seçeneğini kaybetti. O fesat öğütleriyle 

devleti mahveden ve kardeşini seninle arasının bozulması için kışkırtan veziri Ziyaeddin 

(İbnü’l-Esîr) el-Cezerî’nin etkisi altındadır. O sadakat yeminin bozulmasını teşvik etti. 

Şartlar arasında (yeminin içerisinde) içten sevgi ve dürüst niyetli olmak vardı ve bu hiç 

olmadı. Onların yemini çiğnedikleri kesindir ve siz bu anlaşmadan muaf oldunuz. Bu 

yüzden elinize geçmesi için o topraklara gidin. Böyle bir itilaf onu yutmadan ve 

 
291 Yaşanan hadiselerin ayrıntısı için ayrıca bkz. İbn Vâsıl, 1960, s. 36. 
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onarılamayacak hale getirilmeden önce bunu yapın” diyerek, el-Aziz’i el-Efdal’e karşı 

kışkırtmaya başladılar. Şam’ı kuşatması ve onu kardeşinden zorla alması için teşvik 

ettiler.  

Bu devam ederken Emir Şemsüddîn Aytemur bin es-Salâr, el-Efdal’i terk ederek 

el-Aziz’e geldi ve Emir Üsâme’ye amacında yardım etti. Ayrıca hemen sonra Kadı 

Muhyiddîn Ebu Hamid Muhammed b. Şeyh Şerefüddîn Abdullah b. Hibadullâh b. Ebu 

Asrûn da el-Aziz’e katıldı. El-Aziz onu saygıyla kabul etti ve onu Mısır topraklarının 

kadılığına ve dini vakıfların (evkaf) yönetimine atadı. Aynı zamanda el-Efdal, Şam’da 

gece gündüz zevke sefaya dalmıştı. Onun düşkünlüğü aşikâr oldu. İşlerini vezirine 

emanet etti. Sonrasında açıklanamaz bir şekilde yasaklı şeylerden uzak durarak ve şarap 

içmeyerek eğlenceden vaz geçti ve tövbe etti. Düzenli ibadete başladı. İşlemeli olmayan 

kaba saba kıyafetler giydi. Kendi el yazısı ile Kur’an’ın nüshasını çıkarmaya başladı. 

İçinde tek başına ibadet edebilmek için bir camiyi kendisine tahsis etti. Titizlikle orucunu 

tuttu. Düşkünlerin dostu oldu. Gerçekten nefsini öyle köreltti ki gündüzlerini oruç tutarak 

ve gecelerini de ibadetle geçirdi.292 

El-Aziz, Mısır’da bir grubu kendisine karşı kışkırtması sonucunda Fakih el-

Kâmil el-Kürdi’nin hayatına son verdi. El-Aziz ilerleyerek bedevileri topladı ve 

İskenderiye’yi (kenar mahallelerini) yağmaladı. Bir ordu üzerine yürümesine rağmen 

onun üstesinden gelemedi. Ayrıca el-Aziz, el-Cenâh, Alkân, Mecdüddin el-Fakih ve el-

Fakih’in damadı İzzeddin’in Kahire’de yaşamalarını yasakladı. Hepsi Kahire’den Şam’a 

gönderildi ve orada el-Melik el-Efdal’den iktalar aldılar. 

 
292

 İbn Vâsıl, el-Efdal’in durumundan haberdar olan amcası el-Adil’in onun içki meclisi 

kurduğu bir gece esnasında yanına gidip nasihatlerde bulunduğunu ifade etmektedir. 

Onun böyle münzevi bir hayat yaşamaya başlamasında belki de amcasının verdiği 

nasihatlerin etkili olduğu düşünülebilir. İbn Vâsıl, 1960, s. 40. 
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Haç Festivali’nden yedi gün sonra Ebu’l-Münaca Kanalı’nın su yolu Ramazan 

ayı boyunca kesildi. Bu ayda insanlar apaçık bir şekilde herhangi bir kimsenin uygun 

görmediği yasal olmayan şeylerin keyfini çıkardılar. Yine bu ayda salgın bir hastalık 

sığırlara, develere ve merkeplere bulaştı. Öyle ki onların büyük bir çoğunluğu telef oldu. 

Aynı zamanda buralardaki fiyatları yüksek olduğu için Buhayre’den Mağrib’e giden 

hububat ithalatında bir artış oldu. Emirler arasında iktaları ellerinden alınacağına dair 

haberler yayıldı. Bu yüzden onlarda toprakların ziraatını ihmal ettiler. İskenderiye’de 

fiyatlar yükseldi. On yedi kübitten yirmi bir parmak eksik seviyeye ulaştıktan sonra Nil’in 

su seviyesi düştü. Böylece topraklar kurudu ve ürünler değerlendi. Bir irdeb buğday bir 

dinar fiyatına ulaştı. Nil tekrar yükselmeye başladı. Fakat ekmek bulmak hala zordu. 

İnsanlar yaygara kopardılar ve yasaklı eylemler artış gösterdi. Çok miktarda şarap 

yapımından üzüm maliyetleri yükseldi. El-Mahmudiye’de haşhaş öğütülen bir değirmen 

inşa edildi. Bira dükkanları sık sık uğranılan yerler oldu ve onlar üzerine vergiler konuldu. 

Bazıları günde on altı dinar ödüyordu. Sonunda evde mayalanmış bira yasaklandı. 

Gerçekte tüm halk kötü alışkanlığın yayılmasına yol verdi. Akil adamlar bir felaketin 

geleceğini umdular. 

Bu yıl Konstantinopolis İmparatoru’nun büyük elçisi “Gerçek Haçı” 

(Crucifixion Cross) istemek için Mısır’a geldi. “Gerçek Haç” Kudüs’ten getirildi. Değerli 

taşlarla süslendi ve Cübeyl’in restorasyonunun Frenkler tarafından yapılması şartıyla 

elçilik heyetine teslim edildi. Bu işe Emir Şemseddin Cafer bin Şemsülhîlafe girişti. 

Muharrem ayının dördü perşembe günü (30 Aralık 1193) Sultan’ın katılımıyla 

tüm divan üyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Emir Hüsameddin, ayın onunda (9 

Ocak 1194) el-Melik el-Adil ve Selâhaddin’in diğer oğullarından haberlerle geldi. Sultan 

emirleriyle beraber onu karşıladı ve onun önüne bir sultan ziyafeti serildi. Aile içerisinde 

birlik olunmasını rica etti. Sultan ayın on yedisinde Giza’da avlanmak için at bindi. 

Züveyle Kapısı’ndan geçti. Sokaklarda dükkânların önünde sergilenen tezgâhları 
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beğenmedi. Onların yıkılmasını emretti ve tezgahlar Kahire Muhtesibi’nin kontrolü 

altında yıkıldı. Sultan ayrıca Amâ’ir Tersanesi’nden geçti. Nil’e bitişik evlerin 

pencerelerinin kapatılmasını emretti ve bu yerine getirildi.  

Sefer ayı içinde eyalet valileri değiştirildi. El-Aziz, ayın onunda (4 Şubat 1194) 

el-Adil’e yemin verdi. Ayın yirmi üçünde Giza’da ki avdan geri döndü. Bu ay içinde 

fiyatlar yükseldi. Öyle ki yüz irdeb mısır seksen dinara mal oldu. On beşinde Farisüddin 

Meymun el-Kasri, Sayda Beyi Seyfeddin Sungur el-Meştûb ve el-Shaqif (Belfort) Beyi 

Şemseddin Sungur el-Kebir, el-Efdal’den koparak Kahire’ye geldiler. El-Aziz, 

Meymun’a beş yüz dinar, Sungur’a dört yüz dinar ve Meştûb’a üç yüz dinar verdi. 

Rebiyülevvel ayında (24 Şubat-25 Mart) sokaklarda ekmek kıtlığından dolayı 

toplanan kalabalıkların sebep olduğu kargaşalıklar oldu. Kahire’de çok sayıda yerde 

yangınlar patlak verdi. Ayın onunda bir seyahat için Sultan’ın çadırı çıkarıldı. On üçünde 

fiyatlar biraz düştü ve dükkanlarda ekmek bulundu. Ayın ortasında Alemüddin 

Kayser’den, ayın dokuzunda (4 Mart) İzzeddin Curdik’ten Kudüs’ün yönetimini 

devraldığını, ayrıca “Gerçek Haç”ı aldığını ve Frenklerin Cübeyl’in restorasyonunu kabul 

ettiklerini bildiren bir mektup geldi. On altısında Bedreddin Lülü, el-Efdal’in Cübeyl ile 

ilgili düşüncelerinin haberlerini veren, Meymun ve arkadaşlarının niçin el-Aziz’e 

gittiklerinin sebebini açıklayan bir mektupla geldi. 

Fiyatlar hala yüksekti. Yüz irdeb mısır yüz yetmiş beş dinara ulaşıyordu. Açlık 

yüzünden insanların feryadı çok büyük oldu. Ayın yirmi yedisinde “Gerçek Haç” 

Kudüs’ten geldi. “Gerçek Haç” altın ve mücevherle kaplanmış bir tahta parçasıydı. Yirmi 

sekizinde Şamlı Zeyneddîn Ali bin Yusuf, bazı memluklerin iknaları neticesinde 

Sadreddin bin Dirbas’ın yerine Mısır’ın Baş Kadılığına atandı. Ona bir hilat verildi. Ayın 

sonunda el-Melik el-Adil’in elçisi geldi. 
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Rebiyülahir ayının dokuzunda Kahire Muhtesibi, Sadreddin’in evinin yanındaki 

el-Ezher Camisi’nin etrafına dikmiş olan dükkanları ve ahırları yıktı. Sadreddin enkazı 

evine taşıdı. 

Sultan’ın seyahat etme hevesi arttı. Baş Kadı Zeyneddîn’den yetimlerin 

fonundan on dört bin dinar tutarında ödünç para vermesini isterken, güvenilir bir behramı 

kendisine borç alması için İskenderiye tüccarlarına yolladı. Bu tutar Sultan’ın hazinesine 

taşındı. Sultan bunu kendi elleriyle yazdı ve tutarın hazineye taşınması eylemi için 

tanıklar çağrıldı. Paranın çekilmesine karar verilmesi üzerine Sultan, fermanının Kadı’ya 

ulaştırılmasını emretti. Sultan Selâhaddin’in Akka için sefer zamanında almış olduğu 

borç henüz ödenmemişti. Otuz bin dinara tekabül ediyordu ve onun çok az bir miktarı 

ödenmişti. 

Ayın on altısında Cafer bin Şemsülhîlafe, Cübeyl’in geri verilmesiyle ilgili 

Frenklere gitti. Sultan, on dokuzunda (13 Nisan) yerine vekil olarak Bahâeddin Karakuş’u 

on üç emiri ve etraflarında yedi yüz atlı adamı bırakarak Kahire’den Birkat el-Jubb’taki 

ordugahına çıktı. Sultanla beraber yirmi yedi emir, iki bin atlı adam ve bin kapıkulu askeri 

(halka)293 gitti. Cemâziyelevvel ayının üçünde (26 Nisan) Sultan yürüyüşüne devam etti 

ve Cemâziyelâhir ayının dokuzunda (1 Haziran) Şam’a geldi. Ayın yirmi sekizinde 

amcası el-Melik el-Adil’in isteğiyle buradan ayrıldı. Ayın altısında el-Efdal, kardeşi el-

 
293

 Eyyûbî ordusu genel olarak üç ana unsurdan teşekkül olmaktaydı. Bunlar;  hassa 

birlikleri, tımarlı sipahiler ve yardımcı kuvvetlerdi. Hassa birliği içinde bulunan ve 

Sultan’ın şahsına bağlı olan, sefer dönemleri haricinde de kendisiyle beraber kalan 

özel birliklere “el-halkatü’l-hâs” adı verilmekteydi. Ayrıca bkz. İsmail Yiğit, “Halka”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C. 15, s. 360-362; Coşkun Alptekin, 1990, 

s. 117-119. 
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Aziz ve onun arasında barış antlaşması yapıldıktan sonra Recep ayının dokuzunda (30 

Haziran) Şam’a girdi.  

Şaban ayının dördünde bando Selâhaddin’in oğulları arasındaki barışın sevinci 

olan “Müjdeli Haber’i” (Beşir) Kahire’de çalarak verdi. Sokaklar süslendi ve fiyatlar 

düştü. Sultan, Şaban ayının sonunda (19 Ağustos) Kahire’ye döndü. Ramazan ayının 

yedisinde el-Melik el-Muazzam Turanşah, kardeşi ve ailesiyle birlikte Şam’dan geldi. 

Divan dar boğazdaydı ve onların günlük ihtiyaçlarını, yiyeceklerini ve giyim kuşamlarını 

karşılayamadı. Bu yüzden el-Aziziye Sarayı’na yerleştirildiler. Yiyecek maddelerinin 

fiyatları arttı. El-Efdal’i terk etmiş olan İzzeddin Üsâme ayın on dokuzunda geldi.  

H. 591 Yılı (16 Aralık 1194-5 Aralık 1195) 

Yılın başlangıcında el-Aziz, Suriye’yi istila etmek kararlılığında idi. El-Efdal 

komutanlarına danıştı. Bazı adamları el-Aziz’in gönlünü alması için ona mektup 

yazmasını tavsiye ettiler. Fakat Veziri (İbnü’l-Esîr) el-Aziz’e karşı yardım için amcası el-

Adil’e dönmesi için onu teşvik etti. O da bu öğüde meyletti. Şam’da El-Aziz adına hutbe 

okutulması ve onun adına paralar basılmasıyla ilgili dedikodular El-Efdal’in bir hayli 

tedirgin olmasına sebep oldu.  

Cemâziyelevvel ayının on dördünde (26 Nisan 1195) bir süvari birliğiyle beraber 

Şam’dan onu Sıffin’de karşılayan amcasına gitti. Atlarından indiklerinde, el-Efdal 

amcasına onu kardeşi el-Aziz’den koruması için Şam’a gelmesini rica etti. El-Adil kabul 

etti ve onu Caber Kalesi’nde misafir etti. Sonra Cemâziyelâhir ayının ilk günü onunla 

beraber Şam’a gitti. On dokuzunda (21 Mayıs) oraya vardılar. Sonrada el-Efdal, kardeşi 

el-Melik el-Zâhir’in yardımını istemek için çölü geçip Halep’e gitti. El-Zâhir onu 

karşılamaya çıktı ve ona destek vermek için yemin etti. El-Efdal ondan ayrılıp Hama’ya 

gitti ve kuzeni el-Melik el-Mansur Muhammed (el-Muzaffer’in oğlu) tarafından 

karşılandı. O da benzer şekilde yardım etmek için and içti. Ondan ayrılıp Şam’a döndü. 
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Ayın ön üçünde Şam’a girdi.294 El-Adil hali hazırda oradaydı ve el-Efdal ona sırrını ifşa 

etti. Böylece el-Adil, el-Efdal’in işlerinin, kötü yönetiminin ve art niyetli davranışının 

karmaşasını anladı. Hoşnutsuzluğunu ifade etti ve azarladı. Fakat el-Efdal önemsemedi. 

Fakat amcasına saygı göstermekte çok cömertti. Hatta ona sancağını bile verdi. Böylece 

El-Efdal onun bir maiyeti olarak at binerken, el-Adil sultan sancağıyla at bindi. 

Bu gidişat bir yandan Halep meliki el-Zâhir ile kardeşi el-Efdal arasında, diğer 

taraftan da (el-Adil tarafını tutan Hama hâkimi el-Melik el-Mansur yüzünden) amcası el-

Adil arasında bir anlaşmazlık patlak verene kadar sürdü. El-Zâhir, kardeşi el-Aziz’e gitti 

ve el-Efdal’e karşı destek sözü vererek onu Suriye’yi istilaya teşvik etti. Bu durum el-

Aziz’in amacıyla tamamen bağdaşıyordu. El-Aziz ordusuyla beraber Kahire’den 

yürüyüşe geçti...295 

 
294

 El-Melik el-Aziz’in Şam üzerine yürüdüğünü haber alması ve çıkan diğer dedikodular 

üzerine el-Melik el-Efdal’in yakınında bulunan devlet erkanı, amcası ve diğer 

kardeşleri ile yaptığı istişareler ve hareket tarzıyla ilgili İbn Vâsıl’da benzer bilgiler 

vermektedir. İbn Vâsıl, 1960, s. 41-45. 

295
 Muhammed Mustafa Ziyade bu kısımda son cümlelerin Paris yazmasında hiç 

bulunmadığı, İstanbul yazmasın da ise aşağı yukarı beş-altı kelimenin kaybolduğunu 

gözlemlemektedir. Bu kayıp bölümün Eyyûbî melikleri ve amcaları arasındaki ilişki 

hakkında olma ihtimali yüksektir. Ayrıca Ziyade, İbnü’l-Esîr’in el-Kâmil fî’t-Târîh 

adlı eserinin on ikinci cilt 106. sayfasını referans göstererek onun bu konu hakkında 

ayrıntılı bilgiler sunduğunu ifade etmektedir. İbnü’l-Esîr, el-Melik el-Efdal’in 

amcasına karşı aşırı güven beslediğini, bir keresinde amcası ile buluşmak amacıyla 

Şam’dan ayrılırken devlet erkanına: "Eğer amcam benden önce Şam’a gelirse 

kendisini şehre alın” diye emir verdiğini söylerken, diğer yandan kardeşi olan Halep 

hakimi el-Melik el-Zâhir’in de onu amcalarına karşı temkinli olması hususunda 
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EL-Aziz, Şam yakınlarına yaklaştı. El-Adil emirlerine ona götürmeleri için 

gizlice mektup yazdı. El-Aziz’in Selâhileri tercih etmesinden dolayı Selâhiler ve Esediler 

arasında hayli bir rekabet ortaya çıkmıştı. El-Adil’in kurnazlığı başarılı oldu. Böylece iki 

tarafta ihtilafa düştü. Esediler, el-Aziz’e ters düştüler. El-Adil, El-Aziz’e Esedilerin onu 

kaygılandırdığını ve onların el-Aziz’den uzaklaştırılmasını teşvik eden bir mektup yazdı. 

Aynı zamanda Esedilere de onların el-Aziz’den korkmalarına ve kendisine 

yönlenmelerine sebep olan bir mektup yazdı. Hilesi etkisini gösterdi ve planı tuttu.  

Esediler, el-Aziz’i terk etmeye karar verdiler. Kürtlere ve Mihranilere aynı 

şekilde davranmaları için öğüt verdiler. Onlarda bunu yaptılar. Kürtlerin baş emiri Emir 

Hüsameddin Ebu’l Hâce el-Samîn’di. Esediler ile Kürtleri bir araya getirdi.  Hepsi el-

Aziz’i terk ederek el-Efdal ve el-Adil’e katılmanın el-Aziz’i mahvedeceğinde hem 

fikirdiler. Onlar ayrıca kendilerinden Mısır’da kalanlara el-Aziz ve Kahire arasında cephe 

hattı oluşturulmalarına dair bir mektup yazdılar. Böylece el-Aziz onların iki ordusu 

arasında tutulacak ve avuçlarının içine düşecekti. 

Şevval ayının dördü akşamında (11 Eylül) Emir Hâce, Mihraniler, Kürtler ve 

Esedilerle  beraber savaş teçhizatlarıyla beraber yola çıktı. El-Adil’e katıldıklarında, el-

Adil onlar ordunun büyük bir bölümünü oluşturdukları için sevindi. Şevval ayının beşi 

 
uyardığını dile getiriyordu. İbnü’l-Esîr, 1987b, 106-109. Gregory Abu’l Farac 

mektupta  el-Melik el-Zâhir’in: “Adil’e güvenme. Ondan bize hayır gelmez ve ben onu 

sizden daha iyi tanırım. Gerçi o hepimizin amcasıdır. fakat ben onun aynı zamanda 

damadıyım. Ondan bize iyilik gelse idi ben hepinizden fazla ona yakın olduğum için 

bu iyiliğin bana isabet etmesi gerekirdi.” ifadelerini kullandığını, el-Melik el-Efdal’in 

de mektubunda: “Düşüncen doğru değildir. Bu adam babamızın yerindedir. Ondan 

bize nasıl fenalık gelebilir?” şeklinde cevap verdiğini yazmaktadır. Gregory Abu’l 

Farac, 1950, s. 469. 
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sabahı el-Aziz, Mısır’da kalan Esedilerin korkusunu taşıyarak Mısır’ın yolunu tuttu. 

Oradaki vekili Emir Bahâeddin Karakuş el-Esedi idi. Ona olan sadakatini hiç 

değiştirmedi. El-Aziz, Kahire’ye ulaştı ve orada tahtına oturdu. 

Sonra El-Adil, el-Efdal ve askerlerle beraber El-Aziz’in mallarına göz dikerek 

ve Kahire’yi alma kararlılığı içinde Şam’dan yola koyuldu. El-Efdal’le beraber Mısır’ın 

üçte birinin onun olacağı ve üçte ikisinin el-Efdal’in olacağını kararlaştırmıştılar. El-

Efdal mutabık kalmış ve her ikisi de Şam’dan ayrılmıştı. Ayrıca onlarla beraber Hama 

meliki el-Mansur’un yanı sıra İzzeddin bin Mukaddem ve Şeyzer hâkimi Sâbıkuddin 

Osman bin Dâye de gitti. Busrâ hâkimi El-Melik el-Zâfir Hızır’ı naibi olarak Şam’da 

bıraktı. Ayrıca ona Kudüs valisi İzzeddin Curdik en-Nuri de katıldı. Onlar Tell Acûl’a 

(Kuzey Gazze)296 vardıklarında, el-Efdal tüm Esedilere ve Efdali Kürtlerine hilatlar verdi.  

Ayrıca onlara halileler (ziller) 297 verdi. 

El-Efdal, Kudüs üzerine yürüdü. Burası Curdik tarafından ona teslim edildi. 

Curdik’e Beysan, Kevkeb, Golan ve el-Meliha verildi. Sonra ordu Bilbeys’e hareket etti 

ve kent önlerinde ordugâh kuruldu. Kent dahilinde çok sayıda Selâhi ve Azizi 

bulunuyordu. Selâhilerin lideri Fahreddin Çerkes’ti. Emir Hakdari bin Ya’li el-Hamidi 

Kürt kısmına komuta ediyordu. El-Adil ve el-Efdal bu garnizonu kuşattı. 

Nil’in taşkın zamanıydı. Fiyatlar yüksekti ve yiyecekler kıttı. Bu yüzden 

komutanları onların bu durumundan müteessir olurken, askerler aşırı sefalete vasıl 

oldular. Aynı zamanda el-Aziz, Bilbeys halkına adam ve erzak dolu gemiler gönderdi. 

 
296

 Tell Acûl, Gazze kenti yakınlarında bulunan antik bir yerleşim birimidir. Ramazan 

Şeşen, 2007, s. 31. 

297
 Halile, iki yuvarlak metal plakadan oluşan, parmaklara veya defin kasnağındaki 

deliklere takılarak bir birine vurularak ses çıkartan ritim aletidir. Erhan Tekin, “Zil”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2013, C. 44, s. 413-415. 
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Fakat Esediler bunu duydu ve gemilere saldırmak için atlandılar. Bazıları ele geçti, 

bazıları battı ve çok sayıda tutsak aldılar.  Sekiz gemi kaçtı ve Kahire’ye geri döndü. Bu 

sebeple Bilbeys kuşatması öyle şiddetli oldu ki şehir neredeyse düşüyordu. El-Aziz, 

Kahire’de fena şekilde baskı altındaydı ve parası azalmıştı. Fakat onlara karşı dürüst 

davranışı, cömertliği ve dostane tutumu yüzünden halkı tarafından çok seviliyordu. El-

Adil ve el-Efdal, Bilbeys’i kuşatma altına aldığında asker almak zorunda kaldı. Fakat hiç 

parası yoktu. Zengin kişiler bir miktar teklif ettiler. Fakat o bunu kabul etmedi. Kadı el-

Fâzıl, gördüğü şeylerin karmaşasından dolayı devlet işlerini ifa etmekten ve halkla 

münasebetten çekildi ve istifa etti. 

Abdülkerim bin Ali el-Beysânî, Buhayre’de uzun zamandır adaleti ve 

finansmanı kontrol etmişti. Dolayısıyla kayda değer bir hazine biriktirmişti. Sonrasında 

kardeşi Kadı el-Fâzıl ve onun arasında bir tartışma meydana geldi. Bu olay daha evvel 

Abdülkerim’e büyük saygı gösteren insanların olduğu yerde prestij kaybına sebep oldu. 

Bu yüzden Abdülkerim görevinden alındı. Benû Müyesser aşiretinin zengin 

kadınlarından biri ile evlendi ve onunla birlikte İskenderiye’ye yerleşti. Fakat kötü 

mizacından dolayı o kadınla olan ilişkisi tatsızdı. Kadının babası İskenderiye’ye gitti ve 

kızına yapılan şiddeti oranın kadısına ispatladı. İskenderiye Kadısı da bizzat o eve gitti.  

Fakat arkasında kadının alı koyulduğu kapıyı açamadı.  Bu sebeple evin içine bir 

gedik açılmasını, kadının getirilip babasına iade edilmesini ve sonrada gediğin tamir 

edilmesini emretti. Abdülkerim buna son derece öfkendi ve Kahire’ye gitti. Orada Emir 

Fahreddin Çerkes’e beş bin Mısır dinarı sundu ve eğer el-Melik el-Aziz onu İskenderiye 

Kadılığı’na atarsa, onun hazinesine kırk bin dinar ödeyeceğini taahhüt etti. Tüm paraları 

Fahreddin’e iletti. Fahrettin de paralarla beraber, o zamanlar aşırı derecede kaynak 

ihtiyacı olan Sultan el-Aziz’in huzuruna çıkarak: “Bu yığınla serveti hiçbir talepte 

bulunmadan ve zahmete girmeden size getirdim” dedi ve meseleyi izah etti.  İnik 

gözleriyle el-Aziz bir süre sessiz kaldı. Sonra başını kaldırdı ve: “Parayı sahibine iade et 
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ve ona söyle bunu bir daha yapmaktan sakınsın. Zira her hükümdar adil olmaz. Bilsin ki; 

eğer ondan bunu kabul etmiş olsaydım, bu yüzden İskenderiye halkını aldatmış olurdum 

ve bunu asla yapmayacağım.” dedi.  

Çerkes, bunu duyduğunda mahzun oldu ve yüzündeki ifade değişti. Bunun 

üzerine el-Aziz ona: “Seni ümitsizliğe kapılmış görüyorum. Sanırım bu iş için biraz 

komisyon aldın.” dedi. Çerkes de: “Evet, beş bin dinar” diye cevap verdi. El-Aziz derin 

bir düşünceye daldı ve sonra: “O sana para vermiş ki sen ondan fayda sağlıyorsun. Bunun 

için onun yerine sana bundan çok daha fazla fayda sağlayacağın bir şey vereceğim.” 

dedi. Bunun üzerine Tanbidi bölgesini Çerkes’e veren bir ferman imzaladı. Oranın yıllık 

tahıl hasılatı yedi bin dinara tekabül ediyordu. Askerleri ona sitem ettiler ve Kadı el-

Fâzıl’dan borç alması için baskı yaptılar. Böylece o, kadıyı caddeye tepeden bakan 

Vezaret Sarayı’nın taraçasında resmî bir görüşme yapmak için çağırdı. Fakat kadının 

yaklaştığını fark ettiğinde, küçük düşeceğini hisseti ve borçla alakalı onunla konuşmaktan 

haya ederek hareme çekildi. Fakat emirleri o haremi terk edene kadar ona rica etmeyi 

bırakmadılar. Kadıyla buluştuğunda onu bol takdir ifadeleri ile karşıladı ve sonra: 

“Şartların beni buna mecbur kıldığını ve paraya çok ihtiyacım olduğunu biliyorsun. Senin 

hürmetin dışında hiçbir şeyim yok. Bu sebeple ya servetin ve görüşlerinle ya da bizzat 

kendin içinde bulunduğum durumu düzelt.” dedi. el-Fâzıl buna: “Sahip olduğum her şey 

sizin lütfunuzdur. Önce bize nasihat ve idrak etmemiz için müsaade edin. Sonrasında 

paraya ihtiyaç olacaktır. O da ellerinize serilecektir.” diye cevap verdi. 

El-Adil, malların pahalılığı ve yokluk askerleri üzerinde baskı oluşturduğunda, 

el-Aziz’e gönderdiği elçi vasıtasıyla Kadı el-Fâzıl’ın teşrifini istedi. Bunun üzerine el-

Aziz, el-Fâzıl’ı bu iş için gönderdi. El-Aziz’in Bilbeys’in kurtarılması için göndermiş 

olduğu gemiler zarar gördüğünde, hükümdarlığın avuçlarından kayıp gittiği korkusunu 

yaşadığı dedikoduları yapıldı. Amcasına kendisinin yanıldığını ve Mağrib’e inzivaya 



162 
 

çekilme niyetinde olduğunu bildiren, karıları ve çocuklarını sadece amcasının korumasını 

isteyen gizli haberler gönderdi.  

Amcası onun için merhamet duydu ve el-Fâzıl’ı çağırttı. Kadı yaklaştığında, el-

Adil onunla buluşmak ve onu karşılamak için atına bindi. Bir uzlaşıya varana kadar 

uğraşlarını kesmediler. Varılan uzlaşmada; Esediler ve Kürtler, iktalarının tekrar 

kendilerine verilmesi ve herhangi bir şeyden ceza almamak şartıyla el-Aziz’in hizmetine 

dönme konusunda hem fikir oldular. El-Aziz ve onlar karşılıklı yeminle birbirlerine 

bağlandılar. El-Adil, el-Aziz’le beraber melikin imparatorluk temelini atabilmek 

maksadıyla Mısır’da ikamet edecekti. El-Aziz ve el-Efdal sulh olacaklar, her biri kendi 

sahip oldukları yerde kalacaklardı. el-Fâzıl geri döndü ve sorunlar anlatıldığı şekilde 

çözüldü. Tüm yeminler şartlara sadık olacaktı. 

Bunun üzerine El-Aziz, Kahire’den Bilbeys için ayrıldı. Amcası el-Adil ve 

kardeşi el-Efdal tarafından karşılandı. Görünüşte tam barış tesis edildi.298 Sonra El-Efdal 

 
298

 Makrîzî, yukarıda olayları biraz karmaşa içerisinde anlatmaktadır. Yaşanan olayları 

kısaca özetlemek gerekirse; el-Melik el-Aziz, Selâhi askerlerine yakınlık göstermekte 

iken Esedi askerlerine karşı tavır takınmaktaydı. Bu da el-Efdal’in Esedilere yakınlık 

göstermesi sonucu Şam kentini onların sığınabilecekleri bir merkez haline getirdi. 

Esediler, el-Aziz’den öç almak için el-Efdal ve el-Adil’i ikna ederek Bilbeys üzerine 

saldırttılar. Kürt ve Esedi askerlerin kendisine yüz çevirdiğini gören ve Bilbeys’e 

gönderdiği yardım gemileri zayiata uğrayan el-Melik el-Aziz derhal Mısır’a çekildi. 

Ekonomik sıkıntılar çeken melik, bir yandan hazineye para ararken diğer yandan da 

asker toplamaya çalışıyordu. El-Melik el-Adil’in de ekonomik sıkıntı çekmesi, 

emirlerinin üzerinde baskısı kurması ve yeğenine karşı tutunduğu yumuşak tutum 

sebebiyle el-Aziz’e bir elçi göndererek aralarında sulhun yapılması için Kadı el-Fâzıl’ı 

kendisine göndermesini istedi. Kadı el-Fâzıl’ın ardından el-Aziz de Kahire’den yola 
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ve beraberinde Emir Hâce Samin Suriye’nin yolunu tuttu. Tüm sahil boyu el-Efdal’in 

eline düştü. Benzer şekilde amcası el-Adil’in refakatinde el-Aziz’de Kahire’ye döndü. 

Ona Kahire’de oturması için kale verdi. El-Adil, Mısır’da ıslahat meseleleri, büyük arazili 

mülklerin ve tarlaların yönetimi işlerine girişti. El-Aziz’e aşırı bir alaka gösterdi. Fakat 

devletin büyük küçük tüm işlerinde mutlak bir komuta, kontrol, yargı ve yasak koyma 

gücü kazandı. Kadı Muhyiddîn Muhammed bin Ebu Asrûn, Mısır’ın kadılığından 

azledildi. Yerine Zeyneddîn Ebu’l Hasan Ali b. Yusuf b. Abdullah b. Bundâr ed-Dımaşki 

atandı. 

Bu yıl el-Aziz, kendisi ve Frenkler arasında geçerli olan barışı yeniledi. Bizans 

İmparatoru’ndan (Isaac II) tüm Bizanslıların onun hükümdarlığında hem fikir olduklarını, 

onun Müslümanlara karşı iyi niyetli olduğunu, öyle ki içerisinde cuma ibadetlerinin 

yapıldığı ve hutbenin okunduğu geniş cemaatli bir cami inşasını emretmiş olduğunu, 

yıkılmış olan bir bölümünü kendi parası haricinde tamir ettirmiş olduğunu, İstanbul’daki 

Müslümanları bir araya getirebildiği ve orada ibadet ettirebildiğini  bildiren, İskenderiye 

patrikliği ve Hristiyanların ölülerine yanan mumlarla refakat etmelerine ve ayinlerini 

kiliselerde sürdürmelerine izin verilmesini, ayrıca Mısır’daki Bizanslı tutsakların serbest 

bırakılmasını da rica eden bir mektup geldi.   

 
çıkarak amcasının yanına gitti. Yaptıkları sulh antlaşmasına göre; el-Azîz, Esediyye 

ve Kürt emirlerine özürlerini bildirecek, onları bağışlayarak hizmetine dönenlere 

iktalarını geri verecek, Kudüs, Filistin, Taberiye, Şam ve çevresi el-Efdal'de kalacak, 

el-Adil de Mısır'daki eski iktalarına yeniden sahip olacak ve el-Aziz’le birlikte 

Mısır’da kalacaktı. İbn Vâsıl, 1960, s. 52-55; Gregory Abu’l Farac, 1950, s. 468; İbn 

Kesîr, XIII, 2017, s. 81-83; Stephen R. Humphreys, 1977, s. 101. 
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Cemâziyelevvel ayının on birinde Muhyiddîn Ebu Hamid Muhammed b. 

Abdullah b. Hibadullâh b. Asrûn kadılıktan azledildi ve yerine Zeyneddîn Ali bin Yusuf 

getirildi.  

H. 592 Yılı (6 Aralık 1195-24 Kasım 1196) 

El-Melik el-Efdal, bu yılın başında Şam’a vardı ve askerleri memleketlerine 

dağıldılar. El-Efdal kendi sofu hayatını sürdürdü ve ibadetlerinde özenliydi. Devlet işleri 

tamamen veziri Ziyaeddin İbnü’l-Esîr’e devredildi. Onun altında işler öyle ters gitti ki 

şikayetler bir hayli çoktu. Fakat el-Adil, Mısır’ın devlet işlerini düzene soktu. İktaları 

değiştirdi. Eyalet valilerinin gelirlerini ve hazineyi artırdı. Ülkenin zenginliğini büyüttü. 

Emir İzzeddin Üsâme’yi el-Aziz’in yanına yerleştirdi. O hemen Sultan’ın sırdaşı ve saray 

nazırı (hâcib), aynı zamanda Sultan ve amcası arasında da aracı oldu. Emir Sârimüddin 

Kaymaz en-Necmî özellikle el-Adil için görevlendirildi ve onun en gözde arkadaşı oldu. 

Muharrem ayının on ikisi cumartesi günü (17 Aralık) ibn Ebu Asrûn ve 

yardımcıları makamlarından azledildi. Ona evinde kalması sonrada Mısır’ı terk etmesi 

talimatı verildi. Evinin kapılarını kilitledi ve aynı zamanda kalmak için icazet dilerken 

seyahat için de kendisini hazırladı. Ayın yirmi yedisinde Zeyneddîn Ali bin Yusuf’a (ibn 

Bundâr) bir hilat verildi ve ibn Ebu Asrûn’un yerine kadılığa getirildi.  

Sefer ayının başında el-Melik el-Aziz, Menufiye’ye ait el-Keribe bölgesi 

gelirlerini vakıf olarak Eski Mısır Cami’nin içerisindeki İmam eş-Şafiî cemaatinin 

faydasına tahsis etti ve onun okutmanlığına el-Bahâ İbnü’l Cumayzî’yi görevlendirdi. 

Sefer ve Rebiyülevvel aylarında Mısr ve Kahire’de günlük olarak ölü sayısı iki 

yüzü geçtiği için çoğu sokaklara saçıldı. Mısr’da onları kefenleyecek kimse 

bulunamıyordu. Ölümlerin çoğu kıtlıktandı. Yüz irdeb buğdayın fiyatı yüz seksen dinara 

ve üç rıtıl ekmek ise bir dirheme ulaştı. Fakirler testi satın aldılar ve sabahın erken 

vaktinde Nil’den onlara su doldurmaya gittiler. Testisini bir dirheme satmayı planladılar. 

Fakat onları satın alacak kimseyi bulamadılar ve “Bu testi için kim bana sadaka verecek? 
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Bir parça ekmek için kim bunları bizden satın alacak?” diye feryat ettiler. Fiyatlar 

yükseldi, mahzunluk çok ıstıraplı oldu, muhtaç olanlar telef oldu ve çoğu açlıktan olan 

ölümler yaygınlaştı. İçinde ürün taşınan hasır sepetler cesetleri taşımak için kullanıldı. 

Tabut taşıma arabaları sırası haricinde kullanılamadı. Bir parça ekmek çalmak için eller 

uzatıldı. Bu gibi hırsızlar dövüldü. Kan akana kadar kafalarına vuruldu. Fakat onlar 

bundan ne vazgeçtiler ne de kap kaç yaptıklarını ellerinden düşürdüler. Şerif bin Taleb 

tarafından birbiri ardına gönderilen gemidekiler ve onun ambarında satılanlar hariç hiç 

buğday kalmadı. 

Sefer ayının dokuzunda el-Melik el-Nasir Selâhaddin’in tabutunun büyük bir 

dini törenle Şam’daki kaleden kendisi için hazırlanan bir kabre Muharrem ayının onunda 

(15 Aralık) nakledildiği haberi geldi. Aynı ayın yirmi dokuzunda Birecik meliki el-Melik 

el-Zâhir Davud (Mücireddin), benzer şekilde Şeyzer meliki Sâbıkuddin Osman bin Daye 

ve Halep kadısı Bahâeddin bin Şeddad geldiler. El-Adil, Birkat el-Jubb’ta onları 

karşılamaya çıktı. Ayrıca İmâdeddîn el-Kâtip’te onları karşılamaya katıldı. 

Ayrıca batı bölgeleri bedevilerinin el-Buhayre’ye indikleri ve bir waybah (beş 

buşel)299 buğdayı bir dinardan satın aldıkları havadisleri geldi. Geçen yıl batıdaki 

topraklarda yiyecek sıkıntısı çekilmişti ve bu yılda yağmur yağmamıştı. Çekirgeler 

Suriye’ye akın ettiler ve bir krize yol açtılar. Mısır ve Kahire’de şiddetlenen ve salgına 

dönüşen son derece ciddi ölümcül ve ateşli hastalıklar patlak verdi. Sıvı şuruplar, şeker 

ve aromatik ilaçlar değerli oldu. Karpuzlar yirmi dört dirhemden satıldı. Tavuk 

bulunamıyordu ve buğdayın yüz irdebi iki yüz dinar fiyatına ulaştı.  

 
299

 Waybah, Mısırlılar tarafından buğday, arpa vb. ürünlerin ölçümü için kullanılan 

yaklaşık 12.168kğ veya 16 litreye tekabül eden ölçü birimidir. Muhammed İsmail 

Marcinkowski, Measures and Weights in the Islamic World, International Institute 

of Islamic Thought and Civilization (ISTAC),  Kuala Lumpur 2003, s. 77. 



166 
 

Yüksek fiyatlar feci bir duruma sebep oldu. Gıda yetersizdi ve dilencilik artmıştı. 

Açlıktan ölümler sıklaştı. Ekmek her ne zaman görülürse çalınırdı. Bazı insanların toprak 

yediği görüldü. Diğerlerinin ise gübre. Kalabalıklar şeker rafinelerinden çıkan atıkları 

toplamak için üşüştüler. İskenderiye’de de ölümler artış gösterdi. Çok sayıda müfreze 

artırılarak sokaklara yayıldı. İlaçlar yetersizdi. Zengin ve benzer şekilde fakirlerin ölüm 

oranları ve toplumun ıstırabı çok büyük oldu. Masadan kalan kırıntılar, evlerden 

süpürülenler ya da içine gömülmüş bir ekmek kabuğu için eskiden kalma gübre yığınları 

arayanların olduğu görüldü. Evinin kapısını kilitleyen ve ölenler görüldü. Açlıktan kör 

olanlar, dükkanların yanında bekleyen ve: “Bana ekmek kokusundan başka şey ver” diye 

bağıranlar görüldü.  

Sadaka Yardım Bürosu’nda (Dîvânü’l Zekât) çalışan bir adam bu fondan bir yıl 

içinde elli iki bin dinarlık poliçeler yazdı. Tavaşi (hadım) Bahâeddin Karakuş bu fonun 

denetçisi (kontrolü için) olarak görevlendirildi. Bu fonu tüketmemesi ve onları yalnızca 

ona talimat verilebilecek acil durumlara karşılık olarak sandıklarda biriktirmesi 

emredildi. Yıl boyunca el-Şerif bin Taleb el-Caferi altmış bin dinar değerinde ekmek elde 

etti. Ona halileler ve sancaklar bahşedildi. En sonunda da el-Aziz’in hane halkının et ve 

ekmek ihtiyacını tedarik etme sorumluluğu ona tevdi edildi. Fakat onların besinlerinden 

bir bölümünü aşırmanın yolunu buldu. Onlar yakınsalar da sesleri duyulmadı. 

Rebiyülahir ayında Sârimüddin Kutluk el-Gazi çeşitli bakanlıkların finansmanı 

üzerindeki denetçilik görevinden azledildi. Bahâeddin Karakuş’un sadaka yardım 

fonunun denetçiliğine ek olarak bu görevde ona tevdi edildi. Böylece o bütün mali işlerin 

denetçisi oldu. Bu ayda ölümler de arttı. İçerisinde ceset, hasta veya inleyen birisi 

olmayan hiçbir hane yoktu. Durum gerçekten çok vahimdi. İlaçlar daha da pahalılaştı. 

Doktorlar azalıyordu ve hatta bulunan doktorlara etraflarındaki baskılar yüzünden 

erişilemiyordu. Yaşamın ana kaygısı ölüm olmuştu. Her on beş dakikada birkaç cenaze 

olmadan bir gün geçmiyordu. Mezarcılar azalıyordu ve birisi ölü bulunduğunda yeterince 
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derin kazılmadan gömülüyordu. Çok geçmeden cesetlerden kötü bir koku yayıldı. Bundan 

dolayı ne mezarlıklara yaklaşılabildi ne de mezarlar ziyaret edilebildi. Sonrasında fiyatlar 

düşmeye başladı. 

Cemâziyelevvel ayında (2 Nisan-1 Mayıs) Şam’dan huzuru bozan bilgiler geldi. 

Bu yüzden Sultan bir ordunun başında Suriye’ye doğru gitmeye karar verdi. Dikkatler 

Sultan’ın ödemelerinin tesisine çevrildi. Ona bağlı olanlara on dört aylık borç varken, 

ancak bir aylık ödeme yapıldı. Maalesef kaynaklar onlara bu miktarı ödemek için yeterli 

değildi ve onlardan bazıları belirli kışlalara havale edildiler (onlara ödeme için). 

Candarlar300 sadece tek aylık ödenmesini reddettiler. Bunun bilgisi el-Aziz’e ulaştı. O da 

Kutluk’a onları ordugâha götürmesini emretti. Hadım Karakuş’un ayrılmasını 

geciktirenler zincire vuruldu ve duvarların güçlendirilmesi işinde çalıştırıldılar.  

Candarlar ister istemez, fakat tedirgin bir şekilde topluca yürüdüler. Şikayetleri tüm yıl 

boyunca dillere düştü. Sultan’ın düzeni tesis etmesi için harcanan para emirlerden ödünç 

alınmış ve ertesi yıl (M. 1197) Müslüman olmayanlardan tahsil edilecek vergilerden geri 

ödeme yapılacaktı. 

Sonra El-Aziz ordugâha hareket etti. Emirlerini hızlı bir sefere dahil etti ve 

haciblerini askerleri harekete geçirmeleri için eyaletlere sevk etti. Adamlar art arda 

 
300

 Candar, ortaçağ İslâm devletlerinde sultan ve sarayının yakından güvenliğini sağlamak 

maksadıyla kurulan askeri birimlere verilen isimdir. “Cân” ve “dâr” kelimeleri Farsça 

olup, silâh ve tutan anlamına gelmektedir. Candar teşkilatının Karahanlılar, 

Gazneliler, Selçuklular, Harezmşahlar, Eyyûbîler ve Memlükler saraylarının hepsinde 

mevcut olduğu görülmektedir. Aydın Taneri, “Candar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 

İstanbul 1993, C. 7, s. 145-146. 
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ilerlediler. Birkat el-Jubb’tan ayrılış ayın sekizinde gerçekleşti. Sultan el-Adil ve el-Aziz, 

tüm Esedi ve Memlûklerle beraber ayrıldılar.301 

Ciddi hastalıklar yayıldı ve onları defnetmeye vakit yoktu. İlaçlar daha pahalı 

oldu. Bir karpuz yüz dirheme mal olurken, bir tavuğun fiyatı otuz dirheme ulaştı. Kûs ve 

eyaletlerden sürekli ölümcül olan bulaşıcı hastalıkların olduğu haberleri geldi. 

İskenderiye’de veba ve ölüm hüküm sürdü. Ayın sonunda fiyatlar düştü. Yüz irdeb 

buğday seksen dinara düştü ve yedi rıtıl ekmek bir dirheme satıldı. Böylece dilencilik 

azaldı. Fakat tavukların Kûs’tan getirilmesi ve on tanesinin yedi dinara satılmasından 

sonra ölüm musibeti yükseldi. Mısır’da daha evvel buna benzer bir şey ne duyuldu ne 

 
301

 Dönemin kaynaklarının büyük bir kısmı El-Melik el-Adil ve el-Melik el-Aziz’in Şam 

üzerine yürümesinin temel sebebi olarak; Şam meliki El-Melik el-Efdal’in veziri 

Ziyâeddin İbnü’l-Esir’in idareyi tamamen kendi eline alması ve Şam Melik’ini 

hanedan üyelerine karşı kışkırttığı haberlerinin Mısır’a ulaşması olarak ifade 

etmektedirler. Vezir, Şam’da bulunan bürokratların çoğunun el-Adil’e meyilli 

olduğunu ve bu kişilerin görevden uzaklaştırılmasını istiyordu. Bu türdeki haberlerin 

sıklaşması sonucu el-Adil ve el-Aziz, vezir Ziyâeddîn’i görevden uzaklaştırmaya ve 

kentteki işleri yoluna koymaya karar verdiler. El-Melik el-Zâhir kardeşine haber 

gönderip amcası ve kardeşinin Mısır’dan  çıkıp Şam’a doğru sefere çıktıklarını 

bildirdi. Ardından el-Melik el-Zâhir, el-Melik el-Zâfir ile beraber ağabeyleri el-

Efdal’e yardım etmek için Şam’a geldiler. El-Efdal, el-Adil’in anne bir üvey kardeşi 

olan Feleküddin’i elçi olarak gönderdi ve onlarla Şam’da bulunan Felekiyye 

medresesinde buluşmak istediğini söyledi. Onlar ise el-Efdal’e bazı şarlar öne sürerek 

Feleküddin’i geri gönderdiler. El-Efdal kentin tahkimatı ve vezirinin etkisiyle bunu 

kabul etmedi. İbn Vâsıl, 1960, s. 60-61; İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 109-110; Stephen R. 

Humphreys, 1977, s. 103. 
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görüldü. Bu ayda Mısr ve Kahire’de Şerif bin Taleb’in hacıların başında olacağı ve 

gitmeye karar verenlerin hazırlık yapmaları gerektiği bildirildi. 

Cemâziyelâhir ayında Sultan’ın hane halkı harcamalarının ve çocukları ve 

hanımlarının hizmet ve destek ödemelerinde bir duraklama oldu. İşler öyle bir hale geldi 

ki mallar pazardan ölçüm ve ödeme yapılmadan gasp edilerek alındı. Bu yiyecek 

maddelerinin fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Esnaf, Sultan için kaybettiklerini telafi 

edecek miktarda genel fiyatları yükselttiler. Bu durum uygunsuz kazanç sağlayanlar için 

bir soruşturma yapılmasına yol açtı. Bira ve Şarap imalathanelerinin her biri on iki bin 

dinara kiraya verildi. Onların tezgahlarda ve dükkanlarda sergilenmesine ve satılmasına 

izin verildi. Buna hiç kimse itiraz etmedi. Kanunsuz olan bu ticaretten elde edilen 

kazançlar Sultan’ın ihtiyaçları için harcandı. Sınır bölgesinden gelen gelirler ve 

Müslüman olmayanların ödediği vergiler paranın nereden geldiğini umursamayanların 

payına düştü.  

Bu ayda el-Adil ve el-Aziz, Dârum’a geldiler. Buranın kalesinin yıkılmasını, 

topraklarının emirler arasında pay edilmesini emrettiler. Fakat bu durum, orası yolcular 

için uygun bir yer olduğu için halkını sıkıntıya soktu. İki hükümdar, Şam’a ulaştılar Recep 

ayının başından beri el-Efdal savaş için hazırlık yapmıştı. Onlar, Şam’ı el-Efdal’in 

emirleri tarafından ihanete uğradığı birçok çarpışmadan sonra, ayın on ikisinde (21 

Mayıs) elde geçirene kadar, kenti kuşatma altında tuttular. Kent alındığında el-Efdal 

kaleden inip zafer sahiplerinin yanına gitti. El-Adil, onun sonunu getiren plana el-Aziz’i 

teşvik ettiği için el-Efdal’in huzurunda utanç duydu. El-Efdal’e kaleye geri dönmesini 

teklif etti.302 Halbuki el-Efdal, el-Aziz ona Candarların komutanı Aybek Fatis’i 

 
302

 Sulh teklifini kabul etmeyen el-Melik el-Adil, daha evvelden mektuplaştığı ve el-

Melik el-Efdal’in de çok güvendiği Emir Ebu Galip el-Humsî’nin kentin kapısını 

açarak efendisine ihanet etmesi sayesinde kente girmeyi başardı. Durumdan haberdar 
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göndermeden dört gün önce kaledeydi. Saray nazırı Sârimüddin Kutluk onu, çocuklarını 

ve babasının çocuklarını başka bir yere götürdü. O borçlarını ve hizmetinde olanların 

maaşlarını ödedi. Bu miktar yirmi bin dinarı geçti. Bu parayı kendi kişisel kıyafetleri, 

develeri, öküzleri, kütüphanesi ve memluklerini satmak suretiyle topladı. Fakat bu da kâfi 

gelmedi.303 Onun bu talihsizliğinde amcası el-Adil ve kardeşi ona karşı merhametsiz 

oldular. Amcası el-Adil onun Sarhad’a gitmesi için talimatlar gönderdi. Ona ve ailesine, 

Cemâleddîn Mehâsin’in onlara Sarhad için eşlik edecek on asker göndermesine kadar, 

refakat edecek kimse olmadı. 

El-Melik el-Zâfir Muzafferüddin Hızır’ın elinden Busrâ alındı ve el-Melik el-

Adil’e verildi. El-Zâfir’e Halep’e taşınması emredildi. Burada kardeşi el-Zâhir’e katıldı. 

El-Adil ile el-Aziz onlar henüz Mısır’da iken; eğer el-Aziz kardeşi el-Efdal’i mağlup eder 

ve ondan Şam’ı alırsa el-Adil, el-Aziz’e vekil olarak Mısır’a dönerken el-Aziz’in de 

Şam’da kalacağına dair anlaşmışlardı. Fakat el-Aziz, Şam’ı alırken ve kardeşi el-Efdal’i 

kovarken, amcasının kurnaz ve üstü kapalı niyeti ona görünür olmaya başladı. Amcasıyla 

Mısır’da yaptığı anlaşma için pişmanlık duydu. Bu sebeple kardeşi el-Efdal’e pişmanlık 

ifade eden ve: “Şam’ın hükümdarlığından vaz geçme” diyen bir mektup gönderdi. Fakat 

el-Efdal, bunu kardeşi tarafından yapılan hilenin bir parçası zannetti. Amcası el-Adil’i bu 

 
olan el-Efdal, önce kardeşi el-Melik el-Aziz’in yanına gitti. Sonra da beraber amcası 

el-Adil’in yanına vardılar. Amcası Şirkuh b. Şadî’nin evinde konaklayan el-Adil ile 

yapılan görüşme sonucu kent halkının yardım etme ihtimaline karşı el-Efdal’in bir süre 

daha kentin iç kalesinde kalmasına karar verildi. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 109-110; 

Gregory Abu’l Farac, 1950, s. 468. 

303
 Konuyla ilgili İsfahânî: “Biz El-Melikü’l-Efdal’in çok malı olduğunu zannettik fakat 

vezirinin kötü idaresinden dolayı mala sahip olamadı.” ifadelerini kullanmaktadır. İbn 

Vâsıl, 1960, s. 64. 
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mektuptan haberdar etti. El-Adil sinirlendi ve el-Aziz’i suçlayarak ona buruk bir şekilde 

sitem etti. Fakat el-Aziz, teklifin kendisi tarafından yapıldığını inkâr etti. Kardeşi el-

Efdal’e öfke doluydu ve onu çok utanç verici bir şekilde Sarhad’a gönderdi. Veziri 

Ziyaeddin (İbnü’l-Esîr) el-Cezire öldürülme korkusuyla gizlice Musul’a kaçtı ve sonra  

bu kente yerleşti.304 

Şaban ayının on dördünde (13 Temmuz 1196) El-Aziz, Şam hükümdarı olarak 

tahta oturdu. O adalet sergiledi ve birçok vergiyi yürürlükten kaldırdı. Sultan’ın 

hizmetinde ahit halkının (Yahudi) çalıştırmasını yasakladı ve Müslüman olmayanlar 

kendilerini ayırt eden elbiseler giymeye zorlandılar. Ayın dokuzu arifesinde amcası el-

Adil’i yerine bırakarak Kahire’ye gitmek üzere Şam’dan ayrıldı. Kudüs’e gelerek buranın 

sahipliğini Ebu'l Hâce el-Samin’den aldı ve onu Emir Şemseddin Sungur el-Kebir’e 

teslim etti. Ebu’l Hâce Bağdat’ta inzivaya çekildi. 

El-Aziz, Ramazan ayının dördü perşembe gününde (1 Ağustos 1196) Kahire’ye 

vardı. El-Aziz’in adına hutbe okutulması ve para basılması dışında imtiyaza sahip 

olmadığı Şam ve bağlı bölgelerdeki topraklar el-Melik el-Adil’in iktası oldu. Ayının on 

sekizinde Sultan atını Nilmetre’ye doğru sürdü ve onu nizama soktu. O gün Nil taşkınının 

altı kübitten üç parmak üst seviyeye ulaştığı bildirildi. Ayın yirmisinde kanalın su yolu 

açıldı ve törende El-Aziz atının sırtındaydı. Kalabalık bir seyirci topluluğu, sopalarla 

birbirine saldıran ve taşlar savuran kalabalık bir avam takımı vardı. Öyle ki gözler 

çıkarıldı ve elbiselerden başlıklar çekilip alındı. 

Ramazan ayında şarap yapmak, açıkta üzüm ve şarap küplerini alıp satmaktan 

uzak durarak saygı duymak adetti. Hiç kimse ne dini kuralları çiğnemeyi düşünebilmeli 

ne de üstü kapalı kalması gerekenleri ifşa etmeliydi. Fakat bu ayda yapılan şarap 

 
304

 Veziri Ziyaeddin İbnü’l-Esîr, el-Efdal’in yükleri arasında bir sandığa gizlenerek 

şehirden çıkmıştır. Stephen R. Humphreys, 1977, s. 104; Kemal Sandıkçı, 1992, s. 75. 
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miktarından dolayı üzüm fiyatları yükseldi. Şarap vergileri Sultan’ın adamlarının payına 

düşerken, Şarap üretenler de saltanat tekelinden dolayı şaraplarını açıktan sattılar. Bu 

tekelin fatura edilen kirası yedi bin dinara ulaştı. Onun bir kısmı el-Aziz’e düştü ve içki 

kadehlerinin yapımı için kullanıldı. 

Bu ayda su yolu açıldığında birçok erkek ve kadın Mısr’ın kıyısında bir araya 

geldi. Nil’in suyu utanç verici günahlarla kirlendi. El-Aziz, salı ve perşembeleri 

maruzatları dinlemek için oturumları düzenlemeye (mezâlim) devam etti. Şevval ayının 

ikisi Nevruz günüydü. Geleneklere göre su serpiştirildi ve bir kez daha yumurtalar 

atılıyordu ve deri kayışlar vuruyordu. Nil taşkını sürdü. Halk aşırı bir ahlaksızlığa bulaştı 

ve hiç kimse onları kınamadı. 

Bu ayda tüm gelir kaynaklarının akışı kesildi ve Mısır’daki divanın vergi 

toplama işi durma noktasına geldi. Çoğu zaman birçok gelir kaynağı ödeme kapasitelerine 

göre değerlendirildi. Öyle ki onlardan birkaçı yükümlü oldukları miktara ulaşmanın da 

ötesinde kaldılar. Divanın vergi memurları kendilerini onları koruyacak kişilerin 

koruması altına soktular. Fakat divan başkanı bu koruma sağlayan şahısların isimlerini 

deşifre etmeye cesaret edemedi ve memurların kendi başlarına onların ödemesi gereken 

kadarını toplamalarına göz yumdu. Ayrıca daha evvelden korumuş olduklarını tekrar 

korumaktan da uzak durdu. İşler öyle kötüleşti ki Sultan’ın masasındaki tüm erzakların 

ve Sultan’ın hane halkı erzaklarının masrafları bira ve şarap üzerindeki kira vergilerinden 

karşılanmak zorunda kalındı. Aslında daha evvel bundan daha kötü bir yıl olmamıştı ve 

hiçbir yönetimin bu erişilen seviyeden daha kötü bir seviyeye düştüğü duyulmamıştı. 

Ayın on dördünde Şerif bin Taleb hacılarla beraber yola çıktı ve Raydan’da305  

 
305

 Raydan, günümüzde Kahire’de bulunan Abbasiye bölgesinde bulunan küçük bir 

yerleşim birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 324. 
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hayvanların su içmesine uygun bir yerde çadır kurdular. Kahire’de içki içen kişilerden 

birçok ölü vardı ve yasaklı şeyler kentte açık bir şekilde yapılıyordu. Gece kavga 

edenlerden bazılarının ölmediği veya yaralanmadığı hiçbir gece olmuyordu. İşler 

dükkandaki malların ve gıda maddelerinin geceleri düzenli olarak ve hatta zaman zaman 

gündüzleri de çalındığı raddeye ulaşmıştı. Mezâlim meclisi hadım Karakuş’a tevcih 

edildi. Karakuş, oturumu sarayın dışında yaptı. Divanın yönetimi ve hazinenin kontrolü 

bundan çekinmesine rağmen Fahrettin Çerkes’e verildi. Sârimüddin Kutluk saray 

nazırlığına (hâcib) atandı. 

Ayın on dokuzunda Ebu’l Müneccâ kanalı kesildi. İlk kesintiyi el-Aziz yaptı. Nil 

bir parmak yükseldi. Böylece on sekiz kübitten on sekiz parmak aşağı seviyede oldu. Bu 

Mısırlılar tarafından bilinen en yüksek seviyeydi. Ayın yirmi ikisinde hacılar çadırlarını 

bozdular. Her ne kadar H. 540 yılında (M. 1145/46) Halife Hafız Lidinillah zamanından 

beri duyulmamış ve uzun süredir unutulmuş olmasına rağmen, Kıptilerin müsadereyi 

provoke etmek için asılsız şeyler uydurmayı huy edindikleri, evleri harabeye çevirdikleri, 

hapishaneleri doldurdukları ve dönemin Sultanı’nın adını kötüledikleri iddiaları 

tekrarlanmaya başladı. İbn Vahip, bir Hristiyan kâtip ve diğer bir kaç kişi evraklar 

üzerinde müşterek çalıştırlar ve onları tamamladılar. El-Esad bin Memmâtî ve denetçiler 

evrakları incelemek için vekil tayin edildiler. Bulduklarını Fahreddin Çerkes’e teslim 

ettiler. 

Zilkade ayında alemciler geceleyin rast geldikleri insanlara saldırdılar. Onları 

bıçakladılar. Bir veya iki kişinin ölmediği gece olmadı. Ne bir kimse öcünü aldı ne de 

maktul hakkında bir soruşturma oldu ne de Kahire valisi bu suçları önleyebildi. Su 

kanalında altı adam bağlı olarak ölü bulundu. Onlar hakkında ne bir sorgulama istendi ne 

de bu hadise ifşa edildi. 

Zilhicce ayında el-Aziz piramitlerin yıkılmasına ve taşlarının Dimyat’a 

duvarlarının güçlendirilmesi için getirilmesine karar verdi. Fakat yıkım zahmetinin çok 



174 
 

büyük olduğu ve küçük piramitler hariç taşların kullanışsız olduğu ona izah edildi. Bu 

sebeple o fikrini büyük olan iki piramitten daha küçük kuvarstan yapılmış olanlar için 

değiştirdi. Onların yerle bir edilmesine başlandı.306 Ayrıca bu ayda el-Aziz, İskenderiye 

 
306

 Hakan Can’ın aktarımına göre el-Aziz’in  piramitlerle ilgili faaliyetleri hususunda 

Bağdadi durumu: “Melikü’l Aziz Osman b. Yusuf (ö. 595/1198), babasından sonra 

devlet yönetimine geldiğinde yanında bulunan arkadaşlarından bazı cahiller 

piramitleri yıkmak için onun aklını çeldiler ve 3 piramitten küçük olanının yıkımına 

başlandı. Yıkım işini gerçekleştirmek için emir veren Melikü’l Aziz, taş işçilerini, 

oymacıları, devlet emirlerinden ve devlet ileri gelenlerinden bazılarını yıkım için 

görevlendirdi. Piramidin bulunduğu yere çadırlar kuruldu ve yıkım işinde çalışacak 

olanlara ücretler tahsis edildi. 8 ay civarında burada kalındı. Bütün çabalara rağmen 

günde ancak bir ya da iki taş yıkılabiliyordu. Piramitten düşen her bir taş büyük bir 

gürültü ile düşüyor ve yeri sarsıyordu. Yere düşen taşlar ağır oluşlarından dolayı 

kuma gömülüyor ve bu kez de kumdan çıkarmak için ayrı bir çaba sarf ediliyordu. Bu 

taşlar yerinde kırılır ve yakında bulunan dağın eteklerine taşınırdı. Taşları kırma 

işlemi uzadıkça yorgunluğun artması, zayıflık ve bitkinliğin başlaması sonucu işçiler 

amaçlarına ulaşamadan hayretler içinde ve söylenerek yıkım işlemine son verdiler. 

Aciz ve başarısız bir şekilde geri döndüler. Bununla birlikte piramitlerin taşlarını 

gören kimse piramidin kökünün kazıldığı zannına kapılırdı. Ancak piramidi 

gördüğünde ise sanki piramide hiç bir şey olmadığını sadece kenarlarının çizildiğini 

zannederdi Bağdadî, bu meşakkatli yıkım sürecine iştirak eden bir taş ustasına şöyle 

sorar: Şayet size bin dinar verilse ve yıktığınız taşlardan sadece birini yerine koyup 

eski haline getirin denilse bunu yapabilir misiniz? Adam bu soruya cevaben Allah’a 

yemin eder, bundan daha fazla ücret verseler dahi buna güç yetiremeyeceklerini 

söyler.” diye ifade etmektedir. Hakan Can, Abdüllatîf El-Bağdâdî’nin El-İfâde Ve’l 
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için ayrıldı. Bahâeddin Karakuş ve Fahrettin Çerkes’i onun yerine hareket etmeleri için 

Kahire’de bıraktı. 

Bu yıl İskenderiye kadısı el-Eşref Ebu’l Mekârim el-Hasan b. Abdullah b. 

Abdurrahman b. Abdullah b. el-Hebbâb hayatını kaybetti. Yerine Şevval ayının yirmi 

yedisinde fakih Ebu’l Kasım Şerâfeddin Abdurrahman bin Selâme atandı. İbnü’l Hebbâb 

H. 537 yılında (M. 1142/43) doğmuştu. İskenderiye’de yirmi sekiz yıldır kadıydı. 

Dostlukta samimi ve asil ruhlu idi. Onun İskenderiye’deki yargı hayatı H. 564 yılından 

(M. 1168/69) Cemâziyelâhir ayının üçünde bu kentte ölene kadar sürdü. Zilhicce ayının 

beşinde kadı Reşüdüddin bin Senâü’l-Mülk öldü. Kadı el-Fâzıl onun için: “Sahip ne 

kadar mükemmel birisi idi. Zaman onun yerini alacak kimseyi bulamayacak ve uluslar 

arasında kimse onun gibi tanınmayacak. Gerçek sadakati, dostluktaki bağlılığı, inancı ve 

faziletleri bir kimseden daha fazlaydı ve arkadaşlarının yararını gözetmekte gayretliydi. 

Allah’ın kitabını (Kur’an’ı) ezbere bilirdi ve edebi çalışmalarda aktifti. Zekatını 

gönlünden koparak verirdi-Allah iyiliğini versin- ve dini vecibelerini yerine getirirdi-

Allah ona lütfetsin.” diye söyledi. 

Bu yıl Şerif bin Talip hacılara önderlik etti. Savaş gemileri Mısır’dan seyre 

çıktılar ve içlerinde onların ele geçirdiği büyük miktarda para bulunan birçok Frenk 

nakliye gemilerini (butsa) bozguna uğrattılar. Bu yıl Emir Fahreddin Çerkes, Kahire’de 

kendi kayseriyesini (büyük çarşı) inşa etti. Ayrıca Mısır’da deprem oldu. El-Elam 

Abdullah b. Ali b. Osman b. Yusuf el-Mahzûmî Cemâziyelevvel ayının on birinde cuma 

 
Î’tibâr Adlı Eserinin İçerik Analizi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm 

Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Diyarbakır 2018, s. 73; Bağdadî, el-İfâde ve’l-itibâr fi’l-Umûri’l-

müşâhede ve Havâdisi’l mu’âyene bi-arzı Mısr, Neş. Abdurrahman Abdullah eş-

Şeyh, Hey’etü’l Mısriyye el-Amme li’l-Kitab, Mısır 1998, s. 94-95. 
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günü hayatını kaybetti. H. 549 (M. 1154/55) yılında ramazan ayında doğmuştu. Bin 

Berrî’nin eserlerini çalıştı ve şiirler besteledi.  

H. 593 Yılı (24 Kasım 1196-12 Kasım 1197) 

Bu yıl, el-Aziz ve kardeşi el-Zâhir arasında barışın tanzim edilmesi sonucunda 

Halep’te hutbe el-Aziz adına okundu ve paralar onun adına darp edildi. Barış, Kadı 

Bahâeddin Ebu’l Mehasin bin Şeddad ve Gıyaseddin Kılıç tarafından müzakere edildi. 

Onlar hediyeler ile birlikte el-Aziz’e Kahire’ye gittiler ve iki kardeş arasında barışı tanzim 

ettiler. Hemen sonra el-Zâhir’e geri döndüler. Rebiyülevvel ayında hutbe el-Aziz için 

okundu ve aynı ay paralar onun adına basıldı. Bu yıl Frenkler İslâm toprakları üzerine 

yürüdüler.307 El-Adil, Şam’dan ayrıldı. Beyrut’a kentin çevresini saran surların yıkılması 

için bir ordu sevk etti.  

Bu yıl Şevval ayında Yemen hükümdarı el-Melik el-Aziz Zahireddin Seyfü’l 

İslâm Tuğtekin bin Necmettin Eyyûb hayatını kaybetti. Yerine oğlu el-Melik el-Muizz 

Fethüddin Ebu’l Fidâ İsmail geçti.308 Şam hâkimi El- Melik el-Adil, Yafa’ya saldırarak 

 
307

 Hem Akka’da bulunan bazı Frenklerin yardım talebi hem de III. Haçlı Seferi sırasında 

itibarının zedelendiği kanısında olan Alman Kralı VI. Henry, kutsal toprakları tekrar 

ele geçirmek için topladığı askerleri Akka’ya sevk etti. Lakin Akkâ hakimi Henry de 

Champagne ise Almanların topraklarına gelmesini ve Müslümanlarla arasında olan 

barış antlaşmasının bozulmasını istemiyordu.  Bu sebeple onlara karşı soğuk davrandı. 

Disiplinsiz Alman kuvvetleri barış antlaşmasına aldırmadan Müslüman topraklarını 

taciz etmeye başladı. El-Melik el Adil bu saldırıları savuşturmak için Eyyûbî melik ve 

emirlerinin yardımına gelmeleri için çağrıda bulundu. Abdulhalim Oflaz, 2016, s. 103; 

Stephen R. Humphreys, 1977, s. 105; Steven Runciman, 1987b, s. 80. 

308
 Selâhaddin Eyyûbi’nin kardeşi El-Melik el-Aziz Zahireddin Seyfü’l İslâm Tuğtekin 

öldüğünde geride çok mal bıraktı. Sahip olduğu altınları değirmen taşı 
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burayı aldı. Kenti yağmaladı ve birçok tutsak aldı. Bu tutsakların sayısının kadın ve erkek 

yedi bin olduğu söylendi. Sonra el-Adil, Yafa’dan Sayda ve Beyrut’a hareket etti. Oraları 

yakıp yıktı. Beyrut talan edildi ve içindekiler kaçtı.309  

Sonra el-Adil, el-Aziz’e istediği desteği gönderdi. El-Aziz, Şevval ayının birinde 

Kahire’den yola çıkan askerleri gönderdi ve onlar Bilbeys üzerine yürüdüler. Sonra diğer 

bir istikamet el-Aziz’e elverişli gözüktü. Orduyu dağıttı ve yürüyüşe geçmedi.   

H. 594 Yılı (13 Kasım 1197-2 Kasım 1198) 

Deniz yoluyla gelen Frenkler deniz kenarındaki düzlüklere yayıldılar. Beyrut 

Kalesi’ni ele geçirdiler.310 Ayrıca çok sayıda tutsak alarak ve ganimet elde ederek Kudüs 

 
büyüklüğündeki kalıplara döktürüp, zenginliğini bu şekilde muhafaza ederdi. Yerine 

oğlu Ebu’l Fidâ İsmail geçti. Ebu’l Fidâ İsmail, idarecilikte kabiliyetsiz birisiydi. İbn 

Kesîr, XIII, 2017, s. 88; İbn Vâsıl, 1960, s. 73. 

309
 Alman kuvvetlerinin saldırıları karşısında Müslüman askerlerini bir araya toplayan el-

Adil onlara saldırmak için harekata geçti. Barışın bozulduğunu gören Akka hakimi 

Henry de Champagne de Haçlı ordusuna yardım için hazırlıklara başladı. Lakin 

yüksekten düşüp ölmesi sebebiyle Akka kuvvetleri Haçlı ordusunun yardımına 

yetişemedi. Müslüman kuvvetleri Yafa’da kolay bir zafer elde etti. Yafa’nın yardımına 

yetişemeyen Akka kuvvetleri durumu telafi etmek için Kayserya üzerine yürümek 

istedi. Fakat Yafa’nın kaybedildiği haberini alınca Akka’ya geri çekilmek zorunda 

kaldı. El-Adil ise Yafa’yı tahrip ederek Ayn-Calut’a gitti. Stephen R. Humphreys, 

a.g.e., s. 106; Abdulhalim Oflaz, a.g.t., s. 104-105; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 86-88; 

Steven Runciman, a.g.e., s. 81. 

310
 Ölen Akka hakimi Henry’nin karısı ile evlenen Kıbrıs Kralı II. Amaury (Amalrik) de 

Lusignan böylece Kıbrıs ve Akka’nın birleşik kralı oldu. Alman kuvvetleri ile 

birleşerek Beyrut üzerine yürüdü. Durumdan haberdar olan el-Adil derhal kalenin 
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bölgesi hudutlarında bulunan birçok Müslümanı öldürdüler. El-Melik el-Adil, Kahire’ye 

el-Aziz’den yardım talep etmek için elçiler gönderdi. El-Aziz, Mısır’dan, Kudüs’ten ve 

diğer yerlerden askerleri sevk etti. Sonra el-Aziz’in kendisi de geri kalan Mısır ordusuyla 

yola çıktı. Sefer ayının yirmi altısında (7 Ocak 1198) ordugahını Remle’de kurdu. 

Selâhiler ve Esediler, davâdâr Emir Şemsettin Sungur, Sâra Sungur, Alâeddin Şakir ve 

bazı Kürt komutanlar el-Adil’e Tibin’de iken katıldılar. El-Aziz onların adımlarını takip 

etti. Bu birlikler ve Frenkler arasında Frenklerin Sûr’a çekilmesine sebep olan meşhur 

çatışmalar gerçekleşti. El-Adil ve El-Aziz onların peşlerine takıldılar ve Frenklerden 

birçok kişiyi öldürdüler. Sonrasında el-Aziz ordusunu el-Adil’e bıraktı ve Cemâziyelâhir 

ayının sekizinde (17 Nisan) Frenkler ile olan vaziyet çözülmeden önce Kahire’ye geri 

döndü. Buna sebep Meymun el-Kasri, Üsâme, Sara Sungur, el-Heccaf ve İbnü’l 

Meştub’un onu öldürmek için komplo kurmalarıydı. Bunun istihbaratı ona ulaştığında, o 

Kahire’ye gitti ve Kahire halkı onu karşılamaya çıktı. O gün unutulmaz bir gündü. Üç 

 
tahribi için adamlar göndermesine rağmen Beyrut valisi Üsâme’nin kaleyi 

koruyacağına dair taahhüt vermesi sebebiyle kale tahrip edilmedi. Lakin Üsâme, 

Frenklerin yaklaştığını görünce kenti terk edip kaçtı. İbn Kesîr, Emir İzzeddin 

Üsâme’nin Haçlılara direnç göstermeden Beyrut’u onlara teslim ettiğini yazmaktadır. 

Bunu kınayan bir şiir yazdı. Şiir: “Kaleyi teslim et bakalım... Hiç kınanmayacaksın 

öyle mi? Tabii, barışı isteyen kişi kınanmaz. Kaleler savaşmaksızın verilir mi hiç? Bu 

öyle bir âdettir ki, Şâme bunu Beyrut'ta icat etti.” şeklinde devam etmektedir. 

Abdulhalim Oflaz, a.g.t., s. 105-106; Steven Runciman, a.g.e., s. 84; İbn Kesîr, XIII, 

2017, s. 86-88; İbn Vâsıl, 1960, s. 74. 
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yıllık süre için el-Adil ve Frenkler arasında bir ateşkes antlaşmasına varıldı.311 Bunun 

üzerine el-Adil Şam’a geri döndü.  

Recep ayında (9 Mayıs-7 Haziran) el-Adil ve el-Aziz, Askalân’ın parçalanması, 

duvarlarının yerle bir edilmesi ve binalarının yıkılması için kararlı olduklarını 

tekrarladılar. Kentin kilit taşlarını sökmek ve istihkâmlı kale duvarlarını yerle bir etmek 

için Kudüs’ten bir birlik gönderildi. Bu şekilde emsalsiz bir sınır karakolu ve zamanın 

yerine koyamayacağı benzer şekilde bir yapıya sahip bir kent harap edildi. Tüm bunlar 

silahlanmış Frenkleri defedecek yetersizlikte olan hükümdarlarının acizliği yüzünden 

meydana geldi. Bu şekilde onlar kenti yok etmeye ve izlerini silmeye mecbur edildiler.  

Şaban ayında Baş Kadı Sadreddin bin Dirbas yeni ayı gözlemek için atını sürdü. 

Buna tanıklık edeceklere yanlarında bir iki kandil getirmeleri talimatını verdi. Büyük bir 

insan ve kandil izdihamı ile geniş bir kafile vardı. Yapılan yürüyüş oradaki görgü tanıkları 

için zulmediciydi. Bu ay el-Aziz, emirlerinin Nil üzerinde dikmeye başlamış oldukları 

inşaatların yapımını, Nil kıyılarına yayılmalarının yasaklanmasını emretti. Candarlar 

 
311

 Beyrut’u ele geçiren Frenkler istikametlerini Tibnin’e çevirdiler. Kaleyi kuşattıkları 

esnada Alman Kralı VI. Henry’nin öldüğü havadislerinin ulaşması üzerine kuşatmayı 

kaldırdılar. Alman kuvvetleri ülkelerine geri dönmek için sahip oldukları büyük savaş 

aletlerini gerilerinde bırakarak Sûr kentine doğru çekildiler. Frenk ordusunu diğer 

kısmını oluşturan Akka kuvvetleri ise sulh  yapılması için el-Adil’den antlaşma 

talebinde bulundular. Yapılan antlaşma Makrîzî’nin dediği gibi üç yıl değil beş yıl 

sekiz ay geçerli olacaktı.  Buna göre; Beyrut Frenklerin hakimiyetinde kalırken, Yafa 

da Eyyûbîlerin idaresinde olacaktı. Abdulhalim Oflaz, a.g.t., s. 105-106; Runciman, 

a.g.e., s. 85-86; Humphreys, a.g.e., s. 107-108; William Barron Stevenson, 1907, s. 

295; Amin Maalouf, 1998, s. 285. 
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sahaya sürüldüler ve temeli hazırlanmış olan tüm yapıları onlara yıktırıldı. Emir sıkı bir 

şekilde yerine getirildi.  

Ramazan ayında el-Aziz, Lülüye Sarayı karşısında bulunan Bağdat 

Bahçesi’ndeki ağaçların oranın içinde açıklık bir yer yapılması için kesilmesini emretti. 

Aynı ayda şarap alenen tüketildi ve göz göre göre yasal olmayan davranışlara boyun 

eğildi. Hiç kimse bu davranış hallerini doğru bulmadı. Üzüm fiyatları yükseldi. Öyle ki 

dört rıtılı bir dirheme ulaştı. Ayrıca bu ayda Nil’in yükselmesi yavaşlamaya başladı. 

Fiyatlar arttı ve divan karargahında bile ticari mallar azalıyordu. Devletin gelir kaynakları 

daralmaya başladı. Böylece her tür hükümet bağımlısı olan kişiler yokluk içinde 

yaşadılar. Yasal yargılamanın kapısını aralayarak imtiyazlı olmak yasaklandı. Sahip 

oldukları onlardan zorla alındı ve mallarının birçoğu yağmalandı. Böylece sultanın sofra 

masrafları karşılanmış oldu. 

Ramazan şenliklerinde kentin dışında bir kutlama düzenlendi. El-Aziz namaza 

ve hutbeye katıldı. Güzel hazırlanmış bir sofra serili iken tüm emirlerine ve sarıklılara 

hilatlar sundu. Ayın on üçünde Nil on altı kübit seviyeye ulaştı. On altısında el-Aziz atını 

sürdü ve Nilmetre’yi kontrole gitti. On sekizinde su kanalları açıldı. Halk kendini zapt 

edilemeyen ahlaksızlıklara kaptırdı. Nevruz ayın yirmi üçüne rast geldi ve adet olduğu 

üzere şenlikle kutlandı. 

Zilkade ayının on yedisi cumartesi günü ibn Merzûk, el-Fahadin’de (Kahire’de 

bulunan) yaşadığı evinde Bilbeys kadısı İbnü’l Manûfi tarafından habersizce öldürtüldü. 

Suikastçı evin içine bir çukur kazdı ve onu genç bir kölesi ile birlikte içine gömdü. 

Sonrasında üzerine taş döşedi. Üzerine bir ızgara yerleştirdi. Fakat daha sonra İbnü’l 

Manûfi, Mısır ve Kahire’yi baştan sona deve üzerinde gezdirildikten sonra asıldı. 

Bu yılda el-Adil, Şam’dan Mardin kenti üzerine yürüdü. Burayı kuşattı ve dış 

bölgelerini ele geçirdi. El-Melik el-Kâmil Muhammed İbnü’l Adil, Harran’dan yola çıktı 

ve Musul ordusuyla savaştı. Frenkler hücum ederek, yağma yaparak ve birçok tutsak 
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alarak Akka’ya ulaştılar. El-Adil, Ramazan ayında (7 Temmuz-5 Ağustos) Şam’a geri 

döndü. Bir ay sonra doğu için Mardin’e ulaşmak maksadıyla ayrıldı. Yemen hâkimi 

Muizeddin İsmail bin Seyfü’l İslâm Tuğtekin gün ortasında Tanrı olduğunu iddia etti. 

Üzerine “Tanrı’nın makamından” diye yazdığı bir mektup kaleme aldı. Fakat bunu geri 

çekti. Kendisinin Ümeyye (Emevî) soyundan olduğunu beyan edip, haksız yere kendini 

halife ilan etti. Kendi kendine sahip olduğu toprakların dört bir yanında halife olduğunu 

duyurdu. Hutbenin Abbasi Halifesi adına okunmasını yasakladı. Kendisini yeşil bir kaftan 

ve altın nakışla süslü bir sarıkla giydirdi. İslâm’ı kabul etmeleri için ahit halkını zorladı 

ve hutbenin kendi adına okunmasını emretti.312 Mekke üzerine yürümeyi planladı ve 

orada onun için bir mesken inşa edecek adamlar gönderdi. Fakat Şerif Ebu Aziz Katâde 

hepsini hapse attı.  

H. 595 Yılı (3 Kasım 1198-22 Ekim 1199) 

Yeni yıl girerken el-Adil, Mardin kuşatmasını yoğunlaştırıyordu ve Yemen 

hâkimi el-Muizz, Mekke’yi istila etmek için hazırlık yapıyordu. Mısır hükümdarı el-Aziz, 

Zilhicce ayının sonunda İskenderiye’ye gitti. Muharrem ayının yedisine kadar burada 

avlanmaya devam etti. Fakat bir kurdun ardından dört nala koştururken atından düştü. 

Ateşler içinde atını sürdü ve Muharrem ayının onunda Kahire’ye girdi. Ateşi ayın yirmi 

 
312

 Ebu’l Fidâ İsmail, nesebinin Kureyş’e dayandığını ve Emevî olduğunu ortaya attı. 

Müteakiben “Hâdî” ünvanını aldı. İsmail’in bu tutarsız davranışlarından haberdar olan 

amcası el-Adil, ona bir mektup göndererek gerekli ikazlarda bulundu. bu tür 

hareketlere devam etmesi durumunda gerekli müdahalelerin yapılacağını söyledi. 

Fakat Ebu’l Fidâ İsmail oralı bile olmadı. Cehaletine devam etmesi ve halka 

zulmetmesi sebebiyle öldürüldü. İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 88; İbn Vâsıl, 1960, s. 73. 

Onun ölümüyle ilgili Makrîzî, H. 598 yılı olaylarını anlatırken  ayrıntılı olarak 

değinmektedir. 
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yedisi akşamının ortalarında (29 Kasım 1198) o ölene kadar geçmek bilmedi.313 Şafiî 

mezarlığı yanına defnedildi. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Yaşı yirmi yedi yıl birkaç ay 

idi. Saltanatının süresi altı yıldan bir ay altı gün eksikti. O cömert, adaletli, hoşgörülü, iyi 

mizaçlı, cesur, uysal ve aşırı derecede eli açık bir hükümdardı. İbn Avf ve İbn Berrî ile 

beraber kendisi de onlara bağlı olarak Müslüman selefi geleneğini ilim etti. Tebaası onu 

çok sevdi. On bin dinar bağış yapmıştı. Büyük ziyafetlerin verilmesini ve bunlara iştirak 

edecek insanların toplanmasını emrederdi. Fakat onlar yemeğe oturduğu zaman onu 

yemek yemekten tiksindirirlerdi. Bu yüzden yemekten hiç tatmazdı. Bu onun şahsiyetinin 

müstesna özelliklerinden birisiydi. 

Bu yıl Gur hükümdarı Gıyaseddin Muhammed’in (bin Bahâeddin Sam) İmam 

Fahreddin Muhammed bin Ömer er-Razi’ye karşı aşırı derecede hoşgörü göstermesi ve 

Herat Camisi’nin yanına onun için bir medrese inşa ettirmesi yüzünden Gıyaseddin’in 

askerleri arasında bir isyan patlak verdi. Hali hazırda kentin en büyük bölümünü oluşturan 

halk Kerrâmîler314 idi. Sorunları onunla görüşerek çözmek için Gıyaseddin’in huzurunda 

bir araya geldiler. Onların lideri Kadı Mecdüddin Abdülmecid bin Ömer İbnü’l Kudve 

idi. İmam Fahreddin, İbnü’l Kudve’ye uzun süren bir nutuk attı ve ona hakaret etti. Fakat 

el-Kudve: “Böyle yapmamalıydınız efendim. Tanrı sizi affetsin.” demekten başka onu 

düzeltmeye çalışmadı. El-Melik Ziyaeddin ona son derece öfkelendi ve İmam’ı (el-

 
313

 Kadı el-Fâzıl, Melik El-Aziz’in ölüm haberini vermek için Sultan’ın amcası Melik 

Adil'e bir baş sağlığı mektubu gönderdi. Melik el-Âdil bu sırada askerleri ve oğlu 

Muhammed el-Kâmil ile beraber Mardin'i kuşatmak ile meşguldü. El-Aziz öldüğünde 

geride on erkek evlat bıraktı. İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 92-94; İbn Vâsıl, a.g.e., s. 82; 

Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 471. 

314Kerrâmîler hakkında ayrıca bkz. Şinasi Gündüz, “Kerrâmîler”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, Ankara 2003, C. 27, s. 575-577. 
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Razi’yi) Maniheizm’le (zındıklıkla) ve filozofların yolundan gitmekle (örneğin; İslâm’la 

bağdaşmayan Yunan filozofisi gibi) suçladı. 

Ertesi gün bin Ömer İbnü’l Kudve hutbe için minbere çıktı ve: “Allah’ım senin 

indirdiklerine inanıyoruz ve elçinin (Hz. Muhammed) peşinden gidiyoruz. Öyleyse ona 

şahitlik edenlerle birlikte bizi de hanene yaz. Ey efendiler, Allah’ın elçisi tarafından bize 

doğrulananlar dışında size konuşamıyoruz. El-Farabi’nin filozofisi, İbni Sina’nın dine 

küfürleri, Aristo’nun bilimine gelince, onları tanımıyoruz. Öyleyse dün Allah’ın dinini ve 

peygamberin yolunu savunurken bugün İslâm’ın şeyhlerinden biri neden lanetleniyor?” 

diye konuştu. Bununla birlikte o ve diğerleri gözyaşlarına boğuldu. İnsanlar ayağa 

kalktılar. Gürültü ve patırtıyla kenti doldurdular. Fakat Sultan Gıyaseddin onları susturdu 

ve İmam Fahreddin’e ayrıldığı Herat’a geri dönmesi için emir verdi. Gurluların 

hükümdarı Gıyaseddin, sonrasında da Kerrâmî mezhebini terk etti ve eş-Şafiî -Tanrı’nın 

rahmeti üzerine olsun- mezhebini benimsedi.  

 

2.3. El-Mansur Dönemi (El-Aziz’in Oğlu) 

 

Nasireddin Muhammed b. el-Melik el-Aziz İmadüddin Osman b. Sultan 

Selâhaddin Yusuf b. Eyyûb. 

 

Bu melik H. 585 yılında Cemâziyelevvel ayının …. (Yazıda eksik) (17 Haziran-

16 Temmuz 1189) Kahire’de doğdu. Babası öldüğünde hiç olmasa dokuz yıl ve birkaç 

aylık yaşı vardı. Babası onu halefi olarak ve Emir Bahâeddin Karakuş el-Esedi’yi de 

işlerin kontrolü için tayin etmişti. Babasının ölümünü takip eden günde (Muharrem ayının 

yirmi biri pazar günü) tahta oturdu ve Karakuş atabeyi yapıldı. İki amcası el-Melik el-

Müeyyed Necmeddin Mesud ve el-Melik el-Muizz hariç tüm emirler yeni sultana bağlılık 
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yemini ettiler. Atabeyliğin onlara verilmesini istemişlerdi ve anlaşmazlık çıkartmışlardı. 

Fakat sonunda onlar da yemin verdiler.  

Sonrasında devletin memurları ihtilafı körüklemeye başladılar. Bazıları 

Karakuş’un düşüncelerinde istikrarsız ve dar görüşlü olduğunu, bu makam için uygun 

olmadığını iddia ettiler. Diğer memurlar ise onu diğerlerinden daha kabiliyetli görerek 

ona bağlı kaldılar. Anlaşmazlıklar çoğaldı ve onlar Kadı el-Fâzıl’ın görüşleri için ona 

yöneldiler. Fakat Kadı onlara tavsiye vermeyi reddetti ve oradan ayrıldılar. Üç gün 

boyunca tartıştılar ve sonunda el-Melik el-Efdal’e Karakuş’un yerine atabey olarak 

gelebilmesi hususunda mektup yazmakta hemfikir oldular. 

 Onlar şu şartları öne sürdüler; kapısında sancak asmayacak, hutbelerde ve 

paraların üzerinde isminden bahsedilmeyecekti. Yedi yıllık bir süreyle el-Melik el-

Mansur için hareket edecek ve bu dönemin bitiminde yönetimi el-Mansur’a teslim 

edecekti. Bu teklifler el-Efdal’e özel elçilik heyetiyle gönderildi. Sultan Selâhaddin’in 

oğlu El-Melik el-Zâfir Muzafferüddin Hızır, el-Efdal varıncaya kadar vekil tayin edildi. 

El-Efdal, Sefer ayı bitmeden iki gün önce on dokuz kişinin eşliğinde Sarhad’dan yola 

çıktı. El-Adil’in korkusuyla kılık değiştirmişti. Mısır emirleri el-Efdal için karar 

verdiklerinde ve ona gelmesi için mektup yazdıklarında Emir Fahreddin Çerkes’in canı 

çok sıkıldı ve Nablus hâkimi Emir Farisüddin Meymun el-Kasri’ye onu, el-Efdal’e rıza 

göstermesine karşı uyarmak için bir mektup gönderdi. 

 Fakat el-Efdal tesadüfen haberciyle karşılaştı ve mektubu ondan aldı. İçeriğini 

öğrenerek haberciye: “Geri dön, işinden azledildin.” dedi. El-Efdal haberciyle beraber 

yoluna devam etti ve Bilbeys’e geldi. Emirler onu karşılamaya çıktılar. Tarih Rebiyülahir 

ayının beşi oluyordu. Kardeşi el-Melik el-Müeyyed’in çadırına indi. Fahreddin Çerkes 

onun çadırında kalacağını ummuştu. Bu yüzden el-Efdal’in bu davranışı ona endişe verdi. 

Fakat onu cömert bir şekilde kabul edecek olan el-Efdal’i ziyaret etmekten başka bir şey 

yapamazdı. El-Efdal yemeğini kardeşiyle beraber bitirdiğinde Fahreddin’in çadırına gitti 
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ve onun yemeğini yedi. Sonra Fahreddin’in bakışları Nablus’a göndermiş olduğu 

habercinin üzerine yöneldi. Şaşkına döndü ve el-Efdal’in korkusuyla doldu. Birbiriyle 

çekişen Arap aşiretlerine gidebilmek ve aralarında barışı sağlamak maksadıyla ondan 

ayrılmak için yalvarmaya başladı. El-Efdal razı oldu ve Fahreddin çabucak ayağa kalktı. 

Zeyneddîn Karaca ve Esedüddin Sara Sungur ile buluştu. Hep beraber aceleyle Kudüs’e 

doğru yola çıktılar. El-Efdal’den yüz çeviren ve Mısır’a seyahat eden Şücâeddin Tuğrul 

es-Silahtar’a rast geldiler. Onu beraberlerinde Kudüs’e götürdüler. Ayrıca Kudüs valisi 

Sârimüddin Salih de onlara katıldı. Emir İzzeddin Üsâme ve Meymun el-Kasri de 

Kudüs’e gitti. Meymun beraberinde yedi yüz seçkin atlı adam getirdi. Bu emirler hep 

beraber el-Melik el-Adil’e ondan el-Melik el-Mansur’un atabeyi olmasını isteyen mektup 

yazdılar.  

Aynı zamanda el-Efdal, Bilbeys’ten Kahire’ye hareket etmişti. El-Mansur, 

Rebiyülevvel ayının yedisinde (6 Mart 1199) onu karşılamaya çıktı. Şu an el-Mansur iki 

ay ve … (eksik) zamandır tahtta idi. 

El-Efdal devletin kontrolünü eline aldı. Kendisi Kahire’de başa geçtiği zaman, 

amcası el-Adil’e yeğeninin krallığını korumak için Mısır’a geldiğini ve yapması için 

verilecek emirleri yerine getireceğini ona bildiren bir mektup yazdı. El-Adil: “Eğer el-

Aziz ölümünden önce bir vasiyette bulunsaydı, bu değiştirilemezdi. Diğer bir yandan ise 

o vasiyetsiz öldü. Devletin büyükleri seninle ilgili kararlarını yazmalı ki böylece genel 

görüşü bilebiliriz.” diye cevapladı ve böylece el-Mansur’a ünvandan başka bir şey 

bırakmadan el-Efdal’in Mısır’ı gerçek şartlarda yönetmesi vuku buldu. Geride kalan 

(Mısır’da) Selâhi emirlerinin tutuklanmasını planladı. Bazıları kaçabildi ve Kudüs’te 

Emir Fahreddin Çerkes’e katılabildiler. Fakat el-Efdal, (aralarında emirlerden Alâeddin 

Şakir, İzzeddin el-Baki el-Fâris, İzzeddin Aybek Fatis ve Kutluğaba’nın olduğu) onlardan 

birçoğunu ele geçirdi. Mallarına el koydu. Sonra Birkat el-Jubb’a çekildi. Burada dört ay 

kaldı. Emirleri ve askerleri orada ona yemin verdiler. Ayrıca orada kardeşi el-Melik el-
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Müeyyed’in ona saldırmak için plan yaptığını öğrendi ve onu tutuklattı. Sonra Halep 

hâkimi el-Melik el-Zâhir Gazi, kardeşi el-Efdal’e Mısır’dan hızlıca Şam’a hareket 

etmesini teşvik eden bir mektup gönderdi. Selâhiler habercinin yolunu kestiler. Fakat 

onun önemsiz birisi olduğunu düşünerek serbest bıraktılar. Haberci el-Efdal’e doğru 

yolculuğuna devam etti ve ona kardeşi el-Zâhir’in mesajını bildirdi. El-Efdal, (el-Melik 

el-Mansur’la beraber) Recep ayının üçünde Birkat el-Jubb’tan hareket etti. Abbase’de beş 

gün oyalandı. Kahire’de vekil olarak Seyfeddin Yazkuş el-Esedi’yi görevlendirdi. Sonra 

Şam’a ilerledi. Şaban ayının on üçünde Şam dışında ordugahını kurdu.  

Aynı zamanda el-Adil, Mardin’i kuşatma altında tutarken el-Efdal’in Mısır’dan 

ayrıldığını duymuştu. Oğlu el-Kâmil Muhammed’i kuşatmaya devam etmesi için 

bırakarak iki yüz atlı adamla birlikte Şam için ayrıldı. İlerlemesi öyle hızlıydı ki; sadece 

sekiz kişiyle fakat el-Efdal’den önce (iki gün)315 ulaştı ve ardındakiler ona katıldılar. 

Sonra el-Efdal hareket etti. El-Şerifeyn ve el-Meydan el-Aktar’ı (Yeşil Meydan) kuşatma 

altına aldı. Onun çok sayıda askeri kendi kendilerine: “Çok yaşa Efdal! Çok yaşa 

Mansur!” diye bağırarak kent üzerine daldılar ve kenti yaktılar. El-Efdal’e karşı meyilli 

oldukları için orada bulunan kalabalık onlarla birlikte bağırmaya başladı. Fakat el-Adil 

bu askerlerin karşısına çıktı ve onları kentten sürdü. Kenti onlara vermedi. Sonra el-

Efdal’in bazı emirleri onu terk ettiler. Bu sebepten dolayı Şam’dan el-Kisve civarlarına 

geri çekildi.  

Sonra el-Adil, el-Efdal’in bazı adamlarına: “Doğu’ya geri dönmeyi, Suriye’yi ve 

Mısır’ı kardeşimin oğullarına bırakmayı arzu ediyorum.” diyerek fikrini üstü örtülü 

söyledi. Bu izahat üzerine onlar el-Efdal’i savaşı sürdürmesinden vazgeçirdiler. El-Adil 

 
315

  Makrîzî, burada el-Melik el-Adil’in kente ne zaman ulaştığı konusunda kesin bir gün 

vermezken, İbnü’l-Esîr, onun el-Melik el-Efdal’den iki gün evvel kente ulaştığını 

belirtmektedir. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 127. 
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onlara cömertçe para verirken, onların gözünü boyayarak yolunu tutmuştu. Onlar da el-

Efdal’e kardeşi el-Zâhir’in Halep’ten gelinceye kadar savaşmayı ertelemesini nasihat 

ederek onun mahvolmasını sağladılar. Bu yüzden el-Efdal bir süre için savaştan uzak 

dururken, el-Adil emirlere mektuplar yazıyor, onlara cömert ve eli açık oluyor, mertebeler 

vererek onları kazanıyordu. Nihayetinde el-Zâhir, Şaban ayının sonunda (26 Haziran) 

Halep’ten geldi. Bu el-Efdal’i güçlendirdi ve ikisi el-Mukaddem Camii üzerine yürüdüler. 

El-Adil’le savaşa girdiler ve onu öyle fena halde kuşattılar ki yiyecek Şam’da 

çok kıymetli oldu. Sonra Selâhiler, el-Adil’e yardım için Kudüs’ten geldiler. Onların 

gelişi, Mısır’dan yola çıkan destek konvoyunun engellemek için Kudüs’e askerler sevk 

eden el-Adil için kuvvetli bir destek oldu. El-Efdal’e destek gücü olarak Mısır 

ordusundan yedi yüz adamla birlikte yola çıkmış olan Yazkuş ile karşı karşıya geldiler. 

Ona ve askerlerine saldırdılar. Onları yenerek yanlarında ne varsa ele geçirdiler. Şam 

halkı malların pahalılığından çok muzdarip oldu. El-Adil borç almak zorunda kaldı ve 

tüccarlardan para aldı. Kent üzerindeki bitkinlik öylesine arttı ki burası ele geçirilme 

noktasına geldi. El- Zâhir ve kardeşi el-Efdal arasında anlaşmazlık patlak verirken, o 

sıralarda da el-Adil teslim olmayı düşünüp taşınıyordu. 

 H. 596 Yılı (23 Ekim 1199-11 Ekim 1200) 

Bu yıl başlarken iki kardeş amcaları el-Adil’i Şam’da kuşatıyordu. Meyve 

bahçeleri ve kentteki meskenler tahrip edilmişti. Su kanalları kesikti ve ekinler yakılmıştı. 

Yiyecek aşırı derecede azdı (neredeyse yoktu). El-Adil, el-Efdal’e katılan birçok sayıda 

firari yüzünden teslim olmayı düşünüyordu. Oğlu el-Kâmil’e ondan yardımını isteyen ve 

Caber Kalesi’nin valisine de oğlu el-Kâmil’e ne kadar para talep ederse etsin verilmesini 

bildiren bir mektup yazdı. Çünkü el-Adil’in hazinesi buradaydı. El-Kâmil ordusuyla 

Caber üzerine yürüdü ve buradan dört yüz bin dinar alarak babasına doğru hareket etti. 

Onun gelişi güçlü bir takviye olmuştu. Aynı zamanda el-Efdal’in ve el-Zâhir’in orduları 

çok sayıda kişinin onları terk etmesi sebebiyle zayıfladılar. Ayrıca el-Adil kurnazlıkla iki 
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kardeş arasına kin aşıladı. El- Zâhir’in onun için aşırı derecede sevgi duyduğu Aybek 

adında bir memlukü vardı. Fakat bu memlukünü kaybetmişti. Onun Şam’a girdiğini ve 

burada asıldığını düşünüyordu. El-Adil bunu işitti ve El-Zâhir’e: “Senin memlukünü 

baştan çıkaran ve el-Efdal’e götüren kişi Mahmud bin el-Şükrü’dür.” yazan bir mektup 

gönderdi. El-Zâhir derhal İbnü’l Şükrü’yü tutukladı ve memlukü ona ait yerde bulundu. 

El-Zâhir amcasının söylediklerinin doğrulundan hiç şüphe etmedi. Kardeşinden uzak 

durdu ve onunla bir araya gelmekten kaçındı.  

Şimdilerde soğuklar başladı. Kardeşler el-Kisve’ye hareket ettiler. Sonra da 

Merc-i Suffar’a oradan da Ras al-Maara’ya geçtiler. Soğuklar arttı ve fiyatlar yükseldi. 

El-Zâhir el-Karyeteyn’e gitti. El-Efdal, Mısır için ayrıldı. Çok sayıda memlukleri ve 

hayvanları telef olurken, taşıyamayacakları yüklerini ise geride bırakıp yaktılar. El-Efdal, 

Rebiyülevvel ayının yirmi beşinde (14 Ocak 1200) Bilbeys’e girdi. Ona burada kalması 

telkin edildi.  

Sonra el-Adil’in Şam’ı terk ettiği ve Tell Acûl’da ordugahını kurduğu, Bedevi 

askerlerine âdet üzerine askeri erzak (ikamet) dağıttığı ve Kenan askerlerini göreve 

çağırdığı haberleri geldi. Bunun üzerine el-Efdal emirlerini topladı ve atını Bilbeys’in 

surları etrafına sürdü. Karakuş’a kaleyi savunma durumuna almasını ve Mısr ile Kahire 

duvarlarının geri kalan kısımlarında çukur açılmasına özellikle iştirak etmesini emretti. 

Hendekten daha ziyade kale burcuna benzer bir şekil vermek için toprağı kentin içine 

doğru attırarak, kayalara ulaşana kadar çukur kazdırdı. Öküzleri kullanabilecek, el-Maqsi 

kalesi ve nehir arasında çalışacaktı. Böylece kendi kapıları haricinde kente giden hiçbir 

yol olmayacaktı.  

Rebiyülahir ayının ikisinde (21 Ocak) el-Adil, Katya’da ordugahını kurdu. Aynı 

zamanda el-Efdal, Bilbeys’i ateşe vermeyi düşünüp taşınıyordu. Adamlarının vicdanları 

onu bu fikirden döndürdü. Ayrıca paralı askerlerin âdet üzerine Sultan tarafından verilen 

levazımat ödeneği de kesildi. Mekke ve Medine’nin yararlanması, sarıklı sınıf ve 
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fakihlerin idamesi, askerleriyle yaptığı sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla böyle 

yaptı. Fakat bu bile onun borçlarını hafifletmedi. Askerlerin talepleri bitmedi ve halk 

arasındaki yaygara arttı. Bu buhranda el-Adil geldi ve el-Efdal onunla savaştı. El-Efdal 

savaşta yenildi ve kaçtı. El-Adil, onun peşinden Birkat el-Jubb’a gitti. Ordugahını burada 

kurdu ve sekiz gün boyunca orada kaldı. El-Efdal, Kahire’ye ulaştı. Rebiyülahir ayının 

yedisi salı günü (26 Ocak) kente girdi. Fakat bazı destekçileri onu terk edip el-Adil’e gitti.  

İçinde düştüğü durum el-Efdal’i Mısır’a karşılık Şam’dan vazgeçmesini istemesi 

için el-Adil’e elçi göndermeye zorladı. Ancak el-Adil bunu reddetti ve: “Beni Kahire’nin 

şerefini çiğnemeye ve onu kılıçla almama zorlama. Defol git Sarhad’a! Onların hayatını 

güvenceye al.” dedi.  

El-Efdal hiçbir şey yapamadı ama yandaşları onu terk ettiği için teslim oldu. 

Böylece el-Adil, Rebiyülahir ayının on sekizi cumartesi günü giriş yaparak Kahire’yi 

işgal etti. Vezir Ziyaeddin İbnü’l-Esîr Mısır’a gelmişti ve el-Efdal’in üzerinde nüfuz 

kazanmıştı. El-Adil, Kahire’nin sahipliğini elde ettiği zaman vezir Sarhad’a kaçtı. El-

Efdal, Mısır yönetiminde bir yıl otuz sekiz gün kaldı. Doğuya doğru gitti ve Sümeysat’a 

yerleşti. Kahire’de kaldığı zamanlarda ne gece ne de gündüz hiçbir zaman tek başına 

kalmadı. Bununla beraber emirleri de onun tek başına bir kimseyle görüşmesine izin 

vermediler. Bütün işlerde onların rızasını gözetmeye zorlandı. 

Bu şekilde el-Adil, el-Melik el-Mansur’un atabeyi olarak Kahire’de makamına 

oturdu. Emirler el-Mansur’un atabeyi olarak ta ki Melik devleti yönetmeye uygun olana 

kadar ona yardım etmeye yemin ettiler.  Fakat durum böyle olmadı…. (Eksik).  El-Adil 

emirlerinden birkaçını çağırıp onlara: “Bu yaşımda ve rütbemde benim bir çocuğa atabey 

olmam büyük bir zulümdür. Hükümdarlık miras için değil sadece fatihler içindir. Ben 

kardeşim el-Melik el-Nasır Selâhaddin’in yerine geçmeliydim ama ben kardeşim ve 

halkının refahı uğruna bundan feragat ettim. Sonra sizin de bildiğiniz anlaşmazlıklar 

oldu. Korkarım ki hakimiyet benim ve kardeşimin oğullarının ellerinden kaymaktadır. Bu 
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yüzden kendi benimsediğim istikamet dışında başka bir istikamet görmeyerek ve bütün 

yükü üstüme alarak işleri sonuna kadar idare ettim. Lakin bu toprakları yönetmeye 

başladığım zaman bu gencin rüştünü ispat edinceye kadar atabeyliğini yapmaya kendimi 

ikna ettim. Gruplaşmaların devam ettiğini ve anlaşmazlıkların bitmediğini gözlemledim. 

El-Melik el-Efdal’e ne olacağından ve kendime ne olacağından, başka birinin benim 

yerime getirilmesini isteyecek bir grubun olup olmayacağından emin değilim. Hiç kimse 

bunların sonucunu önceden bilemez. Benim fikrim bu çocuğun okula gitmesi, onu 

eğitecek ve terbiye edecek olanları ben atayacağım. Uygun olduğunda ve reşitliğe 

ulaştığında onun durumunu kontrol edip nüfusunu yükselteceğim.” dedi.  

Esediler bu fikirde el-Adil’le beraberlerdi. Onunla ilgili onlara karşı alenen karşı 

çıkacak kimse yoktu. Bu sebeple el-Adil’e sadakat yemini verdiler ve perşembe günü el-

Mansur’u tahtından indirdiler. Ertesi gün, Şevval ayının yirmi biri cuma günü (4 Ağustos 

1200) hutbe el-Adil’in adına okundu. El-Mansur’un saltanatı bir yıl sekiz ay yirmi iki gün 

sürdü.   

 

2.4. El-Adil (Seyfeddin) Dönemi (Selâhaddin’in Kardeşi) 

 

Sultan el-Melik el-Adil Seyfeddin Ebu Bekir bin Eyyûb 

 

Emirler ona sadakat yemini ettikleri zaman el-Adil, Şevval ayının yirmi birinde 

(4 Ağustos 1200) Mısır’ın yönetimini üstlendi. Mısır, Suriye, Harran, Urfa ve Silvan’da 

hutbe onun adına okundu. Bu topraklarda bulunan insanlar ona bağlılık yemini ettiler. 

Para onun adına darp edildi. Oğlu el-Melik el-Kâmil Nasireddin Muhammed’i çağırdı ve 

bu melik Ramazan’ın bitiminden sekiz gün evvel perşembe günü (6 Temmuz 1200) 

Kahire’ye ulaştı. El-Adil, onu naibi olarak atadı ve Sultan Selâhaddin zamanında 
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kendisine ikta olarak verilen Doğu bölgelerini ikta olarak ona verdi. El-Kâmil’i 

kendisinin halefi olarak tayin etti. Emirleri ona yemin verdi.  

Bu yıl el-Adil, Şam’daki naibi olarak oğlu el-Melik el-Muazzam Şerâfeddin 

İsa’yı atadı. Doğudaki eyaletlere oğlu el-Melik el-Faiz’i görevlendirdi. Halep’e yeğeni 

el-Melik el-Zâhir’i (Gazi bin Selâhaddin) ve Hama’ya da el-Melik el-Mansur’u (bin 

Takiyüddin Ömer) yerleştirdi. 

Bu yıl el-Adil yeğeninin oğlu el-Melik el-Mansur Muhammed İbnü’l Aziz 

Osman bin Selâhaddin’i erkek kardeşi ve kız kardeşleriyle (ve annesini) beraber 

Mısır’dan sürdü. Onlar Suriye’ye gittiler. El-Adil onları buradan da Urfa’ya göndertti. 

Buradan da Halep’e kaçtılar. Lakin el-Melik el-Mansur H. 620 (M. 1223) yılında ölene 

kadar orada Urfa şehrinde kaldı. Halep hâkimi El-Zâhir’in hizmetinde emirlik yaptı.   

Bu yıl orada ölenler: Seksen altı yaşındaki Iraki olarak tanınan, Mısır’daki eski 

camide vaiz olan İbrahim b. Mansur b. Müsellem Ebu İshak Cemâziyelevvel ayının yirmi 

birinde; doğuştan Askalân’lı fakat Beysanlı Ali Muhyiddîn’in babası diye çağırılan Kadı 

el-Fâzıl Abdulrahim bin Ali İbnü’l Hasan İbnü’l Hasan b. Ahmed İbnü’l Farac b. Ahmed 

el-Lâhmi, Rebiyülahir ayının yedisinde; H. 507 (M. 1113/14) yılında Kahire’de doğan el-

Esîr Zü’r-Riyâseteyn Ebu’l Tahir Muhammed b. Zi’r-Riyâseteyn Ebu’l Fadıl Muhammed 

b. Muhammed b. Benân el-Enbâri, Rebiyülahir ayının üçü gecesinde öldü. 

 Bu yıl Kahire’de, tek vücudu ve tek başta iki yüzü, her yüzde iki gözü, iki kulağı,  

bir burnu ve kaşları olan bir çocuk dünyaya geldi.316 Ayrıca bir atınkine benzer şekilde 

parıltı bir alnı,  el ve ayaklarında beyaz kıllar ve alacalı kalçaları olan bir çocuk da doğdu. 

Hatta bu yıl doğan başka bir çocuğun da kafasındaki saçları beyazdı. Dört ön ayağı ve 

 
316

 Makrîzî, burada yapışık ikizlerin (Siyam ikizlerinden) doğumundan bahsetmektedir. 

Aynı hususlar Abû’l-Farac, tarafından da dile getirilmektedir. Gregory Abû’l-Farac, 

1950, s. 487. 
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dört arka ayağı olan dişi bir koyun doğdu.317 Kesilen dişi bir koyunun karnında memeleri 

ve yüzü bir insanınkine benzeyen, insan gibi tırnakları olan bir kuzu bulundu. 

H. 597 Yılı (12 Ekim 1200-31 Eylül 1201) 

Bu yıl el-Melik el-Adil, kardeşi Selâhaddin’in oğulları el-Melik el-Müeyyed 

Mesud ve el-Melik el-Muizz İshak’ı tutuklattı. Kahire’de bulunan Bahâeddin Karakuş’un 

evine hapsetti. Emir Fahreddin, bir kuşatma ve savaş sonrası Emir Hüsameddin 

Beşare’den Banyas Kalesi’ni ele geçirdi. 

Bu yıl el-Aziz’in oğlu el-Mansur’u tahttan indirdiği için el-Adil ve Selâhi 

emirleri arasında bir soğukluk baş gösterdi. Emir Farisüddin Meymun el-Kasri, el-Adil’e 

Nablus’tan bu tahttan indirilişi hoş görmediğini yazdı. El-Adil sert sözlerle ona cevap 

verdi ve aralarında daha fazla mektuplaşma oldu. Sonrasında Meymun, Selâhileri el-

Adil’e karşı kışkırtan bir mektup yazdı. Fakat Selâhiler karşı koymak için hiçbir istek 

göstermediler.318 

Aynı zamanda Halep meliki el-Zâhir ve amcası el-Adil arasında anlaşmazlık 

çıktı. El-Zâhir, veziri Alameddin Kayser ve Nizamettin’i el-Adil’e gönderdi fakat el-Adil 

onların Kahire’ye girmesini yasakladı ve Bilbeys’te kalmalarını emretti. Onlarla iletişim 

için Bilbeys kadısı görevlendirildi. Yapılan haksızlıklardan dolayı aşırı kızgın şekilde geri 

döndüler. Nablus’ta Meymun el-Kasri ile buluştular. El-Kasri, el-Efdal ve kardeşi el-

Zâhir’e yönelene kadar onunla beraber kaldılar. Sonunda Halep’e ulaştıklarında el-Zâhir 

amcasının onlara karşı davranışlarına çok kırıldı. Selâhiler onları yanına çekmek için 

mektup yazdı. Ayrıca Meymun el-Kasri’ye de mektup gönderdi. Buna ilave olarak el-

Efdal de Sarhad’dan ona mektup gönderdi. Aclûn ve Kevkeb hâkimi Emir İzzeddin 
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 Makrîzî, burada da yapışık ikiz koyunların doğumundan bahsetmektedir. 

318
 El-Adil ile Selâhiler arasında cereyan eden bu hadiseden İbn Vâsıl ayrıntılı olarak 

bahsetmektedir. Ayrıca bkz. İbn Vâsıl, 1960, s. 117-118. 
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Üsâme, el-Efdal’e katıldı ve sadakat yemini etti. Bunun bilgisi el-Adil’e ulaştı ve derhal 

önlemler aldı. Oğlu el-Muazzam’a Sarhad’da el-Efdal’i kuşatması için emir veren bir 

mektup yazdı. El-Muazzam ordusunu topladı ve Şam için yola çıktı. El-Efdal, kardeşi el-

Melik el-Zâfir Hıdır’ı Sarhad’da yerine vekil bırakarak Cemâziyelevvel ayının onunda 

(16 Şubat 1200) Halep’teki kardeşi el-Zâhir’in yanına gitti.  

El-Muazzam, çadırını Busrâ’da kurdu. Fahreddin Çerkes ve Meymun el-

Kasri’ye Sarhad’ı kuşatmak için gelmelerini emreden bir mektup yazdı. Fakat onlar buna 

hiç cevap vermediler. Kendileriyle aynı fikirde olanları toplayıp Sarhad’da el-Melik el-

Zâfir’e katıldılar. Ayrıca Halep’te bulunan el-Zâhir’e onun ilerlemesini ve Şam’ı ele 

geçirmesini teşvik eden mektuplar yazdılar. Yazdıkları mektuplar el-Efdal ile birlikte 

iken ona ulaştı. El-Zâhir askerlerini topladı ve yola koyuldu. Hama hâkimi el-Mansur 

onunla aynı fikirde değildi ve hatta onu kuşattı fakat herhangi bir fayda elde edemeden 

geri çekildi. El-Zâhir, el-Efdal ile birlikte Şam’ı kuşatma altına aldı. Selâhiler de onlara 

katıldı.319 

 
319

 Sarhad’a sürülen el-Melik el-Efdal ve Halep hakimi olan kardeşi el-Melik el-Zâhir, 

Mısır’da  hakimiyeti tamamen eline geçiren amcaları el-Adil’e karşı birleşerek ona 

bağlı olan yerleri sırasıyla ele geçirmek için anlaşmaya vardılar. Yaptıkları anlaşmaya 

göre; Şam ele geçirilince buranın hakimi el-Efdal olacak, akabinde Mısır üzerine 

yürüyerek burayı da ele geçirdiklerinde Şam el-Zâhir’in, Mısır ise el-Efdal’e geri 

teslim edilecekti. Onların bu anlaşmasına el-Adil’den soğumuş olan Selâhiler de 

destek verdiler. El-Adil, bu anlaşmadan haberdar olur olmaz Şam’da bulunan oğlu el-

Melik el-Muazzam İsa'ya takviye olarak bir askeri birlik gönderdi ve onların Sarhad’a 

saldırmalarını emretti. Bu birlik el-Efdal ve el-Zahir’den evvel Şam’a ulaştı. Bu arada 

durumdan haberdar olan El-Efdal ve El-Zâhir, Sarhad’ı terk ederek Şam üzerine 

yürüdü. Sonuçta her iki karşıt grup Şam’da karşı karşıya gelerek çarpışmaya 
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Aynı zamanda el-Adil ordusuyla beraber Kahire’den çıktı. Kahire’de oğlu el-

Melik el-Kâmil Muhammed’i bıraktı. Ordugahını Nablus dışında kurdu. Birliklerinden 

bir kolu önden gönderdi ve kendisi de Şam’a hareket etti. El-Zâhir ve el-Efdal’in 

gelişinden önce buranın hakimiyetini eline aldı. Sonra da bu melikler geldiler ve Zilkade 

ayının on dördünde (16 Ağustos) kenti kuşatmaya başladılar. Neredeyse burayı alana 

kadar saldırılarını sıklaştırdılar. Lakin el-Adil tarafından tertip edilen bir dalavere 

yüzünden aralarında bir anlaşmazlık patlak verdi. Onların savaşma istekleri yatıştı ve 

kayboldu. Görünen o ki el-Adil ayrı ayrı el-Efdal ve el-Zâhir’e gizlice: “Kardeşin kendisi 

hariç Şam’ın kimsenin olmasını istemiyor ve bu maksatla gizlice orduyla anlaştı.” diyen 

mektuplar yazdı. Kardeşler bu savaş hilesiyle kandırıldılar. Her biri diğerinden Şam’ın 

kendisinin olmasını istedi ve iki taraf birbirini reddetti. Dahası el-Adil gizlice el-Efdal’e 

evvelden atandığı doğudaki topraklarda (Resulayn, Habur ve Silvan) onu tekrar 

makamına getireceğine, bununla beraber Mısır’dan yıllık elli bin dinar ödenek vereceğine 

dair mektup yazdı. El-Efdal tamamen kandırıldı ve Selâhi emirlerine ve ona katılan 

askerlere: “Eğer benin tarafıma geldiyseniz sizin el-Melik el-Adil’e geri dönmenize izin 

veriyorum. Eğer kardeşim için geldiyseniz pekâlâ, o da  sizin bileceğiniz iş.” dedi. Hepsi 

onun yumuşak karakterinden dolayı el-Efdal’i seviyordu ve ona: “Senden başkasını 

istemiyoruz ve el-Adil bize kardeşinden daha sempatik gelmektedir.” dediler. Bunun 

üzerine onların el-Adil’e dönmelerine izin verildi. Emir Fahreddin Çerkes, Emir 

Zeyneddîn Karaca, Alâeddin Şakir, el-Heccâf ve Saadettin bin Alameddin Kayser el-

Adil’e gittiler. Kenti kuşatanlar Şam’ı alma noktasında iken savaş gevşeyerek azaldı. Bu 

yıl el-Efdal ve el-Zahir’in Şam’ı kuşatmasıyla sona erdi.  

 
başladılar. İbn Vâsıl, a.g.e,, s. 123; İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 140; İbn Kesîr, XIII, 2017, 

s. 105; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 473. 
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Bu yıl Mısır’da bir kıtlık oldu. Fiyatlar arttı ve bu artış öyle aşırı oldu ki insanlar 

ölü eti yemeye veya birbirlerini yemeye başladılar. Bunu çok sayıda ölümler takip etti. 

Fiyatlar yıl başlarken artmaya başladı. Her bir irdeblik buğdayın fiyatı beş dinara ulaştı. 

Bu ardı ardına üç yıl boyunca sürdü. Bu zaman boyunca Nil çok az yükseldi. Bu sebepten 

neticede hiç yiyecek kalmadı. Birçok kişi ailesi ve çocuklarıyla beraber Şam için 

Mısır’dan ayrıldılar. Fakat açlıktan yolda öldüler. Ölüm zengin fakir benzer şekilde 

herkese ulaştı. Kısa zamanda el-Adil iki yüz yirmi bin kişiyi toprağa verdi. Bütün 

köpekler ve hatta çok sayıda çocukta yenip bitirildi. Babalar ölü çocuklarını kavurup 

onları yedi. Bu davranış çok sık olduğundan hiç kınanmıyordu. İnsanlar birbirlerini ele 

geçirmek için dalavereler çevirmeye başladı. Güçlüler zayıflara üstün gelip onları 

katledip yedi.  

Birçok tabip hastalara bakmaya çağırıldıkları için kayboldu. Bir tabip bir eve 

gittiği zaman öldürülüp yeniliyordu. Hatta bu olay tanınmış bir şahsın evine bir tabip 

davet ettiğinde vuku bulmuştu. Tabip ondan korkuyordu fakat endişe içinde onunla 

beraber gidiyorlardı. Bu kişi yolda giderken sürekli olarak Allah’ı zikrediyordu. Hiçbir 

fakire sadaka vermeden geçip gitmiyordu. Bu yolculuk harabe olmuş bir eve kadardı. 

Tabip orada gördüklerinden küçük dilini yutmuş hatta içeriye girmek için hazırlanırken 

bir adam belirmiş ve onu getiren kişiye: “Tüm bu gecikmeden sonra av olarak sadece bir 

kurban mı getiriyorsun?” diye bağırmıştı. Tabip paniğe kapılmış ve paldır küldür 

kaçmıştı. Eğer Allah’ın inayeti ve ayaklarındaki çevikliği olmasaydı, tabip çoktan ele 

geçirilmiş olacaktı.320 

Kahire ve Mısr kentleri halkının çoğunluğundan yoksun hale geldi. Orada ölüleri 

gömecek adam bulunamadı. Sonunda cesetler çürümekten telef olana veya yenene kadar 

 
320

 İbn Kesîr de, aynı meselelere ve vuku bulan olaya ayrıntılı olarak değinmektedir. İbn 

Kesîr, XIII, 2017, s. 107. 
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aylar geçti. Nil’in fasılalı olarak yükselmesi H. 596 (M. 1199/1200) yılında başlamıştı. 

Halk çok korktu. Kayda değer sayıda köylü Kahire ve Mısr’a geldi. Güneş koç burcu 

sembolüne girdiğinde (burç kuşağında), orada ardından salgının takip ettiği bir rüzgâr 

belirdi. Açlık arttı ve yiyecek aranır oldu. Böylece gençler yendi. Babalar gibi aynı 

şekilde analar oğullarını kaynatarak veya kızartarak yiyip bitirdiler. Kadılar bu tür birçok 

kişiyi tutukladı ve onları cezalandırdı. Fakat az başarı elde ettiler. Bunu durdurmak için 

harcadıkları tüm gayretler engellendi. Durum çok daha ıstırap verici oldu. Kadınlar ve 

hatta erkekler kucaklarında çocuklarının uylukları ve omuzları saklı olarak bulundu. 

Diğerleri komşularının evlerine giriyordu ve ateşin üstünde kaplar buluyorlardı. Ondan 

yiyene kadar bekliyorlardı. İçinde çocuk cesedinin olduğuna rasgeliyorlardı. Bu en çok 

iyi olan evlerde görülüyordu. Kadınlar ve erkekler sokaklarda ve dükkanlarda bebek 

cesetleriyle görüldüler. İki aydan daha az bir zamanda otuz kadında bu tür cesetler 

bulunduğu için yakıldılar. Bu alışkanlık öyle bir yayıldı ki ta ki insanlar öğle ve akşam 

yemekleri içinde bu cesetleri yiyorlardı. Çok az kişinin onları engellediği görülürken, 

onlar ne hububat ne de sebze hiç yiyecek bulamadığı için bunu alışkanlık haline getirdiler. 

H. 596 yılı (M. 1199/1200) Bermûde321 ayında Nil’in suyu yükselmeden önce 

nehir o kadar kuruydu ki Nilmetre ve Gize arasında hiç su yoktu. Geriye kalan suyun tadı 

ve kokusu değişti. Su seviyesi iki kübitti. Meserrâ322 ayının on altısına kadar yavaş yavaş 

yükselmeye başladı. Bir parmak yükseldi ve durdu. Sonra güçlü bir şekilde en çok bir 

seferde bir kübit, ta ki on beş kübit ve on altı parmak seviyeye ulaşana kadar. Fakat aynı 

gün düştü. Öyle ki ondan bir fayda gelmedi. Aynı zamanda can kayıpları o kadar çok oldu 

 
321

 Kıpti takviminde  geçen Bermûde, Miladi takvimde Nisan’a denk gelen aydır. Özen 

Tok, 2006, s. 370. 

322
 Kıpti takviminde geçen Meserrâ, Miladi takvimde Ağustos’a denk gelen aydır. Özen 

Tok, a.g.m., s. 370. 
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ki beş yüz kişilik bir köyde sadece iki veya üç kişi kaldı. Su kanallarına bakacak hiç kimse 

bulunamadı ve köylerde çalıştırılacak hiç kimse de kalmadı. Sığırlar aranır oldu ve bir 

büyükbaş hayvan yetmiş dinara satıldı. Hatta cılız olanı altmış dinardı. Mısr ve Kahire 

sokakları, onlarla beraber köyleri de boştu. Kurtçuklar ekinleri yiyip bitirdi. Hatta 

ekinlerin verdiği hasattan hiç ot ve tohum da çıkmadı.  

H. 597 (M. 1200/1201) yılı insanların bebekleri yemesiyle başlamıştı. İnsan 

yemek doğal hale gelirken onlar için âdet olmuştu. Kadılar onları düzeltmeye çalışmaktan 

bıkıp usanmışlardı. Buğday, eğer bulunabilirse bir irdebi sekiz dinara mal oluyordu. Arpa 

ve fasulye altı dinardı. Kümes hayvanları Mısır’ın hiçbir yerinde bulunamıyordu. Bir 

adam Suriye’den bir miktar tavuk getirdi. Her bir tavuğu yüz dirhemden, iki yumurtayı 

da bir dirhemden sattı. Tüm fırınlarda oturulan evlerin tahtaları yakılıyordu. Bazı edepli 

kent sakinleri terk edilmiş evlerden tahtaları almak için geceleri çıkıyorlardı. Kahire ve 

Mısr’ın sokaklarında çok az ikamet edilen ev vardı. Mısr’da nehir kıyıları hariç hiç ev 

yoktu. Köylerde halk toprağı sürmeye giderdi ve insanlar saban tutarken ölürdü. Bu yıl 

Mezopotamya’daki Bedevi al-Hawf aşiretinden on yaşında bir genç Kahire’ye geldi. 

Kahve renkli yakışıklı fakat göbeğinde baştan aşağı sade muntazam orantılarda çizgiler 

vardı. Bu yıl Recep ayının yeni ay vaktinde Emir Bahâeddin Karakuş el-Esedi Kahire’de 

öldü. El-Mukattam Dağı’nın eteklerine defnedildi.323  

 
323Emir Bahâeddin Karakuş el-Esedi, Eyyûbi Devleti’nin önde gelen katip ve 

emirlerinden birisi olarak tanınmaktadır. Aynı zamanda hadım edilmiş emirler 

arasındadır. Bahâeddin Karakuş Akka’da iken evvelce bahsedildiği üzere kent 

Frenkler tarafından kuşatma altına alınmıştı. Bazı Eyyûbî kuvvetleri kentten tahliye 

edilirken o da görevi İbn Meştûb’a devredip Akka’yı terk etmişti.  Karakuş bir ara esir 

düşmüş ve on bin dinar kefaret ödenerek esaretten kurtulmuş ve Selâhaddin Eyyûbi’nin 
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H. 598 Yılı (1 Ekim 1201-19 Eylül 1202) 

Muharrem ayının başında el-Efdal ve el-Zâhir, Şam kuşatmasını kaldırdı. El-

Zâhir, Farisüddin Meymun el-Kasri, Sara Sungur ve Fâris el-Baki’nin bulunduğu birkaç 

Selâhi emiriyle beraber Halep’e geri döndü. Onlara iktalar verdi ve hayli cömertlik 

gösterdi. El-Efdal, el-Melik el-Mücahid’le beraber olan annesi ve ailesinin bulunduğu 

Humus’a gitti. El-Adil, Şam’a hareket etti ve kalede bulunan ikametgahında meşgul oldu. 

Fakat sonra buradan Hama’ya hareket etti. Burada birlikleriyle ordugahını 

kurdu. El-Melik el-Mansur, el-Adil’in tüm masraflarının ve harcamalarının ödenmesini 

üstlendi. El-Adil’in Halep üzerine yürüme niyetinde olduğu görünüyordu. Bu el- Zâhir’i 

telaşa düşürdü. Onu karşılamak için hazırlandı. Fakat el-Adil, ona muhteşem hediyeler 

gönderdi ve onun gönlünü aldı. Aralarında barış sağlandı. Mısır, Şam, Suriye kıyıları, 

Kudüs, kendi ve oğullarının sahip olduğu tüm Doğu diyarlarını el-Adil alacaktı. El-Zâhir 

ise Halep ve Halep bağlılarını aldı. El-Mansur; Hama ve civarını, el-Mücahid; Humus, 

Rabba324 ve Palmira’yı, el-Emcad; Ba’lebek ve civarını, el-Efdal; Samsat ve bağlı 

topraklarını fakat daha fazlasını almayacaktı. El-Adil tüm topraklar üzerinde sultan 

olacaktı. Tüm melikler bu anlaşmaya sadakat yemini edecekti. Cemâziyelâhir ayının on 

biri cuma gününde (8 Mart) Halep’te hutbe el-Adil adına okundu. Necm kalesi, Suruç ve 

Samsat ikta olarak el-Efdal’e verildi. 

El-Adil, oğlu el-Melik el-Eşref Muzafferüddin Musa’yı Harran, Urfa ve bağlı 

yerlerin yönetimini ele geçirmesi ve bu bölgeye yerleşmesi için el-Cezire’ye gönderdi. 

 
yanına dönmüştü. Emir’in ölümüne müteakip el-Adil onun mirasına el koyarak, onları 

kendi oğlu el-Kâmil’e verdi. İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 111. 

324
 Rabba, Ürdün’de Kerek kentinin yaklaşık 15 km. kuzeyinde yer alan bir yerleşim 

birimidir. Khalid El-Awaisi, Geographical Dimensions of IslamicJerusalem, 

Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2008, s. 38. 
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El-Eşref’in kardeşi el-Evhâd Eyyûb’u da Silvan’a atandı. Sultan, oğlu el-Hafız Nureddin 

Arslan’ı Caber Kalesi’nin yöneticisi olarak atadı. Diğer oğlu el-Melik el-Muazzam, 

Hama’dan Şam’a geri döndü. Böylece Eyyûbî ailesine uyum geldi. 

Bu yılda el-Muizz İsmail b. Seyfü’l İslâm Zahireddin Tuğtekin b. Necmeddin 

Eyyûb öldürüldü. Bu olay şu şekilde meydana geldi. Yemen’in hükümdarı olduğu zaman, 

babasından sonra, Şerif Abdullah el-Hasani ona karşı isyan etti. Sonra onun 

memluklerinden takriben sekiz yüzü baş kaldırdı. San’a kentinde ona karşı ayak dirediler. 

Fakat o, onların üstesinden geldi ve onları kentten sürdü. Dini konuları kendi üstlendi ve 

kendisinin yazışmaları doğrultusunda tanımlandırılmasını emretti. 

 Mektubunda: “Bu ferman ilahi ikametgâhtan (cennetten) çıkmaktadır.” 

yazılıydı. Amma velakin o, insanların nefretlerini kazanmaya geldi ve dahası hanedanlık 

simge rengini yeşil yaparak, halifelik hilatı giyinerek ve kendi soyunun izini 

Ümeyyeoğullarına dayandırarak halifeliğini iddia etti. Hilatın kollarının uzunluğunu 

yirmi beş karış ve genişliğini de altı karış yaptı. Abbasi adını hutbelerden kaldırdı. Yerine 

hutbe Yemen’in minberlerinde onun ismine okundu. Bir cuma da kendisi bizzat hutbeyi 

verdi. Bu haberler amcası el-Adil’e ulaştığında, el-Adil onu kınaması için birini gönderdi. 

Fakat el-Muizz onun laflarını önemsemedi. Hatta daha da fena şeyler ve nefret verici 

düşünceler ekledi. 

Sonra babasının memlukleri onun bu aptalca davranışı ve kan dökmesi yüzünden 

ona karşı ayaklandılar. Onunla savaştılar ve onu öldürdüler. Kafasını bir mızrağa 

geçirdiler ve onunla birlikte Yemen kentlerini bir uçtan bir uca dolaştılar. Dokuz gün 

boyunca Zabid kentini yağmaladılar. El-Muizz, 598 yılı Recep ayının on dördünde (9 

Nisan) öldürüldü. Yerine kardeşi el-Nasır Eyyûb (takma adı Muhammed) geçti. 

Seyfeddin Sungur’da ordusunun atabeyi olarak tayin edildi. Sonraları Sungur gücü ele 

geçirdi. Bu yıl boyunca fiyatlar Mısır’da hızla yükseldi. Fakat Nil yükseldiğinde topraklar 

sulandı ve fiyatlar düştü. 
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H. 599 Yılı (20 Eylül 1202-9 Eylül 1203) 

Bu yıl Frenkler Akka’ya ulaştı ve Sicilyalılar Mısır’ı istila etmeye başladı. 

Halep’ten beş yüz atlı adam ve yüz yaya asker Şam’da bulunan el-Adil’i desteklemek için 

geldi. Selâhaddin Kalesi meliki Humartekin’in oğlu Nasirüddin Mengüpars’tan 

Ermenilerin prensinin Cisr-i Hadid'ten (Demir Köprü)325 Antakya’ya saldırmak 

maksadıyla ordugahını kurduğu haberlerini veren bir mektup geldi. Bununla beraber 

Frenklerin deniz yoluyla geri çekildiğini, sadece seyahate elverişli olmayanların kentte 

kaldığını, kentte mal fiyatlarının aşırı derecede yüksek olduğunu bildirdi.  

Bu yıl el-Adil’in oğlu el-Eşref Musa, el-Adil’le beraber bir süre Mardin’i 

kuşatma altına aldı. Fakat Mardin hükümdarı Nasireddin Arslan el-Artuk’un el-Adil’e 

yüz elli bin Sûr (Tire) dinarı meblağı ödemesi, hutbenin Sultan için okunması ve paranın 

Sultan adına darp edilmesi koşuluyla barış anlaşması yapıldı. Bunun üzerine el-Eşref, 

Harran’a geri döndü.  

Bu yıl el-Adil, yandaşlarının korkusundan dolayı el-Aziz’in oğlu el-Melik el-

Mansur’u, annesi ve kardeşleriyle beraber Mısır’dan Urfa’ya gönderdi. Ayrıca el-Adil, 

Şam’ın duvarlarının etrafını sıvatmaya ve taş duvardan bir gözetleme kulesinin inşasına, 

hendekleri derinleştirmeye ve içlerini su getirtmeye başladı. Birliklerinden bir kol 

Dimyat’ın Frenklerden korunması maksadıyla Kahire için ayrıldı. 

Bu yıl Trablus ve Hısnül-Ekrâd (Krak des Chevalier)326 Frenkleri Hama üzerine 

yürüdü. Fakat el-Mansur, Ramazan ayının üçünde (16 Mayıs) onlara karşı atını sürdü ve 

 
325

 Cisr-i Hadid, Antakya’da bulunan Asi Irmağı üzerinde kurulmuş tarihi bir köprüdür. 

Elif Ovalı, Doğu’nun Kraliçe’nin Tacı Antakya Köprüsü, Hatay Büyükşehir 

Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2017, s. 24. 

326
 Trablusşam kentinin doğusunda, Humus’un batısında Ensariye Dağlarının güneyinde 

bulunan Krak des Chevaliers Kalesi (Şövalyeler Kalesi), M. 1142 yılında Haçlı 
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onlarla harp etti. Onları bozguna uğrattı ve birçok tutsak aldı. Sonra da muzaffer olarak 

geri döndü. Akabinde yetmiş bin civarında Frenk’in deniz yoluyla Akka’ya ulaştığı ve 

Müslümanlara karşı savaş açmak için Ermenilerle bir anlaşmaya varmaya çalıştıkları 

bilgileri geldi. Ramazan ayında Hospitalye Şövalyeleri’nden bir kuvvet, Hısnül-Ekrâd ve 

el-Marqab (Margat) kalelerinden sefere çıktı. El-Mansur onları karşılaşmaya çıktı ve 

birçoğunu katletti, bazılarını ele geçirdi ve geri kalanları da püskürttü.  

Bu yıl el-Adil, kardeşinin oğlu el-Melik el-Efdal Ali’nin emirlerle 

mektuplaştığını öğrendi. Bununla ilgili olarak oğlu el-Eşref Musa’ya Resulayn ve 

Suruç’u onun elinden almasını emretti ve el- Zâhir’e de Necm Kalesi’ni ondan alması 

talimatını verdi. Bunlar yerine getirildi ve geriye el-Efdal’in elinde sadece Samsat kaldı. 

Bunun üzerine el-Efdal annesini onun hoşgörüsünü kazanmak için el-Adil’e gönderdi. 

Annesi Şam’da bulunan Sultan’ın huzuruna geldi. Fakat Sultan, onun ricalarını reddetti 

ve annesi hiçbir başarı elde edemeden geri döndü. Çünkü bu bir ders anlamına geliyordu. 

Selâhaddin Musul’u kuşattığı zaman aralarında Nureddin Mahmud bin Zengi’nin kızının 

 
askerleri tarafından ele geçirildiğinde yeniden inşa edilmiştir. Avrupa’nın dört bir 

yanından gelen Frenkler, kale içerisinde kullandıkları yerleri kendi ülkelerinin mimari 

tarzına göre düzenlediler. İngilizlere özgü yuvarlak masa toplantı salonu düzeni, 

Fransızlara ait katedraller, Alman, İspanyol, Norman, Macar vb. birçok ülkenin 

kendine özgü  mimari yapıları burada bir araya getirilmiştir. Haluk Direskeneli, Krak 

des Chevaliers Kalesi, Adalı Dergisi, İstanbul 2021, S. 193; Gülşen İstek, “Haçlıların 

Maarretünnumân’da İşledikleri Cürümler”, Vakanüvis, Sakarya 2019, C. 4, S. 2, s. 

598; Stephen R. Humphreys, “XIII. Yüzyılda Eyyûbîler, Memlukler ve Latin Doğu”, 

Çev. Mustafa Kılıç, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 

2007, C. 11, S. 1, s. 359-378. 
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da olduğu Atabeylik devletinin bazı kadınları, Musul’un İzzeddin Mesud’un eline 

bırakılması için yalvarmaya geldiler. Fakat Selâhaddin onları reddetti ve onları elleri boş 

gönderdi. Şimdi de Selâhaddin’den oğlu el-Efdal Ali’nin benzer tarzda davranışıyla öcü 

alınıyor, zira annesi de şimdi el-Adil’den elleri boş geri dönüyor. El-Efdal, amcasının 

annesinin ricasını kabul etmeyi reddettiğini duyduğu zaman, onun ismini hutbeden 

kaldırttı ve yerine dualar Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleymanşah bin Kılıç 

Arslan için edildi.  

Bu yıl Nil suları aşırı derecede yükseldi ve fiyatlar düştü.  

Ayrıca bu yıl Mekke’deki Haşimoğluları hanedanlığı ortadan kalktı. Katâde b. 

İdrîs b. Mutâin’in oğlu Hanzale, Yenbu’dan çıkarak Mekke’ye hücum etti ve Muksir b. 

İsâ b. Füleyta’yı al-Nakhla’ya sürdü. H. 600 (M. 1204) yılında ölene kadar burada kaldı. 

Muksir’in oğlu Muhammed Mekke’ye saldırdı. Fakat karşı saldırıya maruz kaldı ve kaçtı. 

Sonra Katâde Ebu Aziz bin İdris327 kendisi geldi. O ve ondan olanlar uzun yıllar 

Mekke’nin emirleri oldular.  

 

 

 
327

 Hz. Muhammed’in (S.A.V.) torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in soyundan 

gelen şerif ve seyitlerin Hicaz bölgesindeki nüfuzları Peygamberin ölümünden beri 

devem etmekteydi. Bu vesileyle Mekke’deki hakimiyetleri zaman zaman kesintilere 

uğrasa da hala orada varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Hz. Hasan’ın soyundan yetişip 

gelen Katâde b. İdrîs de, Kızıldeniz sahilindeki Yenbu civarında güçlü bir emîrlik 

kurarak etki sahasını genişletmeye başladı. Günden güne güçlenen Katâde, Mekke 

üzerine yürüyerek orada bulunan Haşimoğlularını Mekke’den atarak buranın 

yönetimine talip oldu. Ayrıca bkz. Hayrettin Yücesoy, “Katâde b. İdrîs”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, Ankara 2002, C. 25, s. 23-24. 
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H. 600 Yılı (10 Eylül 1203-28 Ağustos 1204) 

Bu yıl el-Adil ve Frenkler arasında barış anlaşmasına varıldı. Onlar arasında bir 

ateşkes sağlandı. Orduları ayrıldı. Bu yıl Ermeni hükümdarı Leo’nun  oğlu Antakya 

önlerinde ordugahını kurdu. Kent üzerine taarruz etti ve kalede bulunan Antakya 

Kontu’nun etrafını sardı. Fakat el-Zâhir, Halep’ten çıktı ve onun yardımına koştu. 

Leo’nun oğlu geri çekildi. Ayrıca bu yıl el-Eşref Musa (el-Adil’in oğlu) Musul ordusuna 

saldırdı, onları bozguna uğrattı ve kenti kuşatma altına aldı. Sultan Nureddin Arslan Şah 

b. Mesud b. Mevdûd b. İmâdüddin Zengi kentteydi. El-Eşref çok kötü şekilde kenti 

yağmaladı. Babası el-Adil’e müjdeli haberleri gönderdi. El-Adil bunun abartılı olduğunu 

ve tamamen güvenilir olmadığını düşündü. Fakat yine de buna aşırı derecede sevindi.  

Bu yıl Frenkler, Bizanslılardan İstanbul’u ele geçirdiler. Kudüs’ü almak için her 

taraftan gelip Akka’da toplandılar. El-Adil, tüm meliklere onların desteklerini talep eden 

mektuplar yazarak Şam’dan yürüyüşe geçti. Akka’ya kısa bir mesafede olan Tûr’da 

ordugahını kurdu. Frenk askerleri Akka’nın bitişindeki ovalara dizildiler. Kafr Kanna 

üzerine bir saldırı gerçekleştirdiler. Orada bulunanları esir aldılar ve yağmaladılar. Yıl bu 

şekildeki hadiselerle sona erdi. 

Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman b. Kılıç Arslan b. Mesud Kılıç 

Arslan b. Süleyman b. Kutalmış b. Baycu Arslan b. Selçuk bu yıl Zilkade ayının altısında 

(6 Temmuz 1204) öldü. Yerine oğlu İzzeddin Kılıç Arslan geçti. O yılca genç idi ve işleri 

yolunda gitmedi. 

El-Adil’in oğlu el-Eşref Musa, babasının emriyle Harran’a geri döndü. El-Adil, 

Mısır’a bir seyahate niyetlendi. Bu yüzden oğlu el-Eşref ona geldi ve sonra Harran’a 

dönmek için oranın yolunu tuttu. 

Aynı yıl Frenk donanması Mısır’a saldırdı. Reşid kenti yakınından Nil’e girdiler 

ve Füvve’ye ulaştılar. Beş günü yağma yaparak geçirdiler. Müslüman orduları 

donanmaları olmadığından onlarla temasa geçemedi. 
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Emir Şerâfeddin Karakuş et-Takavî el-Muzaffer, Mağribi istila etti. Fakat esir 

alındı ve ibn Abdül Mümin’in huzuruna getirildi. 

Bu yıl, Mısır’ın büyük bir bölümü, Suriye, el-Cezire, Anadolu diyarı, Sicilya, 

Kıbrıs, Musul, Irak ve hatta Mağrib’teki Septe kentine ulaşan büyük bir deprem oldu. 

Bu yıl Frenkler Bizanslılardan İstanbul’u aldılar ve Bizanslılar, onlardan H. 660 

(M. 1261) yılında İstanbul’u tekrar geri kazanana kadar orada kaldılar.328 

 
328

 Papa III. Innocentius H. 594 (M. 1198) yılında Frenklerin daha evvelden başarısız 

oldukları III. Haçlı Seferi’nin telafi edilmesi maksadıyla yeni bir sefer yapılması 

çağrısında bulundu. Papa, her kim Tanrı yolunda bir sene askerlik hizmetinde 

bulunursa, o kimselerin günahlarını affedileceğini vaat etti. Papanın çağrısına 

Macaristan Kralı ve Fransız şövalyeleri icabet etti. Sefer için müzakereler ve 

hazırlıklar uzun bir zaman aldı. Ordunun lideri olarak Thibaut de Champagne seçildi. 

Hazırlıklara gemilerin kendileri tarafından yapılması ve elde edilecek ganimetten 

büyük pay alma şartıyla Venedik kuvvetleri de dahil oldu. Kısa bir süre sonra Thibaut 

de Champagne hayatını kaybetti. Onun yerine ordunun lider olarak Boniface de 

Montferrat göreve getirildi. IV. Haçlı Seferi’ne çıkacak askerler Haziran 1202 yılında 

Venedik’te toplanmaya başladı. Lakin kendileri için gemiler yapan Venediklilere olan 

borçları oldukça yüksekti ve bu meblağı ödeyecek durumda değildiler. Venedik Doçu 

Enrico Dandolo alacaklarına karşılık onları kullanarak Dalmaçya kıyılarında bulunan 

Zara kentini işgal etti. Müteakiben Dandolo, Boniface’yi ikna ederek kendisinden 

yardım isteyen Bizans melikine yardım etme bahanesiyle İstanbul üzerine yürüdü. 13 

Nisan 1204 tarihinde tamamen işgal edilen Bizans toprakları üç gün boyunca yağma 

ve talan edildi. Kent tarihinde görmediği yıkımı ve felaketi yaşadı. Georg Ostrogorsky, 

2011, s. 385-386; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 483-484; Villehardouin, 1908, s. 25-

65; Steven Runciman, 1987b, s. 98-101; Işın Demirkent, 2004, s. 167-178; Amin 
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H. 601 Yılı (29 Ağustos 1204-17 Ağustos 1205) 

Bu yıl el-Adil ve Frenkler arasında barış anlaşması yapıldı ve belirli bir süre için 

ateşkese karar verildi. Frenkler Yafa’nın onlara verilmesini, Lod ve Remle’nin aralarında 

bölüşülmesini şart koşmuşlardı. El-Adil bunu kabul etti ve ordular ayrıldılar.329 El-Adil, 

Kahire’ye gitti ve Vezaret Sarayı’nda ikamet etmeye başladı. Oğlu el-Kâmil, Kahire 

Kalesi’nde kaldı ve Mısır’ın işlerini düzenlemeye başladı. Emir İzzeddin İbrahim el-

Cüveyni (Kahire valisi) bu yılda Cemâziyelevvel ayının sonunda öldü. Bu yılda 

İstanbul’un Frenkler tarafından Bizanslıların elinden alındığı bilgisi ulaştı. 

Bu yıl antlaşmaları sona eren Hospitaller, bütün gücüyle Hama’ya saldırdı. Geri 

çekilmeden önce oradakileri katlettiler ve yağmaladılar. Halep hâkimi el-Melik el-

 
Maalouf, 1998, s. 287-288. İbn Kesîr İstanbul’da yaşananları: “Şehrin dörtte birinden 

çoğunu yaktılar. Bu üç gün zarfında Bizanslıların kimi öldürüldü, kimi yoksul düştü, 

kimi de zincire vurulup esir alındı. Bir kısmı da Ayasofya kilisesine sığındı. Latinler 

kiliseye de hücum ettiler. Kesişler, ellerinde İncillerle karşılarına çıkıp İncil’den 

ayetler okuyarak onlardan af ve merhametler dilediler. Ancak Latinler, onların bu 

yalvarışlarına aldırmadılar. Aksine hepsini öldürdüler. Kilisedeki ikonları ve 

sayılamayacak derecede altın islemeli eşyaları, haçlarda ve duvarlardaki ziynet 

malzemelerini aldılar.” şeklinde ifade etmektedir. İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 120-122. 

329
 El-Adil, IV. Haçlı Seferi’ne çıkıp İstanbul’a uğramadan veya İstanbul’a uğrayıp ta 

Akka’ya takviye olarak gelen Frenklere karşı mücadele etmek için civardaki 

Müslüman melik ve emirlerden yardıma gelmelerini istedi. Frenklere karşı yapılan 

mücadeleler onların muvaffak olmalarına engel oldu. İstediklerini elde edemeyen 

Haçlı Ordusu sulh antlaşması yapıp geri çekildi. İbn Kesîr, a.g.e., s. 121-122; Gregory 

Abû’l-Farac, a.g.e., s. 485; Stephen R. Humphreys, 1977, s. 133-134; Ramazan Şeşen, 

2002, s. 112; William Barron Stevenson, 1907, s. 296. 



206 
 

Mansur, Kahire’de bulunan amcası el-Adil’e bir ziyarette bulundu. El-Adil onun gelişine 

çok sevindi ve birkaç gün sonra geri dönene kadar onu cömertçe ağırladı. Frenkler 

katlederek ve tutsaklar alarak Humus’a saldırdılar. El-Adil, Kahire’den Birkat el-Jubb 

için ayrıldı ve sonra geri göndü. Trablus’taki Frenkler de Cebele ve Lazkiye’ye 

saldırdılar. Birçok Müslümanı katledip aşırı derecede yağma yaptılar ve insanları tutsak 

alıp götürdüler. 

Bu yıl el-Melik el-Adil’in veziri Sahib Safiyyüddin Abdullah bin Şükür, el-

Melik el-Adil’i, ibn Kadı Dârâ olarak bilinen el-Melik el-Kâmil’in veziri Ebu Muhammed 

Muhtâr b. Ebu Muhammed b. Muhtâr’a karşı kışkırtmaya başladı. Neticesinde el-Adil 

vezirden öç almak istedi ve onu çağırttı. El-Kâmil babasının bu tutumundan korktu. Onu 

ve oğullarını  Fahreddin ve Şehâbeddin’le beraber Mısır’dan Halep’e gönderdi. Burada 

onları el-Melik el-Zâhir karşıladı. Sonrasında vezir, el-Kamil’den onu Mısır’a çağıran bir 

mektup aldı. Yola çıktı ve Halep dışındaki Aynû’l Mübarek’te durakladı. Fakat Zilkade 

ayının yirmi dördü gecesinde aniden elli altı adam tarafından etrafı sarıldı ve infaz edildi. 

Hizmetkarları: “Mallar sizde kalsın. Biz sadece onu istiyoruz.” diye feryat ettiler. Bunun 

haberi el-Zâhir’e ulaştı. Dona kalmıştı. Kendisi olay yerini görmek için atına binip gitti 

ve her tarafa adamlar gönderdi. Fakat suikastçılar hakkında hiçbir bilgi elde edilemedi. 

Bu olay şimdiye kadar duyulan en hayret verici olaydı.330 

H. 602 Yılı (18 Ağustos 1205-7 Ağustos 1206) 

Bu yıl Divan Reisi (Sahib Divan) el-Esad Ebu’l Mekârim b. Mehdi b. Memmâtî 

tutuklandı ve ayaklarından asıldı. Ayrıca Kadı el-Fâzıl’ın kardeşi Emir Abdül Kerim’de 

yakalandı ve kefaleti için ödemiş olduğu yirmi bin dinar alındı. Şerâfeddin İbrahim b. 

Abdurrahman b. Kureyş’ten beş bin dinar alındı. Taceddin İbnü’l Kâ’ki ordu divanını 

 
330

 İbn Vâsıl, aynı olayı anlatırken ibn Kadı Dârâ’ya saldırının gece yarısı o uyurken 

yapıldığına değinmektedir. İbn Vâsıl, 1960, s. 167. 
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(Divanü’l-cünd) teftiş etti. Sahib Safiyyüddin Abdullah b. Ali b. Şükür el-Fakih intikam 

alınmak için bir hokkayla yüzünden darbe aldı ve yüzü kanadı.  

H. 603 Yılı (8 Ağustos 1206-27 Temmuz 1207) 

Bu yıl Frenklerin yaptıkları saldırılar sıklaştı. El-Melik el-Adil, Abbase için 

ayrıldı ve sonra hızlı bir şekilde Şam’a hareket etti. Oradan da Humus’a gitti. Orada ona 

her yerden askerler geldi. On binlercesi ona katıldı. Onun Trablus üzerine yürüme 

niyetinde olduğu dedikodusu yayıldı. Fakat Ramazan ayı sona erdiğinde (30 Nisan 1207)  

Hısnül-Ekrâd’a ilerledi ve burayı kuşatma altına aldı. Beş yüz tutsak aldı ve burayı 

yağmaladı. Diğer kaleleri de ele geçirip, Trablus’u kuşattı. Askerleri ona bağlı köylere 

başı boş dağıldılar. El-Adil, Zilhicce’den önce orada birkaç gün kaldı ve sonra askerleri 

homurdanmaya başlamış olduğu için Humus’a geri döndü.331 Trablus Kontu barış 

görüşmesi yapmak için ona elçiler gönderdi. Elçilerle beraber para ve hediyeler, ilaveten 

de üç yüz tutsağı geri gönderdi. Zilhicce ayının sonunda (27 Temmuz 1207) barış 

antlaşması yapıldı.  

Bu yıl el-Adil ve Halep hükümdarı yeğeni el-Melik el-Zâhir’in arası açıldı. 

Ayrışmaları düzelene ve her biri diğerine yemin verene kadar mektuplar gidip geldi. El-

Adil, Frenk kaleleri ve tahkimatlarının yıkılması için gayret sarf etti. Yine bu yıl Sahib 

bin Şükür, kazasker el-Bedir bin Ebyâd’ı divanından azletti ve yerine Necmeddin Halil 

İbnü’l Mesmudi’yi atadı. Duayj aşiretinin şeyhi Mâni bin Süleyman, Bayda ve Mekke 

arasında bir yer olan Ghuzayya’dan ortaya çıktı. İskenderiye kadısı Abdurrahman bin 

 
331

 Trablus’a giren el-Adil’in birlikleri kent sakinlerini sıkıştırdı. Kentin köylerinde ve 

bahçelerinde yemek yediler. Buralarda bulunan ağaçları kestiler. Duvarlarını yerle bir 

ettiler. Yolları kullanılamaz hale getirdiler. Önlerine çıkan her şeyi yok ettiler. Kente 

yapılan saldırı ve tahribatlar Zilhicce ayının sonuna  kadar devam etti. El-Adil, askerler 

arasında başlayan bıkkınlık sebebiyle Humus’a geri döndü. İbn Vâsıl, a.g.e., s. 173. 
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Seleme bu yılın Sefer ayının sekizi çarşamba günü hayatını kaybetti. El-Eşref…(eksik) 

bin Osman el-Aawar bu yıl sürgün edildi ve kardeşi Alamü’l Mülk hapse atıldı. El-Adil’in 

oğlu el-Melik el-Muazzam’ın annesi Rebiyülevvel ayının yirmisi cuma günü Şam’da 

hayatını kaybetti ve Kasyun Dağı eteklerine defnedildi.332  

H. 604 Yılı (28 Temmuz 1207-15 Temmuz 1208) 

Bu yıl el-Melik el-Adil, kendi ve Trablus’taki Frenk kralı arasında barış 

anlaşmasına vardıktan sonra Şam’a geri döndü. Saray Nazırı (Ustadâr) Emir Aldakuz el-

Adil’i ve Kazasker Necmeddin Halil el-Mesmudi’yi Mısır, Suriye, Irak ve Ahlat 

hükümdarlığının atama beratı ve unvan tayinlerini Halife’den talep etmek için ona 

gönderdi. Bu iki elçi Bağdat’a vardıklarında Halife el-Nâsır, onları samimi bir şekilde 

kabul etti ve onları lütüflandırdı. Onların taleplerine razı geldi ve Şeyh Şehâbeddin Ömer 

b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Ammûye el-Sühreverdi’yi halifelik 

menşurlarıyla beraber Sahib Safiyyüddin bin Şükür adına gönderdi. Ayrıca el-Adil’in 

oğulları el-Muazzam, el-Kâmil ve el-Eşref’e de hilatler bahşetti. Halifenin elçisi Halep 

yakınlarına yaklaştığında, el-Zâhir ordusuyla beraber onu karşılamaya çıktı ve onun 

gelişini onurlandırdı. 

Gelişinden üç gün sonra, onun için bir taht sipariş edilip kuruldu. El-Zâhir 

konuşma yapmak için tahta oturdu. El-Zâhir ve diyarın saygın kişileri onun etrafına 

oturdular. Sonra öyle dokunaklı bir konuşma yaptı ki tüm kalplere dokundu ve gözlerden 

yaşlar getirtti. Konuşmasında, Halife’nin Bağdat’ta ve diğer yerlerde üç milyon dinar 

değerinde yiyecek ve para dağıttığını duyurdu. 

 
332

 Sultan Melikü’l-Muazzam İsa b. Adil’in annesi vefat edince Kasyun Dağı eteklerinde 

bulunan Medresetü'l-Muazzamiye kubbesinin altına defnedilmiştir. İbn Kesîr, XIII, 

2017, s. 132. 
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Elçi, Kadı Bahâeddin bin Şeddad eşliğinde Halep’ten ayrıldı. El-Zâhir, amcası 

el-Adil’e Halife’nin gönderdiği hilatı giyerken dağıtması için ona üç bin dinar vermişti. 

Ayrıca el-Melik el-Mansur da Hama’dan dağıtılması için bir miktar para gönderdi. 

Askerler elçiyi karşılamak için Şam’dan çıktılar ve el-Adil, oğulları el-Eşref Musa ve el-

Muazzam İsa onları takip ettiler. 

Tüm halk bu manzaraya şahit olmak için dışarı çıkmıştı ve bu muhteşem bir 

durumdu. Elçi, Şam’a girdiği zaman, el-Adil orada bulunanları Rıdvan Sarayı’nda kabul 

etti. Ona bir hilat verildi. Bu hilat; altın işlemeli geniş kolları olan siyah saten bir elbiseyi 

ihtiva ediyordu. Altın işlemeli siyah bir başlığı vardı. Büyük mücevherlerle süslenmiş 

altın bir yakası vardı. Kını tamamen altın olan süslü bir kılıçla kuşanmıştı. Altından 

üzengileri olan gri bir aygıra bindi. Baş ucunda altın bir direkten dalgalanan, üstünde 

beyaz el yazısıyla halifelik ünvanının yazılı olduğu siyah bir sancak vardı. 

Sonra Kadı bin Şeddad öne doğru ayağa kalktı ve altın tanelerini saçtı. El-Adil’e 

elli hilat sundu. Ondan sonra hükümdarların elçileri altınları dağıttılar. Ardından el-Eşref 

ve el-Muazzam kendi hilatlarını giydiler. Bunlar; siyah bir başlığı olan geniş kollu siyah 

birer hilattı. Vezir Sahib Safiyyüddin bin Şükür aynı şekilde hilat giydi. Sonra el-Adil, 

oğulları ve veziriyle beraber Halife tarafından onlara lütfedilen hilatları giymiş olarak 

süslenip püslenmiş bir şekilde şehrin içinde at sürdüler. Sonrasında da kent sekiz gün 

boyunca süslenmiş vaziyette kaldı. 

Sahib Safiyyüddin, el-Adil’in taklîdi (temliknamesi) ve el-Adil için “Şahinşah” 

“Padişahların Padişahı” ve “Halife’nin dostu” ünvanlarını yüksek sesle kürsüden okudu. 

Onun adına el-Adil için şefaatler dilendi. Vezir bunları okuduğu sürece tahtın yanında 

ayakta kaldı. El-Adil ve tüm insanlar da Halife’ye saygıdan dolayı ayaktaydı. Şehâbeddin 

Sühreverdi, Mısır’a seyahat etti ve burada Şam’da yapılanın benzeri merasime 

müteakiben Halife’nin gönderdiği hilatı el-Melik el-Kamil’e sundu. Sonrada Bağdat’a 

geri döndü.  
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Bu yıl el-Adil, Şam’ın hisarlarının yeniden inşasını emretti. Kule inşaatlarının 

yapım maliyetlerini hükümdarlara tahsis etti. Onlarda inşaatları kendi harcamalarından 

yaptılar. El-Adil’in devleti oldukça genişledi ve işler durulduğunda oğulları arasında 

bölüştürdü. Oğlu el-Melik el-Kâmil Nasireddin Muhammed’e meşhur Kadı Fahreddin 

Miktam bin Şükür’ü onun hizmetine atayarak Mısır’ın hükümdarlığını ona verdi. Oğlu 

el-Muazzam Şerâfeddin İsa’ya el-Ariş ve Humus arasındaki toprakları verdi. Ayrıca 

Filistin, Ürdün Vadisi, Kudüs, Kerek, Şevbek ve Sarhad’a ilave olarak Müslümanlara ait 

olan kıyı bölgelerini onun yönetimine verdi. Oğlu el-Eşref Muzafferüddin Musa’ya Urfa 

ve ona bağlı yerler, Harran ve diğer kentlerin olduğu doğu diyarlarını verdi. El-Evhâd 

Necmeddin Eyyûb’e Ahlat, Silvan ve oradaki bölgeleri verdi. Ahlat halkı hali hazırda el-

Evhâd’ı onların hükümdarları olması için davet eden bir mektup yazmışlardı. O da 

Silvan’dan oraya gitti ve yönetimi eline aldı.  

Bu yıl el-Melik el-Kâmil, Kahire Kalesi’nin inşasını tamamladı. Kahire’deki 

Vezaret Köşkü’nden buraya taşındı. Bu sebeple orada ikamet eden ilk Mısır hükümdarı 

oldu. El-Âdid’in çocukları ve erkek akrabaları buraya nakledildiler. Buradaki odalar 

hapishane benzeriydi. Onlar H. 671 (M. 1272/73) yılına kadar burada kaldılar. 

Emir Davud bin el-Âdid bu yıl hapiste öldü. İsmailliler, el-Âdid’in onu halefi 

olarak göstermiş olduğunu öne sürdüler ve o sonraki imamdı (ve Halife’ydi). Yandaşları 

ona ağıt yakmak ve ona bir cenaze töreni yapmak için el-Kâmil’in iznini istediler ve el-

Kâmil buna izin verdi. Kadınlar başı açık ve erkekler de yün cüppeleriyle dışarı çıktılar. 

Feryat etmeye ve yas tutmaya başladılar. Sonra aralarına gizlenmiş olan İsmaili 

propagandacılar onlara katıldılar. Toplanmaları tamamlanınca el-Kâmil, orada 

bulunanların taşıdıkları şeyleri çalanlara karşı bir bölük askeri sevk etti. Askerler onlardan 

bilinen kişileri tutukladılar. Hapishaneler onlarla doldu taştı. Zengin olanlarının sahip 

oldukları kendilerinden alındı. Kalan kişiler kaçtılar. O zamandan sonra İsmailliler, 



211 
 

onların artık Mısır’da var olamamasına ve bundan sonra kimsenin bu mezhebi açığa 

vurmaya cesaret edememesine sebep oldular.  

H. 605 Yılı (16 Temmuz 1208-5 Temmuz 1209) 

Bu yıl Gürcüler peyda oldular ve Ahlat civarlarını yağmaladılar. Esirler ve  

ganimetler aldılar. El-Evhâd, Ahlat’ı bırakıp onlarla karşılaşmaya cesaret edemedi.333 

Bunun haberi el-Adil’e ulaştığında, Gürcülerle savaşmak için hazırlık yapmaya başladı. 

El-Eşref Musa, Şam’dan Doğu diyarları için ayrıldı. 

Bu yıl, el-Cezire Meliki el-Melik Muizeddin Sencer Şah b. Gazi b. Mevdûd b. 

Zengi b. Atabey Aksungur, oğlu Mahmud tarafından öldürüldü.334 Mahmud onun yerine 

geçti. Yemen Atabeyi Emir Seyfeddin Sungur, onun adına darp ettikleri on bin Mısır 

dinarını el-Adil’e sevk etti. 

Kadı Mekineddin Mutahhar bin Hamdân bu yıl Recep ayında Busrâ Kalesi’nde 

öldü. Kahire valisi Hilalü’l-Devle Vashâb bin Razîn’de hayatını kaybetti. Emir Seyfeddin 

Ali bin Hidan, Mısr valiliğinden azledildi. Esad bin Hamdân, Doğu bölgesinden azledildi 

ve Kaskas el-Verrâk onun görevlerini üstlendi. Baş kadı Sadreddin Ebu’l Kasım Abdül 

Melik bin İsa bin Dirbas el-Mârâni’de bu yıl Recep ayının beşi çarşamba gününde öldü. 

H. 565 (H. 1169/70) yılında Recep ayının dördünde Mısır’a gelmişti ve Mısır’da kırk yıl 

kaldı. 

 
333

 Kaynaklar El-Evhâd’ın geri çekilmesinin sebebini; onun Gürcü askerlerinin kalabalık 

olduğunu görmesi ve onların Ahlat sakinlerine zulmedip, çoğunu öldürmesi sonucu 

geri kalan halkın isyan etmesinden korkması olarak açıklamaktadır. İbn Vâsıl, 1960, 

s. 183; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 491. 

334
 Çevresine ve ailesine zalimane davranan Muizeddin Sencer Şah’ın ölümüyle ilgili 

ayrıca bkz. İbn Vâsıl, a.g.e., s. 188-189. 
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H. 606 Yılı (6 Temmuz 1209-24 Haziran 1210) 

El-Adil bu yıl Gürcülere karşı savaşmak için Şam’dan yürüyüşe geçti. Onunla 

beraber hükümdarlar da vardı.335 Harran önlerinde ordugahını kurdu ve orada destek 

kuvvetleri ona katıldı. Nusaybin’i aldı ve el-Melik Kutbeddin Muhammed bin Zengi’nin 

hükümdarı olduğu Sincar’ı kuşatmayı sürdürdü. Aralarında bir dizi çatışma oldu. Bu süre 

zarfında Sincar hâkimi, Halife el-Nasır’a ve diğer hükümdarlara336 el-Adil’e karşı onların 

yardımını istemek için elçiler gönderdi. Hükümdarlardan birkaçı el-Adil’e karşı yardım 

etmek için ona doğru yöneldiler. Sincar’ı kuşatma altında tutanlardan bazıları el-Adil’i 

terk etti. Hatta onlar onun bir grup askeriyle beraber entrika çevirdiler ve büyük ziyana 

sebep oldular. Sonra Halife’den büyük bir elçi337 geldi ve el-Adil’e Halife adına: “Hakkım 

için ey dostum, uzaklaş.” diyerek onun geri çekilmesini emretti. Bunun üzerine el-Adil 

Şam’a geri döndü ve birliklerini dağıttı. 

Bu yıl el-Adil ve veziri Sahib bin Şükür arasında bir tartışma patlak verdi. Bu, 

vezirin haksızlıktan dolayı olan kızgınlığını öyle ateşledi ki o ıssız yerlere çekip gitti. 

Hama Meliki el-Mansur ve Banyas hâkimi Fahreddin Çerkes atlandılar ve onu 

Resulayn’da buldular. Ona kendisine içtenlikle davranan el-Adil’e geri dönmesi için yol 

gösterdiler. Fakat o andan itibaren makamı düşürüldü. 

 
335 Yardıma gelenler arasında Hama hakimi El-Melik el-Mansur, Humus hakimi el-Melik 

el-Mücahid, Ba’lebek hakimi el-Melik el-Emced ve Halep hakimi el-Melik el-Zâhir 

vardı. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 187-189; İbn Vâsıl, a.g.e., s. 190. 

336
 El-Adil ile beraber olan hükümdarlar arasında Halep hakimi el-Melik el-Zâhir ve 

Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev vardı. İbnü’l-Esîr, a.g.e., s. 189; 

Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 492.  

337 Hibadullâh İbnü’l Mübârek İbnü’l Dehhâk. İbnü’l-Esîr, a.g.e., s. 189. 
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El-Melik el-Müeyyed Necmeddin Mesud b. Selâhaddin Yusuf b. Eyyûb bu yıl 

Resulayn’da öldü. Söylentilere göre zehirlenmişti.338 Cenazesi defin için Halep’e 

getirildi. El-Adil, Şam’a geri döndü. Emir el-Mükerrem İbnü’l Lamti, Zilkade ayında Kûs 

valiliğine atandı. 

H. 607 Yılı (25 Haziran 1210-14 Haziran 1211) 

Bu yıl el-Melik el-Evhâd, Gürcü Kralı’nı mağlup etti. Bu kral otuz yıllık bir 

ateşkes şartıyla beş bin Müslüman tutsağı serbest bırakarak, el-Evhâd’a kızını evlilik 

yoluyla vererek ve yüz bin dinar fidye ödeyerek kurtuldu. El-Evhâd onu serbest bıraktı 

ve birkaç kale Müslümanlara geri verildi. Fakat bu yıl el-Evhâd öldü ve ondan sonra 

kardeşi el-Eşref, Ahlat’ı yönetti. 

Frenkler kıyılara yürüdüler ve Akka’da toplandılar. El-Adil, Şam’ı terk etti. 

Onlar ve el-Adil arasında barış antlaşması imzalandı. El-Adil, Akka yakınlarında Tur 

Dağı Kalesi’nin inşasına başladı. Sonra Kerek’e hareket etti ve orada birkaç gün geçirdi. 

Bunun ardından Mısır’ın yolunu tuttu ve Kahire’ye girdi. Burada Vezaret Köşkü’nde 

ikamet etmeye başladı. 

Emir Fahreddin Çerkes bu yıl hayatını kaybetti. Frenkler tekrar sefere çıktılar ve 

el-Adil, Suriye üzerine yürümek için hazırlık yaptı. Sahib Safiyyüddin bin Şükür 

makamından azledildi. Musul hükümdarı Atabey Sultan Mesud’un oğlu Sultan Nureddin 

Arslanşah bu yılın Recep ayında on yedi yıl ve on bir ay hüküm sürdükten sonra hayatını 

 
338

 El-Adil’in yanından ayrılıp Resulayn’a gelen el-Melik el-Müeyyed ve adamları, kentin 

valisi tarafından karşılanarak ikramlarda bulunuldu. Sonra istirahat için yakınlarda bir 

eve geçtiler. Havanın soğuk olması hasebiyle kaldıkları evde yakılan ateşin 

dumanından boğularak o ve adamları hayatlarını kaybettiler. Onlardan sadece iki kişi 

sağ kalabildi. İbn Vâsıl, a.g.e., s. 198. 
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kaybetti. Yerine oğlu el-Melik el-Zâhir İzzeddin Mesud geçti. Vekili babasının memlûkü 

olan Atabey Emir Bedreddin Lülü’ydü.  

Bu yıl etraftaki hükümdarlar Halife’ye sadakat için fütüvvet kabından içtiler ve 

fütüvvet libası (şalvarı) kuşandılar. Ona sadakatlerini gösterebilecekleri bu oluşumun 

beratlarını aldılar. 

Her bir hükümdara önde gelen mahiyetlerine halifeye olan bağlılıklarını 

göstermeleri için fütüvvet kasesinden içirmeleri ve fütüvvet339 libaslarından giydirmeleri 

emredildi. Hükümdarlar bunu yerine getirdiler. Her biri diyarın kadılarını, fakihlerini, 

emirlerini ve yüksek memurlarını çağırttılar. Onlara fütüvvet libası giydirttiler ve içmeleri 

için kâseler verdiler. Halife el-Nasır bu oluşuma kendini çok adamıştı. Halife, 

hükümdarlara “bunduk”larını (metal misket mermi) ateşleyerek ona sadakatlerini 

göstermelerini ve bunun bir emsal teşkil etmesini buyurdu. 

 
339

 Fütüvvet terimi, başlarda asil ve yiğit insanların tarifi için kullanılmaya başlamış, 

sonraları gençlik organizasyonları için kullanılmıştır. Zamanla tasavvufi akımlardan 

etkilenerek ahlaki ve dini bir boyut kazanmış, esnafın da bu düşünce tarzını 

benimseyip  teşkilatlanması sonucu yüzyıllar boyunca İslâm dünyasında geniş bir yer 

tutan Ahilik oluşumu haline gelmiştir. Halife Nâsır Lidinillâh döneminde fütüvvet ehli 

Bağdat’ta terör ve anarşi kaynağı haline gelerek  adeta halkın başına bela olmuştu. Bir 

çok gruba ayrılan bu fityan grupları sürekli birbirleriyle ile de çekişme halindeydiler. 

Bağdat’ta süregelen bu başı bozukluğa bir son vermek isteyen Halife, H. 604 (M. 

1207) yılında fütüvvet düzenini yeniden tanzim ederek ve kendisini bütün fityan 

gruplarının başı olarak ilan etmiştir. Ayrıca bkz. Fatih, Güzel, “Halife Nâsır li-

Dinillâh’ın Abbasîlerin Hakimiyetini Canlandırma Çabaları”, Karatekin Edebiyat 

Fakültesi Dergisi, Çankırı 2014, C. 3, S. 3, s. 59‐76; Ali Bolat vd.,  Hz. Peygamber 

ve Fütüvvet, Nefes Yayıncılık, İstanbul 2019. 
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Bu yıl Kahire’de William the Frank adında Cenevizli bir tüccar peyda oldu. El-

Melik el-Adil’in huzuruna gelerek ona değerli hediyeler sundu. Bu el-Adil’i son derece 

memnun etti ve onun maiyetine alınmasını emretti. Fakat William gizli bir ajandı ve 

onları Kahire’de ki işlerden haberdar ediyordu. Bu el-Adil’e bildirildi. El-Adil bu adam 

hakkında söylenenlere aldırış etmedi.  

Yusuf bin Esad bin Memmâtî, bu yıl Cemâziyelevvel ayının dördünde Kahire’de 

öldü. Emir Sayaruk, Recep ayının on beşinde öldü.  

Konya hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev bin Kılıç Arslan bu yıl öldürüldü. 

Halep’e kaçtıktan sonra ülkesine geri dönmüştü ve bir kere daha şartların değişmesinden 

sonra Konya kentinin sahipliğini tekrar eline aldı. Belde halkı, tahtı hile ile ele geçiren 

Rükneddin’in (Keyhüsrev’in kardeşi) oğlu Kılıç Arslan’ı (hükümdar) hapse attılar. Fakat 

işleri yolunda gittikten sonra Keyhüsrev İznik Rumlarına karşı giriştiği bir savaşta 

katledildi. Oğlu (İzzeddin) Keykavus’u veliahdı ilan etmişti.  

Bu yıl Mekke halkı ve Iraklı hacılar arasında Mina’da bir çatışma vuku buldu. 

Şerif Katâde’nin Bilal adında bir kölesi öldürüldü. Bu sebeple bu yıla “Bilal’in Yılı” 

denildi. 

H. 608 Yılı (15 Haziran 1211-2 Haziran 1212) 

Bu yıl el-Melik el-Adil, Kevkeb ve Aclûn vekili Emir İzzeddin Üsâme el-

Selâhi’yi tutuklattı ve hapse attırttı. Bütün mal varlığına el koydu. Kerek’e nakledildi ve 

orada oğluyla beraber hapsedildi. El-Melik el-Muazzam, Kevkeb ve Aclûn kalelerinin 

sahibi oldu. Kevkeb’i hiçbir iz bırakmadan yerle bir etti. El-Adil, İskenderiye’ye oranın 

işlerini denetlemeye gitti. Bahâeddin bin Şeddad, el-Adil’in kızı ve el-Kâmil’in kız 

kardeşi olan Dayfe Hatun,  kuzeni el-Zâhir ile evlenmesi maksadıyla Halep’ten Kahire’ye 

gitti. Bu evlilik kabul edildi ve o da onurlu bir şekilde geri döndü. El-Kâmil’in annesi bu 

yıl Sefer ayının yirmi beşinde pazar günü hayatını kaybetti ve İmam eş-Şafiî’nin 

mezarının yanına defnedildi. Oğlu mezarlıkta hatipler (Kur’an okuyucusu) ayarladı ve 
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sadakalar dağıttı. Ayrıca Birkat el-Habeş’ten eş-Şafii’nin kabrine daha önceden 

bulunmayan suyun getirilmesini sağladı. İnsanlar ikametgahlarını Büyük Karafa’dan 

günümüz Karafa’sına taşıdılar ve orada evlerini inşa ettiler.  

Bu yıl el-Adil, Kahire’yi terk etti ve Şam’a geldi. Oradan da Cezire’ye hareket 

etti ve buranın işlerini düzene soktu. Sonrada Şam’a geri döndü. Onunla beraber William 

the Frank’te vardı. Emir Karaca, Emir (İzzeddin) Üsâme ve Emir (Fahreddin) Çerkes’in 

gerilemesi sonucu Selâhi birliği çöktü. Sahip oldukları tüm kaleler el-Adil’e geçti. El-

Âdid’in (Son Fâtımî Halifesi) çocukları ve diğer akrabaları bu yıl Ramazan ayının yirmi 

ikisinde perşembe günü Kahire Kalesi’ne getirildiler ve Kahire valisi Emir Fahreddin el-

Tûnbâ Ebu Şaârah İbnü’l Duveyk onların ayaklarına zincire vurulması işiyle 

vazifelendirildi. Sayıları altmış üç idi.  

Bu yıl büyük bir deprem Mısır’ı salladı. Kahire ve Mısr’da birçok evi harap etti. 

Bununla beraber Kerek ve Şevbek’te sallandı. Kalelerinin çok sayıda kulesi yıkılırken 

birçok insan harabeler altında telef oldu. Şam’da günbatımı ve gece karanlığı arasındaki 

saatlerde Atika Kasrı civarlarında gökyüzünden yeryüzüne çöken duman görüldü.  

El-Muvaffak bin Ebu’l Karam el-Tinnîsi bu yıl Rebiyülevvel ayının on yedisi 

pazar günü öldü. Recep ayının sonunda Zâfir İbnü’l Arsûfi Mısr’da öldü. Bu yıl üç bin 

tüccar ve iki Frenk iş adamı  İskenderiye’de bir toplantı düzenlediler. Fakat el-Adil onlara 

karşı hareket etti ve iş adamlarını hapse atarken mal varlıklarına da el koydu. 

Bu yıl, H. 608 (M. 1212) yılını kastediyorum, Mekke’de oturanlar ve Iraklı 

hacılar arasında bir çatışma meydana geldi. Sebep bir haşhaşinin Şerif Katâde’ye suikast 

amacıyla gelmesi ve Katâde zannedip Ebu Harun Aziz denilen bir şerifi öldürmesiydi. 

Birden bir isyan alevlendi. Hacı kafilesinin emiri kaçtı ve hacılar sonuna kadar 

yağmalandı. Halife’nin memurları ve Mekke’de onlardan koruması altındakiler kentten 

kaçtılar. Şerif Katâde, Halife’ye oğlu Raci’yi üzüntülerini ifade etmesi için gönderdi. Bu 

kabul edildi ve Katâde bağışlandı. 
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H. 609 Yılı (3 Haziran 1212-22 Mayıs 1213) 

Bu yıl el-Adil ordusuyla beraber karargahını Tûr Kalesi civarına kurdu. 

Kasabaların hepsinden zanaatkarları topladı ve tüm ordu emirlerini buranın inşa edilmesi 

ve kayaların taşınması işinde görevlendirdi. İşçiler ve taş kesen kişilerin sayısı dışında 

yapının dikilmesinde beş yüz inşaatçı çalıştırıldı. El-Adil hisar tamamlanana kadar 

bölgeyi terk etmedi. 

Bu yıl bin Şeddad, el-Adil’in kızı Dayfe ve kuzeni Halep Meliki el-Zâhir 

arasındaki evliliği kutlama için hilatlar ve büyük miktarda parayla Halep’ten Şam’a geldi. 

Bütün emirler ve kentin önde gelenleri onu karşılamaya çıktılar. Muharrem ayında elli 

bin dinar başlık parasına evlilik antlaşması yapıldı. Şam Kalesi’ndeki halka altınlar 

dağıtıldı. Sonra Prenses büyük bir ihtişamla Halep’teki eşine gitmek için donatıldı. Giden 

şeyler arasında elbiseler, aletler, imal edilen eşyalar, yeni doğmuş elli öküz, iki yüz iki 

hörgüçlü deve ve üç yüz (sıradan veya tek hörgüçlü) deve vardı. Hizmetçi bakire kızlar 

(muhtemelen cariye) yüz deve üzerinde bulunan tahtırevanlarda yolculuk etti. Aralarında 

çeşitli enstrümanlar çalabilen yüz şarkıcı ve olağanüstü elişleri icra edebilen diğer bir yüz 

kişi daha vardı. Gelinin Halep’e girdiği gün muhteşem bir ortam vardı. El-Zâhir geline 

hediyelerini sundu. Bunlar beş dizilik yüz elli bin dinar değerinde mücevher, eşsiz 

mücevherli bir taç, altınla süslü beş adet kehribar kolye ve süssüz olan beş adet kolye, 

yüz yetmiş altın ve gümüş nesne, cüppelerle dolu yirmi keten torba, yirmi cariye ve on 

köleyi içeriyordu.340 

Bu yıl el-Hemmâm bin Hilalü’l-Devle Kahire’nin valiliğinden azledildi ve 

Fahreddin el-Tûnbâ Ebu Sara, el-Mihrâni’nin memlukü, onun yerine atandı…… (zaman 

 
340

 İbn Vâsıl’da yaşanan hadiseleri ve hediyeleri benzer şekilde ifade etmektedir. Ayrıca 

Şerâfeddin Raci el-Hallî adında bir şarkıcısının bu düğünde şarkı söyleyerek insanları 

eğlendirdiğini yazmaktadır. İbn Vâsıl, 1960, s. 213-214. 



218 
 

eksik). El-Melik el-Adil, bu yıl veziri Safiyyüddin bin Şükür’e gücendi ve onu vezirlikten 

aldı. Fakat onu sahip olduklarıyla bıraktı. Onu Diyarbakır’a gönderdi. İbn Şükür, El-Adil 

ölene kadar burada kaldı. Bu yıl el-Adil, Mısır’ın yönetimini, oranın maliye ve refahının 

idaresini oğlu el-Melik el-Kâmil’e bıraktı. El-Kâmil de el-Kadı el-A’âzz Fahreddin 

Miktam bin Şükür’ü iki devletinde denetçisi olarak atadı. Bu yıl el-Adil, Ahlat için 

Şam’dan ayrıldı ve bu kente girdi. El-Eşref oradaydı ve buradaki tüm parayı ele 

geçirmişti. 

H. 610 Yılı (23 Mayıs 1213-12 Mayıs 1214) 

Bu yıl Halep hâkimi el-Zâhir, amcası el-Adil’in biraz endişeli olduğunu hissetti 

ve birliklerini her an hazır tuttu. Fakat onların karşılıklı mektuplaşması vasıtasıyla durum 

sakinleşti.  

El-Adil’in kızı Dayfe, bu yıl kuzeni (ve kocası) el-Zâhir’e bir erkek evlat verdi. 

Adı Muhammed konuldu ve el-Melik el-Aziz Gıyaseddin olarak unvan verildi. O, 

Zilhicce ayının beşinde (17 Nisan 1213) doğdu. Halep süslendi ve el-Zâhir büyük bir 

kutlama ilan etti. El-Zâhir’in emriyle çocuk için yapılan süslerin tüm şekilleri ve çeşitleri 

elli kiloluk ağırlıklarda tasarlandı. Bebek için Abanoz, sandal ağacı, ödağacı (sarı sabır) 

ve benzer şeylerden yapılanlar sayılmazsa, altından ve gümüşten on beşik yapılmıştı. 

Çocuğun bizzat kendisi için her birinde kırk adet yakut, safir ve zümrütün bulunduğu  

inciden dokunmuş üç adet ferace, iki adet göğüs zırhı, iki adet miğfer ve iki adet inciyle 

süslü at örtüsü, üç adet mücevherli eyer seti ve her bir eyer setinin zümrütler, yakutlar ve 

parmak ısırtan güzellikte mücevherleri vardı. Ayrıca aksesuarları ve kabzeleriyle beraber 

üç adet kılıç, çeşit çeşit değerli taşlarla süslenmiş mücevher başlıklı bir de mızrak seti 

bulunuyordu. 

Bu yıl el-Zâhir Kadir, Selâhaddin Yusuf bin Eyyûb’ün oğlu, hac için Halep’ten 

ayrıldı. Fakat Mekke yakınlarına yaklaştığında, el-Adil’in oğlu el-Melik el-Kâmil 

Muhammed’in yandaşları: “Sen sadece Yemen’i ele geçirmek maksadıyla geldin.” 
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diyerek onun haç farizasını tamamlamasını engellediler. El-Zâhir de: “Ey insanlar, Beni 

zincire vurun. Fakat Hac vecibelerini yerine getirmeme izin verin.” diye karşılık verdi. 

Fakat onlar: “Elimizde seni geri göndermekten başka bir emir yok.” diye cevap verdiler 

ve o da Hac farizasını yerine getiremeden Suriye’ye geri gitti. İnsanlar buna çok 

üzüldüler.  

Mısr valisi Emir Fahreddin İsmail bu yıl aynı kentte hayatını kaybetti. Zenâte 

aşiretlerinden birisi olan Merinîler341 tarlaları yağmalayarak ve Muvahhidlere saldırıp 

onları tarumar ederek çölden Mağrib’e girdiler. O zamanlar Merinî emiri Abdülhak b. 

Mahyû b. Ebubekir b. Hamama b. Muhammed b. Varsis b. Fakûs b. Kumat b. Merin’di.  

Bu yıl Halep kenti etrafına bir hendek kazıldı. İçinde, üzerinde Süryanice 

harflerle kazınmış kelimeler bulunan bir taş döşeme bulundu. Arapçaya tercüme edilip 

okunduğunda: “Dünyanın yaratılması bir yaratıcısı olduğunun ispatıdır. Bundan hiç 

şüphe yoktur.” yazılıydı. (Bu kelimelerin altında): “Zira, küçük sütun zamanından beş bin 

yıl geçti.”342 yazılıydı.  

Döşemeler alındı ve altında tuğla şeklinde on dokuz parça altın, gümüş ve Sûr 

dinarı bulundu. Onlar incelendi ve sonucunda altınlar altmış üç Halep rıtılı ağırlığında, 

gümüşler ve Sur dinarları on buçuk rıtıl ağırlığındaydı. Tümü Halep ölçüsüyle bir kintar 

(100 rıtıl) ağırlığında geldiler.  

 

 
341 Önceleri Tunus'un Kayravan kentinin güneyinden Sudan sahrasına kadar uzanan geniş 

bir alanda hiçbir hükümdarın tahakkümü altında olmadan başı boş bir şekilde göçebe 

hayatı yaşayan, sonraları Fas’a göç  edip bu topraklara yerleşen Merinîler, Berberî 

Zenâte aşiretinin büyük bir koludur. Ayrıca bkz. İsmail Ceran,  “Merinîler”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2004, C. 29, s. 192-199. 

342 Mustafa Ziyade bu cümleyi tam olarak izah edemediğini not etmektedir.  
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H. 611 Yılı (13 Mayıs 1214-1 Mayıs 1215) 

Bu yıl el-Aziz’in oğlu el-Melik el-Mansur, babasının amcası el-Melik el-Adil’in  

hapsinden kaçtı. Kardeşleriyle beraber Halep meliki el-Zâhir’e iltica ettiler. El-Zâhir 

onları cömert bir şekilde karşıladı. 

Ayrıca bu yıl Kıbrıs, Akka, Trablus, Antakya Frenkleri, Ermeni kralı Leo’nun 

oğlunun kuvvetleriyle birlikte Müslüman topraklarına saldırmak amacıyla bir araya gelip 

toplandılar. Müslümanlar son derece tedirgin oldular. İlk saldırı İsmaililere karşı oldu. 

Sonrada Havâbî’yi kuşattılar. Bundan sonra Antakya’ya geri döndüler. Aynı yılda 

Türkiye Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus bin Kılıç Arslan, Bizans İmparatoru 

Theodore Laskaris’i yenilgiye uğrattı. Ayrıca bu yıl el-Adil, Mısır için Suriye’yi terk etti. 

Kahire’de ki Vezaret Köşkü’nde ikamet etmeye başladı. Oğlu el-Kâmil, Kahire 

Kalesi’nde kaldı. El-Adil, William’ın (Cenevizli) onunla beraber Vezaret Köşkü’nde 

ikamet etmesi hususunda emirler verdi. Bu yıl Yemen atabeyi Sungur’un öldüğü bilgisi 

geldi. El-Melik el-Nasır Eyyûb, ondan sonra Yemen’in hükümdarı ve Gazi’de onun 

atabeyi oldu.  

El-Melik el-Adil, bu yıl Büyük Ümeyye Cami’nin (Şam’da) yol döşemesinin 

yapımına başladı. Zemini aşınarak toprak olmuştu. Görevi veziri Safiyyüddin bin Şükür’e 

verdi. Bu yıl Şam halkı işlerini siyah Adili sikkeleriyle gördüler. Fakat sonraları devam 

edilmedi ve hükümsüz kaldı. Şahmettin İsa bu yıl Şevval ayında Mısır’ın valiliğini 

üstlendi ve hazinenin idaresini Cemâleddin bin Ebu’l Mansur aldı. Rebiyülahir ayının 

yirmisinde Sad bin Sadeddin bin Kûjiya öldü. 

Bu yıl el-Adil’in oğlu el-Melik el-Muazzam İsa, Peygamberin şehri Medine 

emiri Şerif Salim b. Kasım b. Muhanna el-Hüseyni refakatinde hac farizası için Şam’dan 

ayrıldı. Mekke emiri Şerif Katâde, Şerif Salim’i tutuklamaya niyetlendi. Fakat başarılı 

olamadı. Salim, el-Melik el-Muazzam nezaretinde Şam’a geri döndü. Melik onu 

Mekke’ye karşı bir ordunun başında gönderdi. Fakat bu kente ulaşmadan yolda öldü. 
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Kuzeni Cumaz bin Kasım komutayı devraldı. Katâde güçlerini topladı ve Yenbu üzerine 

yürüdü. Cumaz’la karşı karşıya geldi ve onu bozguna uğrattı.  

H. 612 Yılı (2 Mayıs 1215-19 Nisan 1216) 

Bu yıl Frenkler, Havâbî’nin müstahkem mevkilerini kuşattılar. Onlar ayrıca 

Bâtınilerle savaşa girdiler ve sonra onlarla barış yaptılar. Buna ilaveten bu yıl Halife Nasır 

(Lidinillah) meydana getirdiği ve adını “Ariflerin Ruhu” (Ruhü’l Arifin) koyduğu bir 

eserini onun bütün geleneksel konuşmalarda duyulması için Suriye, Mısır ve diğer 

diyarların dört bir yanına dağıttırdı. 

Frenkler bu yıl Antalya’yı fethettiler ve içindeki Müslümanları katlettiler. Bu 

kent el-Melik el-Galip İzzeddin Keykavus’un elindeydi (Gıyaseddin Keyhüsrev’in H. 602 

(M. 1206) yılında ele geçirdiği zamandan Frenklerin H. 607 (M. 1212)’de ondan 

almalarına kadar). El-Melik el-Galip İzzeddin Keykavus, kent bir süre Frenklerin elinde 

kaldıktan sonra H. 613 (M. 1216) yılında burasını Frenklerden geri aldı.343 Aynı yıl 

İzzeddin, Ermenistan’ı istila etti ve Geben Kalesi’ni kuşattı. Ermeni orduları Geben’den 

 
343

 Makrîzî, Antalya’nın Frenkler tarafından bu yıl fethedildiğini belirtmektedir. Aslında 

M. 1212 yılında Antalya’da bulunan Hıristiyanlar ve onları destekleyen Kıbrıs Haçlı  

Kralı, Anadolu Selçuklu melikleri arasında cereyan eden taht mücadeleleri sonucu 

ortaya çıkan otorite boşluğundan faydalanıp bir gece isyan çıkartarak kentteki 

Selçuklu muhafızlarını katledip kentin hâkimi oldular. Türkiye Selçuklu Sultanı I. 

İzzeddîn Keykavus, Sinop’u fethettikten sonra kendisi için büyük tehdit oluşturan 

Ermeniler üzerine yürüdü. Onları da itaat altına aldıktan sonra yönünü Antalya üzerine 

çevirdi. 22 Ocak 1216 tarihinde karadan ve denizden kuşatılan kent, bir aylık bir 

muhasaradan sonra tekrar ele geçirildi. İbn Bîbî, 1996a, s. 161-168; Osman Turan, 

1971, s. 310-311; Feridun Emecen, “Antalya”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 

1991, C. 3, s. 232-236. 
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geri çekildi. Lakin İzzeddin burayı almadan evvel Kayseri’ye geri çekildi. Ermeniler barış 

istedi. İzzeddin, Lülü ve (Ulukışla) Kalesi’ni (ve Lozad geçidini) onlardan alarak bu talebi 

kabul etti.  

Halife Nasır’ın oğlu el-Melik el-Muazzam Ebu’l Hasan Ali bu yıl hayatını 

kaybetti. Ölüm haberi Eyyûbî devlet topraklarına ulaştığında, onlar yas tutmaya başladılar 

ve Halife’yi dikkate alarak matem kıyafetlerini giyindiler. 

Bu yıl el-Melik el-Kâmil, oğlu el-Melik el-Mesud Selâhaddin Yusuf’u Yemen’e 

gönderdi. Mısır’dan güçlü bir orduyla beraber yola çıkarak Yemen’e geldi. Buranın 

müstahkem mevkilerini ele geçirdi ve hükümdarı el-Melik Süleyman Şah b. Sadeddin 

Şahinşah b. el-Melik el-Muzaffer Takiyüddin Ömer b. Şahinşah b. Necmeddin Eyyûb’u 

mağlup etti. Onu Mısır’ın himayesine gönderdi. H. 647 (M. 1249/50) yılında 

Mansûre’de344 İslâm için (Frenklere karşı) savaşmaya gidene kadar Kahire’de kaldı ve 

savaşırken öldü. Yemen el-Melik el-Mesud’un idaresi altına girdi. 

El-Melik el-Adil bu yıl Suriye’den Kahire’ye geri döndü. El-Adil, el-Mesud’un 

Yemen yolculuğunun masraflarını öğrendiğinde bunun aşırı olduğuna hükmetti ve 

hoşnutsuzluğunu ifade etti. Çünkü bu onun bilgisi dışında yapılmıştı. Ayrıca Kadı el-

Â’âzz’ın sopalanmasını ve prangaya vurulmasını emretti. El-Cezire (Roda) Kalesi’ne 

kapatıldı. Sonra da Busrâ’ya nakledildi ve burada hapsedildi. Bu yıl el-Adil, hazinesini, 

mallarını ve çocuklarını Kerek’e taşıdı. Ayrıca bu yıl el-Adil’in bünyesi zayıflamaya 

 
344 Mansûre, Kahire'nin kuzeyindeki Dekahliye idarî bölümünün merkezinde bulunan bir 

yerleşim birimidir. El-Melik el-Kâmil Muhammed tarafından, Frenklere karşı 

savunma yapmak için  Nil’in Dimyat kolunun doğu kıyısında askerî bir karargâh 

olarak kuruldu. Doğu deltasında bulunan iki önemli su yolunu kontrol ederek Kahire 

için ileri karakol görevi görmekteydi. Hilal Görgün, “Mansûre”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, Ankara 2003, C. 28, s. 16. 
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başladı. El-Adil, köle kızlar ve şarap üzerindeki kiralama vergilerini uygulamadan 

kaldırttı. 

Bu yıl Mekke Emiri Şerif Katâde, peygamberin şehri Medine’yi kuşattı ve birçok 

palmiye ağacını kesti. O anda Medine Emiri, Suriye’de el-Melik el-Adil’le beraberdi. El-

Adil onu bir orduyla donattı ve o da bu orduyla yola çıktı. Fakat yolda hayatını kaybetti. 

Yeğeni Cumaz bin Kasım ordunun komutasını devraldı. Mekke’ye ilerledi ve oranın 

halkıyla savaştı. Katâde, Yenbu’ya kaçtı ve çok sayıda ganimet alındı. Cumaz, 

Katâde’nin peşinden gitti ve onu Yenbu’da kuşatma altına aldı.  

Bu yıl Muharrem ayında Selâhi ibadethanesi (hankâh) şeyhi Takiyüddin el-Lûr, 

Said el-Suada’nın evinde hayatını kaybetti.345 Yakubi Patriği Ebu’l Mecid b. Ebu Gâlib 

b. Sûrüs (John the Sixth), Epifani346 bayramında perşembe günü (Kıpti kronolojisine göre 

 
345

 Sultan Salâhaddin Eyyûbi’nin Fâtımî veziri olmasına müteakiben etrafta bulunan 

alimler ve sulfiler Mısır'a gelmeye başladılar. Bunun üzerine Sultan Salâhaddin de 

onlar için Mısır'da büyük bir hankâh yapmaya karar verdi. Fâtımîlerin saray 

ağalarından birisi olan Said el-Suada Kanber'in Kahire'deki evini hankâha dönüştürüp 

onların kullanımı için vakfetti. Selâhiye Hankâh’ı olarak adlandırılan bu kurumun 

başına bir şeyh atadı. Sonraları bu şeyhe “Şeyhü'ş Şüyuh” ünvanını verilmeye başlandı. 

Ramazan Şeşen, 1987, s. 330. 

346
 Epifani, temelde Hz. İsa’nın ortaya çıkması ve görünmesini ifade etmektedir. Bunun 

kutlandığı Epifani Bayramı, Doğu Hristiyanları tarafından Hz. İsa’nın vaftiz olarak 

ortaya çıkması ve katıldığı bir düğünde suyu şaraba dönüştürerek ilk mucizesini 

göstermesi sebebiyle 6 Ocak’ta kutlanmaktadır. Bununla beraber Hz. İsa’nın doğumu 

ve Doğulu üç müneccim tarafından ziyaret edilmesi vesilesiyle Batılı Hristiyanlar 

tarafından 25 Aralık’ta kutlanmaktadır. Mehmet Alparslan Küçük, “İsa’nın Doğumu-
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732 şehitler yılında, Ramazan ayının on dördüne tekabül etmekte, 6 Haziran 1215) öldü. 

Patrikhane görevini yirmi altı yıl, on bir ay ve on üç gün yürüttü. Yemen’le ticaret yapan 

ilk kişiydi. Gemi kazazedesiydi. Onun son nefeste kazadan kurtulduğu söylenirdi. O 

zamanlar el-Şebbab’ın oğulları (bu yolculukta) bir miktar parayı onun sorumluluğuna 

emanet etmişlerdi ve o paradan ümitlerini kesmişlerdi. Fakat onunla tekrar karşılaştıkları 

zaman, onlara paranın güvende olduğunu söyledi. Gemideyken paraları katran kaplı 

kutuların içine yerleştirmiş ve kutuları çiviyle çakmıştı. Paraları onlara teslim etti. Bu 

sebepten onların rızasından uzak durdu. Sonraları Zar’ah’ın oğlu Patrik Marcos (Mark) 

öldüğü ve İbn Sûrüs, patrikliğe papaz Ebu Yasir’in getirilmesini önerdiği, el-Şebbab’ın 

oğullarının ise bizzat ibn Sûrüs’ün bu makama talip olmasını teşvik ettikleri zaman bu 

olay su yüzüne çıktı. Onlarla bunu müzakere etti. Onlar teklifin doğruluğunda ısrar ettiler. 

Sonunda o bu makama getirildi. O zaman on yedi bin Mısır dinarına sahip oldu. Tüm 

hepsini patrikliği boyunca fakirlere dağıttı. Manastırlar üzerindeki vergileri kaldırdı ve 

kutsanma ücretlerini yasakladı. Yönetimi boyunca ne bir Hristiyandan ekmek aldı ne de 

küçük büyük olsun bir hediye aldı. 

Feyyum Papazı, John’un oğlu David (lakabı ibn Laklak) Adili orduları Nazırı 

Şeyh Nash el-Hilafe Ebu’l-Fütuh İbnü’l Mîqât’ın yardımcısıydı. Seyahatlerinde ona eşlik 

eder ve onun için dua ederdi. Öyle ki ibn Sûrüs öldüğünde Ebu’l-Fütuh, el-Melik el-

Adil’den Papaz David’in patrikliğe atanmasını rica etti. Sultan razı oldu ve bu mevki için 

belgeleri el-Melik el-Kâmil’in bilgisi olmadan imzaladı. 

 
İkonografi İlişkisi Üzerine”, Dini Araştırmalar Dergisi, 2019, C. 22, S. 55, s.. 207 

181-212 
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David’in atanması bazı Hristiyanları memnun etmedi ve aralarında Mısr’da 

bulunan, Dârü’l Tuffa’da347 tezgahtar olan Esad bin Sadaka denilen bir adam kayda değer 

bir sayıda meyve sıkıcılığı yapan Hristiyanı topladı. Geceleyin Papaz David’in ünvan 

töreninin sabahın erken saatlerinde yapılması kararlaştırılmıştı. Kalabalıkla beraber çıkıp 

Kahire Kalesi alt taraflarına gitti. Orada onlar: “Bu kişinin senin emrin olmadan patrik 

yapılmasını Ebu’l Fütuh’un istemesi uygun değildir ve Kilise hukukumuza göre hiçbir 

patrik halkın onayı dışında atanamaz.” diye bağırarak el-Melik el-Kâmil’e ricacı oldular. 

(El-Kamil tarafından) Onlara sakin olmaları için haber gönderildi. 

Papaz David şafak vaktinde büyük bir Hristiyan kalabalık ve Mısr’daki Asma 

Kilise’de ona törenle ünvanını verecek piskoposlar eşliğinde atını sürdü. Bu olay pazar 

günü Zeytin Bayramında oldu. El-Melik el-Kâmil babasıyla karşılaşmak için atını sürdü 

ve ona Hristiyanların David’in patrik olarak atanmasında hemfikir olmadığını ve onların 

sistemine göre halkın rızası olmadan hiçbir patriğin adaylığını koyamayacağını anlattı. 

El-Adil meseleyi inceleyebilmek maksadıyla piskoposların katılması için haber gönderdi. 

Haberciler, Rahip David’le beraber olanlarla Kızıl Manastır’ın patika yolunda 

karşılaştılar. David, Kızıl Manastır’a girerken, piskoposlar el-Adil’in huzuruna 

getirildiler. Papaz vakası bir sonuca bağlanamadı ve koltuk on dokuz yıl yüz altmış gün 

bir patrikten yoksun kaldı.  

Cemâziyelevvel ayında el-Melik el-Adil, Kureyşli Zekiyyüddin el-Tahir b. 

Muhyiddîn Muhammed b. Ali’yi Şam Kadılığı’ndan azletti. Bu makamı Cemâleddin 

Abdüssamed b. Muhammed b. Ebu’l Fadıl Hârestânî’ye verdi. Doksan iki yaşındaydı. Bu 

 
347

 Dârü’l Tuffa, Kahire’nin etrafındaki bağ ve bahçelerden gelen tüm meyve çeşitlerinin 

sergilendiği ve satıldığı yerdir. Zamanında konum olarak Züveyle Kapısı karşısında 

bulunmakta idi. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 329. 
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yıl bir adam bir deve benzeri hörgücü olan bir eşekle Doğu’dan Kahire’ye geldi, dans etti, 

muziplik yaptı ve soruları cevapladı. 

H. 613 Yılı (20 Nisan 1216-9 Nisan 1217) 

Bu yıl Bahâeddin ……. (eksik) İbnü’l Cumeyzi, Muharrem ayının on üçünde 

Kahire hatipliğine atandı. Ebu’l Tahir el-Mahalli, Sefer ayının ikisinde Mısr hatibi oldu. 

El-Adil, Kahire’den İskenderiye’ye hareket etti, oranın işlerini yoluna koydu ve 

Kahire’ye geri döndü. 

Bahâeddin bin Şeddad, bu yıl Halep’ten el-Zâhir’in büyük elçisi olarak 

Kahire’ye el-Adil’e geldi. El-Zâhir, Cemâziyelevvel ayının yirmi beşinde hasta düştü ve 

Cemâziyelâhir ayının yirmi üçü gecesi hayatını kaybetti.348 Yaşı 44 yıl ve birkaç aydı. 

Halep’i otuz bir yıllık bir süreyle yönetti. Hadis ilmi dersi almıştı ve kendisi de Halep’te 

bulunan diğer kişilere ders vermişti. Zalim fakat akıllı, dikkatli ve devlet adamlığına 

yakışırdı. İyi şiir yazardı. Oğlu el-Melik el-Aziz Gıyaseddin Muhammed vasiyeti gereği 

onun yerine geçti. O zamanlar bu çocuğun yaşı iki yıl ve birkaç aylıktı. El-Adil, el-

Zâhir’in hastalığını duyduğunda, durumunu haber vermesi için Mısır ve Halep arasında 

bir haber servisi tertip ettirdi. Böylece el- Zâhir’in ölüm haberi herkesten önce ona ulaştı. 

Bin Şeddad’ı yanına çağırttı ve ona: “Ey Kadı, efendin şu gün şu zamanda ve şu şekilde 

öldü.” dedi. Bin Şeddad hemen Halep’e geri döndü. 

Bu yıl Tatarlar topraklarından bitişiğindeki İran’a yayılmaya başladılar. Şerif 

Kasım, Medine’den çıktı ve Cidde’ye saldırdı. Mekke Emiri Şerif Katâde ona karşı 

yürüdü ve onu Kurban Bayramı gününde mağlup etti (Zilhicce ayının onuncu günü). 

 

 

 
348 El-Melik el-Zâhir’in ölümü ve kişiliği için ayrıca bkz. İbn Vâsıl, 1960, s. 239-245. 
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H. 614 Yılı (10 Nisan 1217-29 Mart 1218)  

Şeyh Sadreddin bin Hammûye, el-Melik el-Adil tarafından Halife Nasır’a 

gönderilen bir mektuba verilen cevapla birlikte Bağdat’tan geldi.  

Bu yıl Roma’dan ve aralarında bazı krallıkların olduğu diğer ülkelerden art arda 

gelen Frenk takviye kuvvetleri Akka’ya ulaştı. Ateşkesi sona erdirdiler. Kudüs ve diğer 

kıyı bölgeleriyle diğer yerleri ele geçirmeye karar verdiler.349 El-Adil, Mısır’dan yola 

çıktı ve Lod’a geldi. Frenkler, Akka’dan büyük bir güçle ortaya çıktılar. El-Adil, Nablus’a 

hareket etti ve Beysan’da ordugahını kurdu. Hareket ettiği zaman, oğlu el-Muazzam ona: 

“Nereye gideceğiz baba?” dedi. El-Adil ona çıkıştı ve: “Suriye’yi ikta olarak 

memluklerine verdin ve bana iyi hizmet eden özgür doğmuş olanları göz ardı ettin” dedi. 

Frenkler onun üzerine yürüdüler. Fakat birlikte olduğu az miktardaki adamla beraber 

onlarla karşılaşamazdı. Bu sebeple Fiq darboğazları (geçitleri) vasıtasıyla onlara 

 
349

 1215 yılı Kasım ayında Papa III. Innocentius’un başkanlığında toplanan IV. Lateran 

Konsili’nde Frenkler, Haziran 1217 tarihinde V. Haçlı Seferi’nin başlatılmasına karar 

vermişlerdi. Macaristan Kralı Andreas, Avusturya Dükü Leopold, Kıbrıs Kralı Hugue, 

Tapınakçı ve Hospitalye Şövalyeleri ile birlikte Avrupa’nın dört bir yanından gelen 

bir çok din adamı, şövalye ve yaya asker Spolata’da toplandı. Onları Akdeniz’den 

karşıya geçirecek gemilerin tedariğinde yaşanan sıkıntılara rağmen pek çoğu Akka’ya 

varmayı başarabildi. Frenklerin Akka’da olduğunu haber alan el-Adil onlara karşı 

koymak için Mısır’da bulunan askerlerinin başında oğlu el-Kâmil’i bırakarak vakit 

kaybetmeden yola revan oldu. Steven Runciman, 1987b, s. 128-130; İbnü’l-Esîr, 

1987b, s. 277; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 497; İbn Vâsıl, a.g.e., s. 254; Stephen R. 

Humphreys, 1977, s. 156; John Clare Moore,  Pope Innocent 3rd 1160/61-1216: To 

Root Up and to Plant, Brill, Leiden 2003, s. 228-230; Amin Maalouf, 1998, s. 289;  

William Barron Stevenson, 1907, s. 301-302. 
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yakalanmadan geri çekildi. Sonra hemen Şam’ın güçlendirilmesini, hububatın 

Daraya’dan kaleye nakledilmesini, bununla beraber Daraya, Kasr-ı Haccac350 ve el-

Sağir351 bölgelerine su gönderilmesini emreden bir mektup yazdı. 

 Halk son derece korktu ve Allah’a niyaz etti. Camiler onların yakarışlarıyla 

doldu. Frenkler, Beysan üzerine yürüdüler. El-Adil onların yanına ordugahını kurmuş 

olduğu için buranın halkı kendilerini güvende hissetmişlerdi. Frenkler kenti ve bağlı 

bölgelerini yağmaladılar. Kılıçlarını halk üzerinde ayırım gözetmeksizin kullandılar. 

Tarifin ötesinde ganimet ve tutsak alıp götürdüler. Tüm bölgelere saldırı birliklerini sevk 

ettiler ve bazıları Neva’ya352 ulaştılar. Banyas’ta üç günlüğüne çadır kurdular ve sonra 

Akka düzlüklerine geri döndüler. Müslümanlara büyük ıstırap verdiler, çok sayıda tutsak 

ve ganimet alıp götürdüler. Yangın ve kılıçla tarif edilemeyecek yıkıma yol açtılar. 

Akka’da kaldılar fakat kısa bir süre sonra ikinci bir saldırı yaptılar. Geri dönmeden önce 

Sayda ve Şakîf-i Arnûn’u yağmaladılar. Tüm bunlar Ramazan ayının ortaları ve ay 

sonundaki bayram arasındaki zamanda gerçekleşti. 

El-Adil, Merc-i Suffar’da ordugahını kurdu. Yolu üzerinde orada sırayla kâh 

oturup kâh yürüyerek ağır bir yük taşıyan bir adam gözüne ilişti ve adama: “Acelen ne 

ihtiyar, kendi canına acı!” dedi. Lakin adam ona: “Ey Müslümanların Sultanı, benden 

daha ziyade acele etmemesi gereken sen değil misin? Şayet senin topraklarından 

ayrıldığını ve bizi düşmana bıraktığını görürsek, daha niye acele etmeyelim?” diye cevap 

 
350

 Kasr-ı Haccac, etrafı surlarla çevrili Şam’a girmek için kullanılan altı kapıdan birisi 

olan Jabiya Kapısı civarındaki bölgenin adıdır. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 329. 

351
 El-Sağir, Şam’a girmek için kullanılan bir diğer kapı olan Bâbüssağir civarındaki 

bölgenin adıdır. Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 329. 

352
 Neva, Suriye’nin güneyinde bulunan Havran bölgesinde bulunan yerleşim birimidir. 

Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 329. 
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verdi. Merc-i Suffar’a yerleştiğinde el-Adil, devletin doğu bölgelerinin meliklerine onun 

yanına gelmelerini emretti. İlk ulaşan Humus hâkimi Esedüddin Şirkuh353 oldu. Sonra el-

Adil, oğlu el-Muazzam İsa’yı  (Şam hâkimi) ordunun bir bölümüyle Kudüs’ü Frenklerden 

koruması için Nablus’a sevk etti. Frenkler, el-Adil’in inşa ettirmiş olduğu Tûr Kalesi’ni 

kuşattılar ve garnizonunu öyle baskı altına aldılar ki onun müstahkem mevkilerini ele 

geçirdiler. Neredeyse kaleyi alıyorlardı fakat Allah onların krallarından bazılarının 

öldürülmesine hükmetti. Bundan dolayı on yedi gün kaldıktan sonra buradan Akka’ya 

geri çekildiler. 

Bu yıl, devletin şu meseleleri ile kapandı. Frenkler, Akka düzlüklerine 

yerleştiler. El-Adil de Merc-i Suffar’a yerleşti. Şam baş kadısı Meşhur Kadı Ebu’l Kasım 

Abdül Samed b. Muhammed b. Ebu’l Fadıl b. Ali b. Abdül Vâhid el-Ensari el-Hazraci el-

Ubeydi el-Sâdi ed-Dimaşki eş-Şafiî Cemâleddin İbnü’l Harastâi bu yıl Zilhicce ayının 

dördünde (4 Mart 1218) hayatını kaybetti. H. 520 (M. 1126/27) yılında iki Rebiyyül 

ayından birisinde Şam’da doğmuştu. Büyük Emir Bedreddin Muhammed b. Ebu’l Kasım 

b. Muhammed el-Hakkâri, Tûr Kalesi kuşatmasında Frenkler tarafından öldürüldü. Naaşı 

Kudüs’e götürüldü ve onun inşa ettirmiş olduğu türbeye defnedildi. El-Melik el-Adil’in 

dalkavuğu Eş-Şücâ Mahmud İbnü’l Debbağ bu yıl ardında kayda değer bir hazine 

bırakarak öldü.  

H. 615 Yılı (30 Mart 1218-18 Mart 1219) 

Bu yıl Frenkler aralarında anlaşarak Mısır’ı fethetmek için bir çaba içinde 

Akka’dan Mısır üzerine yürümeye karar verdiler. Denize açıldılar ve Rebiyülevvel ayının 

dördünde salı gününde (Haziran ayının sekizine denk geliyor.) kent ve kendileri arasında 

akan Nil Nehri kıyıları karşısında Dimyat’ta demirlediler. O zamanlarda Nil üzerinde çok 

sağlam ve dayanım gücü olan oldukça istihkâmlı kuleler vardı. Son derece sağlam ve 

 
353 Nasirüddin bin Esedüddin Şirkuh’un oğlu.  
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kalın zincirleri vardı. Bu zincirler, gemilerin açık denizlerden gelip Mısır’a girmelerini 

engellemek için Nil’in bir tarafından diğer karşı tarafına kadar uzatılmıştı. Zincirler 

birinci kuleye karşı bakan ikinci bir kuleye ulaşıyordu. Her iki kule savaşçı adamlarla 

doldurulmuştu ve Dimyat’ta bugüne kadar ayakta kalan bu yer Bayn el-Burjayn (iki kule 

arasında anlamında, bir başka tabirle Zincirli Kuleler)354 olarak bilinir. 

Bu yüzden Frenkler, Nil’in batı tarafında kamp kurdular. Kamplarının etrafını 

hendeklerle çevrelediler ve etrafına siperler inşa ettiler. Sonrasında Dimyat garnizonuna 

saldırmaya başladılar. Frenkler alet edevatlar, geniş gemiler ve (gezici) kuleler yaptılar. 

Teçhizatlarıyla beraber gemilerin içinde zincirli kulelere doğru onu ele geçirme niyetiyle 

ilerlediler. Böylece ona sahip olabilirlerdi. El-Kâmil kendisiyle beraber kalan birliklerle 

beraber, posta güverciniyle gönderilen mesajları aldıktan üç gün sonra, Rebiyülevvel 

ayının bitmesinden beş gün önce (22 Haziran 1218) bir saldırı yaptı. Batı bölgesi valisine 

tüm göçebe Arapları toplaması talimatını verdi ve kayda değer bir güçle yürüyüşe geçti. 

Donanma denize açıldı ve Dimyat dışında demirledi. El-Kâmil, Dimyat’a yakın bir mevki 

olan el-Adiliye yakınlarında ordugahını kurdu ve bir orduyu da Frenklerin geçişini 

önlemeleri için sevk etti. Günlük olarak el-Adiliye’den Dimyat’a işleri düzenlemek ve 

Frenkleri kandıracak savaş hilesi yapmak için birçok kez atıyla gidip geldi. 

Frenkler kuleler üzerine yaptıkları saldırılarıyla kendilerini tükettiler ve hiçbir 

şey elde edemediler. Gemileri ve alet edevatları tahrip oldu. Durumlar bu şekilde dört ay 

sürdü. El-Melik el-Adil, el-Kâmil neredeyse sayılamayacak kadar askere sahip olana 

kadar Suriye ordusunu bölük bölük sevk etti. Aynı zamanda Türkiye Selçuklu Sultanı el-

Melik (el-Gâlib İzzeddin) Keykavus’un Diyarbakır Meliki el-Melik es-Salih’le ve diğer 

Suriye melikleriyle yaptıkları anlaşma uyarınca Suriye üzerine yürüdüğü istihbaratı 

 
354

 Dimyat’ta bulunan bu kuleler ayrıca “Silsile Kulesi” olarakta bilinmektedirler. İbn 

Kesîr, XIII, 2017, s. 184. 
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ulaştı. Fethettiği tüm kentleri ona vermek için Selâhaddin’in oğlu el-Melik el-Efdal 

Ali’yle (Samsat Meliki) anlaşmış olduğu ve Tilbaşar’ı355 alarak, Menbiç’e ulaşmış olduğu 

öğrenildi. Lakin Selçuklu Sultanı sözleşmeye sadık kalmadı ve fethettiği yerleri yönetimi 

altındaki vekillerine bıraktı. Dolayısıyla bu birçok adamın onunla bozuşmasına sebep 

oldu. Bazı Araplar, Selçuklu ordusunun bir müfrezesine saldırdılar ve birçoğunu 

öldürdüler. Birçok tutsak ve büyük miktarda ganimet alıp götürdüler. Sultan hiçbir fayda 

elde edemeden ülkesine geri döndü.356  

El-Adil, tüm bunlar yaşanırken Merc-i Suffar’da ordugahındaydı. Endişe içinde 

Frenk sorunuyla ilgilenirken, Frenklerin Dimyat’taki zincirli kuleleri ele geçirdiği 

haberlerini aldı. Derin bir iç çekti. Üzüntü ve kahırla bağrını dövdü. Birden hastalığa 

 
355

 Tilbaşar, Gaziantep kenti Oğuzeli ilçesinin 12 km. güneyinde yer alan müstahkem bir 

mevkidir. Türkiye ile Suriye sınırına yaklaşık 18 kilometrelik uzaklıktadır. Önemli 

ticaret yollarının kesişim noktasında olması sebebiyle stratejik öneme haizdir. Elif 

Genç, “Tilbaşar Orta Tunç Çağı Mezarı Işığında Pişmiş Toprak Çıplak Kadın 

Figürinleri İle İlgili Bazı Düşünceler”, Anadolu, Ankara 2019, C. 45, s. 82. 

356
 Sultan I. İzzeddin Keykavus, M. 1218 yılında Halep hakimi el-Melik el-Zâhir’in ölümü 

üzerine yerine küçük yaştaki oğlu el-Melik el-Aziz’in geçmesini fırsat bilerek bu kent 

üzerine yürümeye karar vermişti. Devlet erkanının yaptığı hareketin İslâm hukukuna 

ve devlet adabına uygun olmadığını  kendisine defaten söylemesine rağmen Sultan, 

Samsat hakimi olan Eyyûbî meliki el-Melik el-Efdal ile anlaşarak Halep üzerine 

yapacağı seferde kararlı olduğunu gösterdi. Sultan’ın Suriye üzerine olan seferinin 

ayrıntıları için bkz. İbn Bîbî, 1996a, s. 207-217; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 500-

501; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 184-186; Süleyman Özbek, 1995, s. 122-125 
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yakalandı. Merc-i Suffar’dan Aliqin’e357 hareket etti. Fakat hastalığı daha da kötüleşti ve 

Cemâziyelâhir ayının yedisinde perşembe günü hayata gözlerini yumdu (31 Ağustos 

1218). Adamları ölümünü gizlediler ve: “Tabip onun tedavi için Şam’a gitmesini tavsiye 

etti.” dediler. Naaşı özel uşağıyla beraber bir tahtırevan içinde taşındı. Doktoru da 

tahtırevanının yanında atını sürdü. Baş sakisi, içecekleri hazırlayarak Sultan’a içeceğini 

vermesi için hizmetçilere getirdi. Böylece sonunda hazinesi, eşleri ve tüm ailesinin 

olduğu Şam Kalesi’ne getirilene kadar halk onun hayatta olduğuna dair kandırıldı. Oğlu 

el-Melik el-Muazzam, el-Adil’in üstünde bulunan mallarını, teçhizatlarını ve 

taşınmazlarını aldıktan sonra ölümü duyuruldu. El-Adil, Kale’ye defnedildi. 

Halk kendini el-Muazzam İsa atına binip dışarı çıkana ve onları teskin edene 

kadar kargaşaya bıraktı. Tellallar: “Allah’ın merhametinin Sultan el-Melik el-Adil’in 

üzerinde olmasını dileyin. Sultanınız el-Melik el-Muazzam için dua edin. Allah onu 

esirgesin.” diye duyurdular. Halk aşırı derecede gözyaşı döktü. Onun kaybına olan 

hüzünleri çok derindi. El-Adil, H. 540 (M. 1145/46) yılı Muharrem ayında, bazıları H. 

538 (M. 1143/44) olduğunu söyler, Şam’da doğdu. Es-Silefî ve ibn Avf’ın hadis ilimlerini 

çalıştı. Halife el-Âdid’in saltanatı sırasında, H. 565 (M. 1169/70) yılında yürüyüşe 

geçmesi, Dimyat’ta kutsal savaştaki cesur duruşu, ayrıca Akka’da yaptıkları da çok iyi 

bilinmektedir. H. 592 (M. 1195/96) yılında Şam hükümdarı oldu ve orada yirmi üç yıl 

hüküm sürdü. H. 596 yılında (23 Ekim 1199- 11 Ekim 1200) Mısır hükümdarı oldu. Orada 

saltanatı on dokuz yıl bir ay ve on dokuz gün sürdü. Hükümdarlar da nadir görülen bir 

 
357

 Aliqin, Şam kentinin dış taraflarında bulunan bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. 

Broadhurst, 1980, s. 329. 
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şekilde erkek evlat yönünden bereketliydi. Sayıları on dokuzdu.358 Bu sayıya kızlar dahil 

değildi. Oğulları: 

El-Melik el-Faiz İbrahim ve el-Melik el-Mugîs Ömer. Bunlar babalarından önce 

ölmüşlerdi. Ömer, geride amcası el-Melik el-Muazzam İsa tarafından büyütülen el-Melik 

el-Mugîs Şehâbeddin Mahmud adında bir oğul bıraktı.  

El-Melik el-Cevad Şemsüddîn Mevdûd. Bu da babasının zamanında öldü. 

Geride Muzafferüddin Yunus bin Mevdûd adında bir oğul bıraktı. Mısır’da amcası el-

Melik el-Kâmil’in sarayında kaldı ve sonraları Şam ve diğer kentlerin hâkimi oldu. 

Cömert ve cesurdu.  

Mısır Sultanı El-Melik el-Kâmil Nasirüddin Muhammed.  

Şam meliki El-Melik el-Muazzam Şerafeddin Ebu’l Azâ’im İsa, onun üvey 

kardeşi Banyas meliki el-Melik el-Aziz İmadüddin Osman, cömert ve faal bir adamdı. el-

Melik el-Emcad Mecdüddin Hasan babasının zamanında Kudüs’te öldü ve orada kendisi 

için inşa edilen bir medreseye defnedildi. Daha sonra naaşı Kerek’e taşındı. 

Kardeşi el-Melik el-Evhâd’dan sonra Ahlat ve Doğu diyarları meliki El-Melik 

el-Eşref Muzafferüddin Musa. 

Silvan meliki el-Melik el-Muzaffer Şehâbeddin Gazi ve onun üvey kardeşi el-

Melik el-Muizz Mücireddin Yakub ve el-Melik el-Zâhir Bahâeddin Tacü'l-Mülk İshak. 

El-Melik es-Salih İmadüddin İsmail, Busrâ meliki ve sonra Şam meliki oldu. 

 El-Melik el-Mufazzal Kutbeddin Ahmed, kardeşi el-Kamil’in saltanatı sırasında 

H. 618 (M. 1121/22) yılında Recep ayının ortasında Mısır’da el-Feyyum kentinde öldü. 

Tabuta koyularak Kahire’ye getirildi. Hepsinin en genç olanı El-Melik el-Emcad 

 
358

 İbn Vâsıl ve İbn Kesîr onun kızları dışında sahip olduğu erkek çocuk sayısını on altı 

olarak vermektedir. İbn Vâsıl, 1960, s. 273; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 186. 
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Takiyüddin Abbas, H. 603 (M. 1206/07) yılında doğdu ve hepsinden sonra el-Melik el-

Zâhir Baybars’ın saltanatı sırasında H. 669 (M.1270/71) yılında Şam’da öldü. 

Caber Kalesi meliki El-Melik el-Hafız Nureddin Arslan.  

El-Melik el- Zâhir Bahâeddin Kadir, El-Melik el-Muhit Şahabeddin Mahmud ve 

el-Melik en-Nasır Selâhaddin Halil’dir. 

Devletin menfaati için Abu Said bin Ebu’l Yumn İbnü’n-Nahhâl, vezir olarak 

el-Adil’in görevlerini kısa bir süre için üstlendi. Kendisi Hristiyan idi. El-Melik el-Adil, 

H. 582 (M. 1186/87) yılında Selâhaddin’in oğlu el-Efdal Ali’yle beraber Mısır’a geri 

döndükten sonra onun isteğiyle Müslüman olmuştu. El-Adil, İbnü’n-Nahhâl öldüğünde 

el-Sahib Safiyyüddin Abdullah bin Şükür el-Demir’i veziri olarak atadı. O da baskın 

karakteri ve otoriter yapısıyla Sultan üzerinde büyük bir nüfuz kazandı. Onu ikna ederek 

büyük bir güç elde etti. Bazı önemli şahsiyetlerin üzerine gitti. Diyarın yüksek mevkideki 

devlet adamlarını haraca bağladı ve hatta onların tüm malvarlıklarına el koydu.  

Kadı el-Fâzıl’ın oğlu el-Kadı el-Eşref onun elinden Bağdat’a kaçtı ve Halife’den 

onun için ricacı olmasını diledi. Halife onun adına el-Adil’e bir mektup yazdı. Ayrıca 

ordunun divan başkanı (kazasker) Alameddin bin Ebu’l Haccac ve hazinenin başı 

(hazinedar) el-Esad bin Memmâtî de vezirden kaçıp Halep’e gittiler. El-Melik el-Zâhir 

sarayında onlara haytalarının sonuna kadar cömert bir şekilde baktı. El-Adil onu 

öldürmek için hiçbir şey yapmazken, vezir Benî Hamdân,359 Benî Cebbâb, Benî Hâris360 

 
359 Benî Hamdân, Yemen’de yaşayan Arap kabilelerinden Kahtânîler’e mensup bir kolun 

adıdır. Mustafa Fayda, “Hemdân”, TDV İslâm Ansiklopedisi,  İstanbul 1998, C. 17, 

s. 179-180. 

360
 Benî Hâris, Yemen’in kuzeyinde yer alan ve günümüzde Suudi Arabistan sınırları 

dahilinde bulunan Necran bölgesinde yaşayan Arap kabilelerinden Kahtânîler’e 

mensup bir kolun adıdır. Mustafa Ağırman, “Hâris B. Fihr”, TDV İslâm 
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ve baş devlet memurlarına da yaptırım uyguladı. Sonra Vezir, H. 609 (M. 1212/13) 

yılında bir gün Sultan’a karşı geldi ve artık onun hizmetinde kalmayacağına dair yemin 

verdi. Bunun üzerine el-Adil tüm eşyalarını, tüm eşlerini ve otuz deve gerektiren yükünü 

almasına izin vererek onu Mısır’dan sürdü. Vezirin düşmanları Sultan’a onun mallarına 

el koymasını tavsiye ettiler. Fakat Sultan bunun yapılmasını reddetti ve Safiyyüddin 

Diyarbakır’a gönderildi. Burada (el-Melik) es-Salih bin Artuk’un sarayında ikamet 

etmeye başladı.  

Onun yerine el-Adil, el-Kadı el-A’âzz Fahreddin Miktam bin Şükür’ü atadı. 

Fakat H. 612 (M. 1215/16) yılında el-Adil ona ciddi bir şekilde sinirlenmişti. Onu 

sopalatmış ve zincire vurdurtmuştu. Sonra da Mısır’dan sürmüştü.361 

Selâhaddin Yusuf’un oğlu el-Melik el-Efdal Ali’nin sahip olduğu her yerin 

amcası el-Adil tarafından alınması kayda değer bir olaydı. Bunun ilk örneği H. 586 (M. 

1190/91) yılında babasının Harran, Urfa ve Silvan’ı ona ikta olarak verdiği zamandı. O 

bu topraklar için yola çıktı. Lakin Halep’e vardığında, babası onu geri çevirdi ve yerine 

el-Melik el-Adil’i gönderdi. El-Efdal, babasından sonra Şam’ı yönetti. Fakat el-Adil onu 

bundan mahrum etti. Sonra Mısır’da hüküm sürdü ve el-Adil orayı da elinden aldı. 

Sarhad’ın hükümdarı oldu ve el-Adil, Necm Kalesi ile Suruç kentini karşılık vererek 

tekrar orayı elinden aldı. Daha sonra el-Adil buraları da onun elinden geri aldı.  

Devleti çok genişlediğinde, el-Adil onu oğulları arasında bölüştürdü. Böylece o 

ve oğulları Ahlat’tan Yemen’e kadar olan topraklarda hüküm sürdü. El-Adil, devletlerinin 

genişliği ve düşmana karşı elde ettikleri zaferler yüzünden oğullarının itibar edilebilecek 

 
Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C. 16, s. 197-198;  Mustafa L. Bilge, “Necran”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2006, C. 32, s. 507-508. 

361
 Fahreddin Miktam bin Şükür’ün yaptığı aşırı harcamalardan dolayı görevden alındığı 

görülmektedir. Ayrıca bkz. Abdulhalim Oflaz, 2016, s. 170-171. 
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niteliklerini gördü. El-Adil’in onlarda görebildiğini, oğullarında görebilen bir hükümdar 

daha önce hiç duyulmamıştı. Onlardan her biri belli bir dereceye kadar zekayı, cömertliği, 

asaleti, kabiliyeti, anlayışı, sıra dışı erdemi ve yüksek arzuyu bir araya toplamışlardı. 

Daha evvel bu dereceye kadar gelinememişti. Dindarlar onlara hüsnü kabul gösterdiler 

ve onlar da en seçkin topraklarını yönettiler. El-Adil devamlı olarak oğullarının 

topraklarını ziyaret etti. Ancak bunlar çoğunlukla yazları Şam’da ve kışları Mısır’da oldu.  

El-Adil’in yiyecek için doyumsuz bir iştahı vardı. Tek başına tüm bir kızarmış 

kuzuyu yiyip bitirebilirdi. Cinsel ilişki için devasa bir kapasitesi vardı ve genel olarak 

lüks bir hayatı severdi. Tüm gönül işlerini mutluluğa bağlardı. Davranışı ve iç sesi takdire 

şayandı. Politikada hünerliydi. Meselelerin kısa sürede kavranmasında yetenekliydi. 

Tecrübeyle öyle eğitilmişti ki onun görüşleri yerinde ve projeleri başarılıydı. Düşmanla 

açık bir şekilde temas etmeyi mantıklı görmezdi. Daha ziyade kendi tasarladığı savaş 

hileleri ve aldatmacaları tercih ederdi. Frenkler onun sağlam iradesi, her daim ihtiyatı, 

büyük idrak yeteneği, savaş hilelerindeki becerisi, zanaatı, devamlı açıkgözlü ve kurnaz 

olması, uzun süren sabrı, tahammülü ve kendine hâkim olması yüzünden onunla barış 

yaptılar. Öyle ki hoşuna gitmeyen bir şey duyarsa fark etmemiş gibi davranır sanki bunun 

bilgisi kendine hiç ulaşmamış gibi göz ardı eder ve bağışlardı. İhtiyacı dışında para 

harcamazdı. Cömert bir şekilde harcama yapacaksa maliyetinden çekinmezdi. Fakat para 

harcamaya gerek olmadığı zaman da eli sıkı ve cimriydi. Planları arzuladığı gibi amacına 

ulaştı. Olaylar onun için tercih ettiği gibi gelişti. Belirli zamanlarda buyrulan ibadetleri 

yapmakta dakikti ve dini kurallara (sünnet) sadıktı. Şeriat ilimlerinde eğitimi olan 

ulemaya karşı cömertti. Bütün bunlarla beraber heybetliydi ve bütün kalplerde korkuyla 

beraber bir de saygı uyandırıyordu.  
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İmam Fahreddin el-Razi onun için “Esâsü't-takdîs” (Allah'ın Aşkınlığı)362 adlı 

kitabı yazdı ve onu Horasan’dan kendisine gönderdi.  

El-Adil, bazıları yetmiş üç dese bile yetmiş beş yaşında öldü. Geride büyük bir 

servet bıraktı. Bunun bir kısmı onun hazinesi içindeydi ve oğlu el-Muazzam İsa 

tarafından ele geçirildi. Yedi yüz bin Mısır dinarı değerindeydi. Ayrıca Kerek’te de bir 

miktar vardı. Buna da el-Muazzam el koydu.  

El-Muazzam, kardeşlerine babasının ölümünü haber vermek için mektup yazdı. 

El-Melik el-Kâmil, Dimyat dışında çadırında taziye ziyaretlerini kabul etmek için oturdu. 

Frenk tehlikesi yüzünden babasının ölümü onu telaşa düşürdü.  

 

2.5. El-Kâmil Dönemi (El-Adil’in Oğlu) 

 

Sultan el-Melik el-Kâmil Nasirüddin Ebu’l-me’âli Muhammed b. el-Melik el-

Adil Ebubekir b. Eyyûb.  

 

El-Kâmil Muhammed altıncı Eyyûbî sultanıydı ve babası el-Adil’in H. 615 yılı 

Cemâziyelâhir ayının yedisinde (31 Ağustos 1218) ölümünün ardından babasının 

hayattayken vasiyet ettiği gibi hükümdarlığı devraldı. Babasının ölüm haberi ona 

ulaştığında, el-Adiliye’de konuşlandı ve Frenklerle çatışmaya girdi. Frenkler, Nil’in batı 

kıyılarını ele geçirmiş, kuleleri zapt etmiş ve ona bağlı olan zincirleri kesmişlerdi. 

Böylece gemileri Nil’den yukarı gidebildi. Bundan dolayı da Mısır’ın içlerine doğru 

ilerleyebildiler.  

 
362

 Fahreddîn er-Râzî, Esâsü't-takdîs: Allah'ın Aşkınlığı, Çev. İbrahim Coşkun, İz 

Yayıncılık, İstanbul 2011;  Fahreddîn er-Râzî, Esâsü't-takdîs, Thk. Ahmed Hicâzî es-

Sekkâ, Mektebetü'l-Külliyyâti'l-Ezheriyye, Kahire 1986.  
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El-Kâmil, Frenklerin Nil’den geçmesini engellemek için kesilen zincirlerin 

yerini alacak büyük bir zincir yerleştirtti. Frenkler bu zinciri kırıp geçene kadar büyük 

gayretle ona saldırdılar. Kule ve zincirlere yetmiş bin dinardan fazla harcanmıştı. Sonra 

el-Kâmil birçok geminin Nil’e batırılması emrini verdi. Bu Frenklerin nehirden yukarı 

gitmelerini durdurdu. Bu yüzden onlar yakında bulunan el-Ezrak olarak bilinen bir kanala 

yöneldiler. Bir zamanlar Nil bu kanal içine akmıştı. Frenkler onu derinleştirdi ve suyu bu 

kanal vasıtasıyla Akdeniz’e yönlendirdiler. Bu sayede, buradan el-Kâmil’in ordugahının 

karşısındaki Dimyat bölgesinde bulunan Bûra363 yakınlarına gemilerini geçirebildiler ve 

o bölgede el-Kâmil’e saldırabildiler. Frenkler, Bûra’ya yerleştiği zaman el-Kamil’e 

hücum ettiler. Nehir üzerinde onunla savaştılar ve hiçbir üstünlük sağlayamadan onunla 

birkaç defa karşı karşıya geldiler. Dimyat halkı tüm bunlardan dolayı hiçbir zorluk 

çekmedi. Nil onlar ve Frenkler arasında aktığı için takviye güçler ve tedarik onlara 

ulaşmaya devam etti. Kentin kapıları açık kaldı. Hiçbir kuşatmaya veya herhangi bir 

kısıtlamaya boyun eğmedi.  

Bu arada göçebe Araplar geceleyin Frenkler üzerine ani bir saldırı yaptılar. 

Dolayısıyla onları uykudan yoksun bıraktılar. Araplar onlara zulmettiler. Hatta 

gündüzleri yağmadıkları kadar çadırlarında bulunanları da alıp götürdüler. Frenkler 

onlara karşı bir dizi pusu kurdular ve Müslümanlardan çoğunu öldürdüler. Sonra kış geldi 

ve deniz Müslüman çadırlarını vurdu. Çadırlar suya gömüldü. Bu durum büyük endişe ve 

üzüntüye sebep oldu. Aynı zamanda Frenkler baskılarını arttırdılar. Ülkeyi 

fethedeceklerine eminmiş gibi görünüyorlardı. Allah -O’na hamd olsun- dünya 

harikalarından birisi olan bir Frenk gemisinin palamar takımlarını koparan bir rüzgâr 

gönderdi. Müslümanların olduğu kıyıya doğru sürüklendi. Onlar da gemiyi ele geçirdi. 

 
363

 Bûra, Dimyat kentinin kuzey batısında bulunan bir kasabadır. Ronald J.C. Broadhurst, 

1980, s. 329. 
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Demirle kaplı ve yangından etkilenmeyen, uzunluğu beş yüz kübit ve tek bir çivisinin 

ağırlığı yirmi beş rıtıldı. 

Sultan, Frenklere karşı verilen savaşta Müslüman halkın desteğini sağlamak, 

onların teselli olmalarını teşvik etmek ve Müslümanları Frenklerden kurtarmak, 

Frenklerin Mısır’ı fethedebileceğini, sonra da diğer toprakların istilasını hiçbir şeyin 

önleyemeyeceği hususunda uyarmak için uzak bölgelere yetmiş elçi gönderdi. Haberciler, 

Şevval ayında yola koyuldular. Takviye kuvvetler Hama ve Halep’ten geldiler.  

El-Adil’in öldüğü bilgisi askerlere ulaştığında, el-Kâmil’e karşı isyana teşvik 

arttı. Mısır sınırındaki Araplar isyan çıkardılar ve azgınlıklarıyla büyük zayiata sebep 

oldular. Aynı zamanda çoğunlukla İbnü’l Meştûb olarak bilinen, Emir Seyfeddin Ebu’l 

Hüseyin Ali bin Ahmed el-Hakkari’nin oğlu, Emir İmadüddin Ahmed isyan etti. O büyük 

emirlerin en seçkiniydi. Ücretlerini ödediği ve tamamen İbnü’l Meştûb’a itaat eden 

göçebe bir aşiret olan Hakkâri Kürtleri de isyana destek oluyorlardı. Tüm bunlara rağmen 

El-Kâmil, Eyyûbî hükümdarlarına özgü olan mutlak özgüvene sahipti ve o 

hükümdarlardan birisi olarak ta dikkate alınıyordu. O yüksek azmi, aşırı savurganlığı, 

cömertliği ve cesareti ile tanınıyordu. Diğer melikler ona çok saygı duyuyorlardı. 

İsyancılara karşı gelmesi methedildi. Babası öldüğü zaman Nablus’u ikta olarak elinde 

tutuyordu. Sultan Selâhaddin Yusuf bin Eyyûb oranın gelirlerinin üçte birini Kudüs’ün 

yönetimine tahsis ederken geri kalanını oğlu İmâdüddin’e ikta olarak vermişti. 

Selâhaddin’in saltanatı boyunca üzerine ikta olarak düşen topraklara sahip olmaya devam 

etti.  

İmadüddin, bir grup Kürt ile birlikte hareket etti ve adamları el-Melik el-Kâmil’i 

tahttan indirdiler. Sultanın kardeşi el-Faiz İbrahim’i tahta çıkardılar. Böylece Eyyûbi 

topraklarının dört bir yanında üstünlüğü ele geçirmeyi umdular. Emirler İzzeddin Hamîdi, 

Esedüddin el-Hakkâri ve Mücahidüddin bunlara ilave olarak diğer emirler bu komploda 

ona katıldılar. Komplo haberi el-Kâmil’e ulaştığında onların üzerine yürüdü ve onları bir 
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arada önlerinde açık bir Kur’an ile kardeşi el-Faiz’e sadakat yemini ederken yakaladı. El-

Kâmil’in farkına vardıklarında dağıldılar. Lakin el-Kâmil onlardan korktu ve dışarı çıkıp 

uzaklaştı. 

Bu durumda Sahib Safiyyüddin bin Şükür, Diyarbakır’dan geldi. Babasının 

ölümü üzerine el-Kâmil tarafından çağırılmıştı. El-Kâmil onu saygıyla karşıladı ve 

emirlerin bir araya geldiğinden onu haberdar etti. Sahib onu cesaretlendirdi. Para 

toplamak ve işleri yoluna koymak için ona güvence verdi. Gece olduğunda el-Kâmil atına 

bindi ve atlı adamlar nezaretinde al-Adiliye’de otağı bulunan Uşmûm’a364 geldi. Burada 

ordugahını kurdu. 

Askerler uyandıklarında sultanlarını kaybetmiş olduklarını fark ettiler.365 Her 

biri istediği gibi (yüklerini, çadırlarını, eşyalarını ve silahlarını bırakarak ve taşımak için 

ağır olmayanları alarak) atlarına binip uzaklaştılar. Hiçbirinin bir diğeri umurunda 

değildi. Birden Frenkler hareketlendiler. Hiçbir direniş ve engel olmadan karşıya 

Dimyat’a geçtiler. Müslüman ordugahında olan her şeyi ele geçirdiler.366 Bu tahmin 

edilenin ötesinde bir ganimetti ve Zilkade ayının yirmi birinde (8 Şubat 1219) meydana 

geldi. Frenkler H. 615 yılı Rebiyülevvel ayının ikisi salı gününde (29 Mayıs 1219) 

 
364

 Uşmûm Tennah, Kahire’nin kuzey batısındaki Dekahliye bölgesi içinde, Dimyat ile 

Mansûre arasında bulunan bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 

329; Ramazan Şeşen, 1987, s. 43. 

365
 Sultan el-Melik el-Kâmil’in bölgeyi terk etmesindeki asıl sebep kendisine karşı 

yapılacak bir suikastın haberini almış olmasıdır. Işın  Demirkent, 2004, s. 190; Steven 

Runciman, 1987b, s. 138. 

366
 Sultan el-Melik el-Kâmil’in Dimyat’ı terk etmesi Frenklerin hareketlenmesine yol 

açarak, kentin tamamen ele geçirilmesine yol açtı. Steven Runciman, a.g.e., s. 138; 

Ramazan Şeşen, 2007, s. 82; Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, s. 162. 
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Dimyat’ın karşısında karaya çıktılar. H. 616 yılında Zilkade ayının altısı salı gününde (13 

Ocak 1220) içlerinde Dimyat’ın da bulunduğu doğu kıyılarındaki mevzileri aldılar. 

El-Melik el-Kâmil Muhammed son derece huzursuz oldu ve Mısır’ı bırakmayı 

düşündü. Fakat sonra cesaret buldu. Askerleri onun sancaklarını geri getirdiler ve iki gün 

sonra Zilkade ayının on sekizinde (5 Şubat 1219) Şam meliki kardeşi el-Muazzam İsa 

geldi. El-Kâmil, Eşmûn’da iken kardeşinin gelişiyle cesaretlendi ve neşesi yerine geldi. 

Ona İbnü’l Meştûb’un davranışını ifşa etti. El-Muazzam onu bu adamdan kurtaracağına 

söz verdi. Bir anda atına atlayıp İbnü’l Meştub’un çadırına gitti ve bir gezinti için ona 

refakat etmesini istedi. Emir kaftanını ve sarığını giyerken el-Muazzam’dan beklemesini 

rica etti. Fakat el-Muazzam ona süre tanımadı ve hareketlenmesi için onu zorladı. İbnü’l 

Meştûb bunun üzerine atına binerek prensle birlikte yola çıktı ve kendini çok tedirgin 

hissetti. El-Muazzam ordugahı terk edip uzaklaşana kadar onunla beraber gitti. Sonra el-

Muazzam, İbnü’l Meştub’a döndü ve: “Evet, İmadüddin bu topraklar sana ait. Onu bize 

vermeni istiyorum.” dedi. Bunun üzerine İbnü’l Meştûb’a bir miktar para verdi. Onu bu 

iş için hazırlamış olduğu ve güvendiği bir grup askere teslim etti. Askerleri İbnü’l Meştûb 

çölü geçip gidene kadar ona nezaret etmeleri için ve Suriye’ye gelene kadar gözetim 

altında tutmaları için görevlendirdi. Adamlar arasında yalnız kalan İbnü’l Meştûb onlara 

karşı gelmek veya direnmek için bir yol bulamadı. Bu şekilde ona Suriye’ye kadar refakat 

ettiler. Yanında dört hizmetkarıyla Hama’ya gelerek El-Melik el-Mansur’un çatısını 

buldu. 

İbnü’l Meştûb sürgüne gönderilirken, El-Muazzam İsa kardeşi el-Kâmil’e geri 

döndü. Kardeşi el-Faiz’e, el-Melik el-Kâmil’in elçisi olarak Mısır ve Dimyat’ın 

Frenklerden kurtarılması için İslâm askerlerinin çağrılmasıyla göreviyle Suriye’deki ve 

doğu bölgelerindeki meliklere gitmesini emretti. El-Kâmil, Ermenya ve el-Cezire hakimi 

kardeşi el-Eşref Musa’ya onun erkenden teşrifini teşvik etmek için:  
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Ey yardımcım! Eğer sahiden benim yardımcım isen,  

Kalk, durmaksızın ve gecikmeksizin yola koyul. 

Genç deveni mahmuzla, onu hızlı koştur ki yüreği hoplasın, 

Onu sıkı sür ki  gidişi hararetli olsun,  

Menzilleri ve diyarları dürüp katla, hiç mola verme, 

Ve El-Melik el-Eşref’in kapısına gelinceye kadar 

 Sakın develerine diz çöktürmek için “Çüş”bile deme. 

Onun gelmesini tüm ümidiyle bekleyen; 

Kulunun selamını ona ilet. 

Güzel amellerle alakadar ol, dostane ve kibar ol. 

Ve Hama’ya himayesi altına vardığında  ona söyle: 

Eğer erkenden bu kuluna gelmiş olursan 

Onu tüm nezaket ve lütufların ortasında bulacaksın. 

Fakat aksine onun kurtarılmasında gecikirsen o zaman onunla,  

Kıyamet gününde çakan şimşek parıltılarının ortasında buluşursun.  

diyen dizelerden oluşan bir mektup yazdı. 

El-Faiz yola çıktı (tüm gaye onun Mısır’dan uzaklaştırılmasını sağlamaktı) ve 

Şam’a ulaştı. Buradan Hama’ya hareket etti. Sonra da doğu bölgelerine gitti. El-Kâmil’in 

işleri yoluna koyulduğunda, otoritesi güçlendiğinde ve idari yapıları düzene 

sokulduğunda el-Muazzam İsa ondan ayrıldı.  

Aynı zamanda Frenkler, Dimyat’ın etrafını karadan ve denizden sardılar. Kenti 

kuşatarak ve yiyeceklerin oraya ulaşmasını engelleyerek kent halkını abluka altına aldılar. 

Dimyat’ı saran ordugahın etrafına inşa ettikleri duvara doğru bir hendek kazdılar. Kent 

sakinleri muazzam bir gayretle direnç gösterdiler. Allah onlara sabır verdi. Böylece 

yiyecek kıtlığına ve fiyatların aşırı derecede yükselmesine rağmen dik durabildiler.  
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Bu esnada el-Kâmil, kendisi ile Dimyat arasında siper kazmış olan Frenklere 

karşı saldırmak için hazırlık yapıyordu. Hama köylerinin birisinden Kahire’ye gelmiş 

olan ve bir candar olarak sultanın muhafızlığı mertebesinde yer almayı başaran Şemâyil 

adındaki Sultan’ın candarlarından bir tanesi hariç adamlarından hiç kimse kente 

girememişti. Nehir Frenklerin gemileri ile dolu olmasına rağmen o hayatını tehlikeye 

atarak etrafı savaş gemileri ile sarılı bir şekilde Nil’de yüzdü ve Dimyat’a ulaşmayı 

başardı. Onun gelişi kent halkının kalbine su serpti ve gelecek desteğin eli kulağında 

olduğu konusunda onları temin etti. Bu davranış ona el-Kâmil’in lütfunu kazandırdı. 

Sultan onu çabucak terfi ettirdi ve kendi candarları ile kişisel infaz memurlarının 

komutanı yaptı. Ayrıca onu Kahire valisi yaptı. Şemâyil Ambarı bu kişiden sonra onun 

adıyla anıldı. Dimyat’ta Cemâleddin el-Kinâni denilen bir emir vardı. Bu kişi aşağıdaki 

dizeleri yazdı ve onu el-Kâmil’e bir ok vasıtasıyla fırlattı: 

Ey Padişahım, Dimyat siperleri yerle bir olmuş bir limandır. 

Temelleri neredeyse kökünden söküldü. 

Hoş geldiniz. O size, misk gibi, hoş kokulu, ince ve güzel müstesna  

Selam ve saygılarını sunar. 

Eğer kulak verirseniz, o hükümdarıyla uzaktan konuşur,  

Hatta dengi veya benzeri diğer hükümdarlar arasında görülmeyen bir şekilde, 

Komşusu veya misafiriymiş gibi. 

Bu mektup durumu açığa kavuşturacaktır. 

Sizin şahsınıza izah edemem. 

Size şeytani bir düşmandan yakınırım 

Süvarileri ve atları tamamen kuşatılan, 

ona yol olarak verilmeyen bu topraklar 

Ve donanmasıyla zaferi engelleyen deniz. 

Onun teslimiyeti kulelerinde gözükür 
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Eğer yapabilseydi , feryatlarla ve inlemelerle kapına sığınacaktı. 

Fakat onun yakarışlarına senin cevap yöntemin 

Ondan ve onun elçilerinden esirgendi. 

Allah’ın dinine göre, fıtratına ve peygamberine göre 

Onun sağlığı kötüleşir ve hastalığı kök salar, 

Ve bir deri bir kemik olması yaklaşır. 

Ona ümit veren açık bir mevcudiyet vardır. 

Bu sebeple seni ona karşı çağırana bir çare bulmak için  

Kendini metanetle koru ve onun vasıtasıyla bir hastalığı tedavi edeceksin ki 

Senin gibi birinden bir şifa umulsun. 

Bunun için Allah sana lütfundan daha fazla vermiştir. 

O’nun memnuniyeti az da olsa; 

Allah’ın zaferi ve inancı için savaşmama mazereti 

Müslümanlar için asla caiz değildir. 

Liman kuşatılmış sana bakıyor, 

Öyle ki onun ihmali insanı gözyaşlarıyla yorgun ve bitap düşürüyor; 

Ve Eğer onun imdadına yetişmekten geri durursan  

Onun çiçeği solacak ve solması aşikar olacak; 

Kur’an’ın gücü zayıflayacak. 

İnsanların kulaklarından kelime-i tevhid’i engellemek için 

Haçlar yukarı doğru kaldırılmakta ve İnciller okunmakta, 

Ve kilise çanlarının sesleri bölgenin dört bir yanında yankılanmaktadır. 

Bu, kentin içinde bulunduğu durumunun gerçek resmi, 

Teferruatlarının bir özetidir. 

Lakin bu sana kafidir. Ey en soylu kimsenin oğlu. 

Bunlar feryat eden bir adamın sana ifşasıdır. 



245 
 

Umut, asla kimseyi hayal kırıklığına uğratmayan sende gerçekleşir 

Umut, senin geniş görüşlülüğündedir 

İcraatlarında dini bütün bir şekilde Kıyamet Günü için birikim yap 

Allah’ın mükafatı ve selameti kesindir. 

Sultan bu dizeleri okumayı bitirdiğinde, Mısr ve Kahire halkına kutsal savaş için 

ayaklanmalarını emretti. Yıl bu durumdaki meselelerle sona erdi. 

Aynı yıl Kılıçarslan b. Keyhüsrev’in oğlu Türkiye Selçuklu Sultanı el-Melik el-

Gâlib Keykavus, Selâhaddin Yusuf’un oğlu el-Melik el-Efdal Nureddin Ali’yi ona 

gitmesi için çağırttı. El-Efdal, hutbeyi el-Gâlib adına okutmuş olduğu Samsat’taydı. El-

Gâlib’in sarayına vardığı zaman, Sultan ona paralar, atlar, silahlar ve diğer hediyeler 

bağışlayarak saygıyla karşıladı. Halep hükümdarlığı üzerine yürümek ve orayı ele 

geçirmek için anlaştılar. Anlaşma hükümlerine göre el-Melik el-Gâlib, Halep’i 

fethedebileceği yerlerle birlikte el-Melik el-Efdal’e verecekti. O da el-Galip adına para 

bastırıp, hutbe okutacaktı ve onları bu padişahın vassallığında tutacaktı. Bu anlaşma 

sağlandığında doğuya doğru ilerlediler. Harran, Urfa ve diğer kentleri aldılar. Sonra 

Araban Kalesi’ne 367 hareket ettiler. Burası ele geçirildi ve el-Efdal’e teslim edildi. Halk 

el-Efdal’e karşı istekliydi ve ona olan sevgilerinden dolayı, el-Gâlib’i desteklediler. İki 

melik ilerleyişlerine devam ettiler ve Tilbaşar’a geldiler. Burayı kuşattılar ve ele 

geçirdiler. Fakat el-Gâlib bu kaleyi el-Efdal’e teslim etmedi. Yerine kendi adına bir 

yönetici yerleştirdi. Bu yüzden el-Efdal öfkesi yatıştıktan sonra, bunun ihanetin 

başlangıcı olduğunu bildiği için, ondan ayrıldı. Aynı şekilde ülke halkı da el-Gâlib’ten 

 
367 Araban Kalesi, Gaziantep’in kuzeydoğusunda ve Adıyaman yol güzergahında bulunan 

Araban ilçesinde bulunan müstahkem mevkidir. Niyazi Yerleşmiş, Gaziantep Turizm 

Coğrafyası, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi S.B.E. Coğrafya Ana Bilim 

Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş 2015, s. 107. 
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yüz çevirdi. Halep halkı ona karşı koymaya hazırlandı ve Frenkler karşısında Kuds 

Gölü368 yanında ordugahını kuran el-Melik el-Eşref’in yardımını istediler. Bunun üzerine 

el-Eşref ordusuyla beraber Halep üzerine yürüdü. İlave olarak Tayy ve diğer Arap 

kabileleri de kentin dış taraflarına vardılar. El-Efdal, el-Gâlib Keykavus’a Menbiç üzerine 

yürümesini tavsiye etti. Sultan bunu yerine getirdi. Fakat Araplar, El-Eşref’in askerlerinin 

desteğiyle onun öncü koluna saldırarak onları geri püskürttüler ve birçok tutsak aldılar. 

Bunun üzerine el-Melik el-Gâlib kendi ülkesine geri döndü. El-Eşref ilerledi ve Raban ile 

Tilbaşar’a sahip oldu. 

Bu yıl Musul Meliki el-Melik el-Zâhir İzzeddin Mesud b. Arslanşah b. Mesud 

b. Mevdûd b. İmadüddin Zengi b. Aksungur, Rebiyülevvel ayının yirmi yedisinde (23 

Haziran 1218) hayatını kaybetti. Yedi yıl ve altı ay hüküm sürdü.  

Ondan sonra on yaşında olan oğlu Nureddin Arslanşah hüküm sürdü. Emir 

Bedreddin Lü’lü onun vekili ve atabeyi olarak hareket etti. Onlar Halife Nasır tarafından 

tanındılar.369  

 
368

 Kuds Gölü, Fırat’ın kenarında, Halep ile Samsat kentleri arasında bulunmaktadır. 

Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 329. 

369
 Nureddin Arslanşah’ın hayatını kaybetmesi üzerine yerine oğlu II. İzzeddin Mesud 

geçti. İktidarı boyunca Bedreddin Lü’lü’ün tahakkümü altında kalan Sultan, H. 615 

(M. 1218) yılında zehirlenerek öldürüldü. Yönetimde etkin bir ağırlığı olan Lü’lü onun 

yerine on yaşındaki oğlu II. Nureddin Arslanşah’ı tahta geçirdi. II. Nureddin Arslanşah 

adına hutbe okutup para bastırıldı. Naibi ve atabeyi Bedreddin Lü’lü, Abbasî Halifesi 

Nâsır-Lidînillâh’tan Sultan için taklîd ve teşrifat göndermesi talebinde bulundu. 

İstekleri kabul edilerek II. Nureddin Arslanşah sultan olarak ve Lü’lü de naib olarak 

onay aldı. Sonrasında Lü’lü’nün etkin ve başarılı bir yönetim göstermesi sayesinde 

genç Sultan’ın iktidarı korumuş oldu. Gülay Öğün Bezer, “Zengiler”, TDV İslâm 
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H. 616 Yılı (19 Mart 1219-7 Mart 1220) 

Bu yıl Hama Meliki el-Melik el-Muzaffer Takiyüddin Mahmud İbnü’l Mansur 

Muhammed b. Ömer b. Şahinşah b. Eyyûb güçlü bir orduyla birlikte el-Melik el-Kâmil’e 

katıldı. Onunla birlikte hadım Mürşid el-Mansûri de bulunuyordu. Sultan onları 

karşılamaya çıktı ve onlara büyük saygı gösterdi. Sultan Selâhaddin bin Yusuf’un 

teşrifinde babası ve dedesi için ayrılmış olan sağ tarafındaki yere oturttu.  

Kardeşleri el-Kamil’in Frenklere karşı yardım talebini getiren el-Adil’in oğlu el-

Faiz İbrahim, kardeşi el-Eşref Musa’ya ulaştı. El-Eşref onu karşıladı ve yanında tuttu. 

Gerçekte niyet onu Mısır’dan uzakta tutmaktı. 

Bu yıl Frenkler saldırılarının şiddetini arttırdılar ve Dimyat halkının büyük 

ıstırap çekmesine sebep oldular. Dimyat yirmi bin civarında savaşçı barındırıyordu. 

Hastalıktan bitkin düşmüşlerdi. Fiyatlar o kadar yüksekti ki bir yumurta birkaç dinara mâl 

oluyordu. Sokaklar cesetlerle doluydu. Erzak sıkıntısı çekiliyordu. Şarap gibi şeker de 

neredeyse yoktu. Et tamamen bulunamıyordu. Olaylar öyle bir noktaya geldi ki halk çok 

az buğday ve arpa dışında yiyecek hiçbir şey bulamadı. 

Frenkler Şaban ayının bitmesine beş gün kala salı gününde (5 Kasım 1219) 

duvarlara tırmandılar ve kenti ele geçirdiler. Kuşatma on altı ay yirmi iki gün sürdü. 

Frenkler kenti aldığında halkını kılıçtan geçirdiler. Sayıları bilinmeyen çok sayıda kişiyi 

öldürdüler.370 

 
Ansiklopedisi, İstanbul 2013, C. 44, s. 272-274; Bahattin Kök, “LÜ’LÜ, Bedreddin”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2003, C. 27, s. 257. 

370 Kenti ele geçiren Frenkler, kent sakinlerinden yaklaşık üç bin kişinin hayatta kaldığını 

gördüler. Bunlardan çoğu da salgın hastalık ve açlıktan dolayı aşırı halsiz duruma 

düşmüşlerdi. Kent büyük bir yağmaya şahit oldu. Işın  Demirkent, 2004, s. 191; İbnü’l-

Esîr, 1987b, s. 280- 282. Küçük çocuklar vaftiz edilerek kiliselere hizmet etmeleri için 
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Sultan iki gün sonra yola çıkarak, Talha karşısında Eşmûn ve Dimyat kollarının 

(Nil Nehri’nin) birleştiği, Mansûre denilen mevkide çadırını dikti ve ordugahını buraya 

kurdu. Frenkler Dimyat’ın duvarlarını güçlendirdiler. Camileri kiliselere çevirdiler. 

Müfreze birliklerini köylere gönderdiler. Orada bulunanları katlederek ve tutsaklar alarak 

büyük zulme sebep oldular. Sultan ülkenin çeşitli bölgelerine gitmeleri için bazı kişileri 

görevlendirdi. Onlar, Mısır topraklarının Frenklerden kurtarılmasında halkın desteğini 

talep ederek en uzak bölgelere kadar ilerlediler. Sultan, Mansûre kampında evler, pazar 

yerleri, hamamlar ve dükkanlar inşa etmeye başladı. 

Frenkler, Müslüman tutsaklarını deniz yoluyla Akka’ya gönderdiler. Mısr ve 

Kahire’yi alma niyetiyle Dimyat’tan sefere çıktılar. Müslüman ordusu ve onlar arasında 

uzanan Nil’in iki kolu Dimyat ve Eşmûn kollarıyla birlikte Mansûre’ye karşı mevzi 

aldılar. Frenklerin sayısı 200.000 yaya ve 10.000 atlı idi. Sultan, yüz yelkenli (şini) bir 

filoyu Mansûre’nin dışına yerleştirdi. Aynı zamanda Kahire, Mısr, Asvan ve Kahire 

arasındaki diğer semtlerdekiler bir araya geldiler. Emir Hüsameddin Yunus ve Fakih 

Takiyüddin Tahir el-Mahalli geldi ve Kahire ile Mısr halkını dışarıya çıkarttılar. Genel 

seferberlik çağrısı yapıldı ve geride kalacak hiçbir kişi kalmadı. Frenk kralının 

 
teslim edildi. Kadınlara tecavüz edildi. Bir çok kişi köle olarak satıldı. Şeşen’in 

aktarımına göre Sıbt İbnü'l Cevzî de bu hadiseleri: “Haçlılar sözlerinde durmadılar. 

Şehre girince halkı öldürmeye ve esir etmeye başladılar. Şehrin camiinde kadınlara 

tecavüz ettiler. Caminin minberini, mushafını, öldürülenlerin başlarını, esirleri 

gemilerle ülkelerine gönderdiler. Büyük camii kilise yaptılar. Sadece, dindar 

kişilerden Ebu’l-Hasan b. el-Fâzıl’a dokunmadılar. El-Kâmil ve el-Muazzam 

Dimyat’ın düşmesine çok üzüldüler, ağladılar.” şeklinde dile getirmektedir. Ramazan 

Şeşen, 2007, s. 85; Sıbt İbnü'l Cevzî, Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-Âyân VIII, 

Dairetü'l-Maarifi'l-Osmaniye, Haydarabad, 1952/1371, s. 603-604. 
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zabitlerinin iktası için Mısır topraklarını iktalara böldüğü dedikodusu duyuldu. Şu dizeler 

yayıldı: 

Onlar bizi Akka halkıyla tehdit etti 

Ki onlar bizi ve Yafa halkını zapt edecekler 

Aramızdan kim bizi savunacak? 

Lakin biz Hristiyanlardan  ziyade Rifsleri tercih ederiz. 

Güçleri iyice artan Rifslerin,371 Sultan’ın saltanatı üzerinde gayeleri vardı. Fakat 

Sultan, Frenklerin dikkatini başka tarafa doğru çevirirken onlar bu gayelerini gizlediler. 

Emir Alâeddin Çaldak ve Emir Cemâleddin bin Sayram dışarı çıktı ve Kahire ile daha 

doğudaki eyaletlerden adam topladı. Böylece hesaplanandan daha fazla Müslüman bir 

araya geldi. 

Sultan, iki bin atlı ve binlerce Arabı Şarimşah’ın372 yakınlarına, Dimyat ile 

Frenkler arasına girmeleri için gönderdi. Emir Bedreddin bin Hassûn komutasında deniz 

 
371

 Makrîzî’nin Rifslerden kastı bu bölgede yaşayan göçebe kabilelerdir. Eyyûbîlerin 

Akka’ya çıkıp Dimyat üzerine yürüyen Frenklerle uğraşmasından dolayı ortaya çıkan 

otorite boşluğundan faydalanıp civardaki yerleşim birimlerine saldırarak buraları 

yağmalıyorlar ve bir çok Müslümana zarar veriyorlardı. Söylenen göre; yaptıkları 

tahribat Haçlıların sebep olduğundan daha fazla idi. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 281; 

Ramazan Şeşen, 2007, s. 82. 

372
 Şarimşah, Nil Nehri’nin sağ taraf kıyılarında, Fâriskur ile Mansûre kentleri arasında 

Dimyat’a 32 km. mesafede bulunan küçük bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. 

Broadhurst, a.g.e., s. 340; Işın  Demirkent, a.g.e., s. 212. 



250 
 

filosu, büyük bir kundak gemisiyle birlikte Mahalla Kanalı’nın373 başına doğru ilerledi. 

Böylece Frenklerin destekleri karadan ve denizden kesilmiş oldu. Suriye’den el-Kâmil 

için takviye kuvvetler ulaştı. Frenkler deniz yoluyla Dimyat’ta olanları güçlendirmek için 

geldiler. Bu şekilde kent sayısız kalabalık yığınla doldu taştı. Hepsi Dimyat’ta bir araya 

geldiği zaman saldırıya geçtiler. Mısır topraklarını fethetmek ve oradan da diyarın tüm 

krallıklarını ele geçirmek için şeytani gayeleri tarafından harekete geçirilen Frenkler 

arzulu ve silahlı olarak ilerlediler. 

Müslümanlara ulaşan takviye güçlerinin ilki el-Adil’in oğlu el-Melik el-Eşref 

Musa, sonuncusu ise el-Melik el-Muazzam İsa idi. Onların arasında geriye kalan Melikler 

geldi. İsimleri: Hama Meliki el-Mansur, el-Nasır Selâhaddin Kılıçarslan, Humus Meliki 

el-Mücahid, Ba’lebek Meliki el-Emcad Behramşah ve diğerleri. Frenkler gördüklerinden 

dehşete düştüler. Bu takviye güçler H. 618 yılında Cemâziyelâhir ayının yirmi üçünde 

(14 Ağustos 1221) ulaşmaya başladı ve ta ki yaklaşık kırk bin atlı Müslüman olana kadar 

devam etti. Müslümanlar, Frenklere karadan ve denizden saldırdılar. Altı kadırga (şini), 

üç direkli bir savaş gemisi, bir yük gemisi (butsa) ele geçirdiler ve 2.200 adamı esir 

aldılar. Ayrıca onlar Frenklerin üç birliğini mağlup ettiler. Bu yüzden Frenklerin 

moralleri bozuldu. Konumlarından dolayı sıkıştırıldılar ve barış talebinde bulundular, 

Allah’ın lütfuna bağlı olarak. 

Bu yıl İmadüddin Zengi bin Mevdûd’un oğlu Sincar Meliki Kutbeddin 

Muhammed hayatını kaybetti. Oğlu İmadüddin Şahinşah onun yerine geçti. Fakat Musul 

Meliki kardeşi el-Emcad Ömer Nureddin Arslanşah tarafından katledildi. Ayrıca o da 

öldü. Emir Bedreddin Lülü, el-Emcad’ın yerine üç yaşındaki kardeşi Nasirüddin Mahmud 

bin el-Zâhir İzzeddin adına yönetimi devraldı. 

 
373

 Mahalla Kanalı, Şarimşah’ın karşısında Dimyat’a dökülen bir akarsu koludur. Ronald 

J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 330. 
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Bu yıl el-Melik el-Muazzam, Frenklerin Kudüs’ün sahipliğini ele geçirecekleri 

korkusuyla kentin alaşağı edilmesini emretti. Kentin duvarları ve kentin batısına uzanan 

David Kulesi hariç tüm kuleleri yerle bir edildi. El-Muazzam tüm halkı çıkarttı geriye 

sadece çok az kişi kaldı. Tüm silahları ve savaş aletlerini kentin içine nakletti. Dimyat’ın 

kaybı ve Kudüs’ün alaşağı edilmesiyle Müslümanlar zor bir duruma atıldılar. El-

Muazzam bile babası el-Adil’in inşa etmiş olduğu Tur Dağı Kalesi’ni geride hiçbir iz 

bırakmadan yerle bir etti.374 

Bu yıl Halife el-Nasır tüm meliklere Dimyat’ta bulunan el-Melik el-Kâmil’e 

yardım etmelerini emreden mektuplar gönderdi. 

Konya hâkimi İzzeddin Keykavus b. Gıyaseddin Keyhüsrev b. Kılıçarslan b. 

Mesud b. Kılıçarslan bu yıl amcası Tuğrul Şah bin Kılıçarslan’dan Erzurum’u aldıktan 

sonra hayatını kaybetti. Kardeşi Keykubad’dan Ankara’yı almış ve Türkiye Selçuklu 

Sultanı olmuştu. Kardeşi Alâeddin Keykubâd onun yerine geçti.375 

 
374 El-Muazzam, Frenklerle olası bir sulh anlaşması yapılması durumunda Kudüs’ü onlara 

teklif etmeleri durumunda kentin savunmasız hale getirilmesinin ileride kendilerine 

avantaj sağlayacağı düşüncesindeydi. Bu sebeple kentin tahrip edilmesine 19 Mart 

1219 yılında başlandı. Aynı amaç doğrultusunda Toron, Safed ve Banyas kaleleri de 

yerle bir edildi. Bu tahribatlar Frenklerin giderek buralara yaklaştığı izlenimi verdi ve 

buranın sakinleri arasında büyük bir panik havası yarattı. Halk evlerini bırakıp 

kaçarken, geride bıraktıkları evleri askerler tarafından yağmalandı. Stephen R. 

Humphreys, 1977, s. 165. 

375
 İzzeddin Keykavus’un kardeşi Alâeddin Keykubâd ile mücadelesi, Şam Seferinin 

başarısız olması sonucu emirlerini elleri bağlı olarak bir evin içine kapattırıp onları 

diri diri yaktırması ve yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatının sonlarında 
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Bu yıl Tatarlar ilk olarak görüldüler. (Kuzey) Çin’in dağlık bölgelerinde 

yaşıyorlardı. Orası Türkistan’dan altı aydan fazla süren bir yolculuk mesafesindeydi. 

İslâm coğrafyasının büyük bir bölümünü fethettiler. Özel bir dinleri yoktu. Fakat onlar 

dini kuralların hiçbir kaidesini takip etmemelerine rağmen Yüce Allah’ı kabul 

ediyorlardı. Hükümdarları Cengizhan’dı. Çin’i aştılar sonra da Türkistan ve Kaşgar 

boyunca ilerlediler. Bu diyarları fethettiler. Sultan Alâeddin Muhammed’in (Harezmşah 

Tekiş b. Alparslan Muhammed b. Çağrı Bey Davud b. Mikail b. Selçuk’un oğlu)376 ülke 

sınırlarına bir saldırı yaptılar. Sonra da İran’ın diğer kentleri ve Buhara’yı kontrolleri 

altına aldılar.377 

 
çektiği acı ve pişmanlıklar, ölümü sonrasında da Alâeddin Keykubat’ın yönetime geçiş 

süreci için ayıca bkz. İbn Bîbî, 1996a, s. 154-238.  

376
 Burada Sultan Alâeddin Muhammed’in şeceresi sayılırken onun soyu Büyük Selçuklu 

hanedanlarına dayandırılarak hata yapılmaktadır. Sultan Alâeddin Muhammed 

gerçekte Büyük Selçuklu Devleti’nin Harezm valisi ve hükümdarı olan Anuş Tekin’in 

soyundan gelmektedir. Ayrıca bkz. Aydın Taneri, “Hârizmşahlar”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C. 16, s. 228-231. 

377
 İbn Kesîr, aynı yıl için ortaya çıkan Moğol musibeti için: “Timuçin adını taşıyan 

Cengizhan sebebiyle umumi bir bela ve büyük bir musibet meydana geldi. Allah, ona 

ve beraberindeki Tatarlara lanet etsin. Hepsini kahretsin. Bunların yaptıkları cidden 

çok kötüydü. Her tarafı bozguna uğratmışlar, her yerde fesat çıkarmışlardı. Çin'in en 

uç noktasından ulaştıkları Irak'a ve çevresine kadar her tarafa zarar vermişler, 

nihayet Erbil'e ve kazalarına ulaşmışlardı. Bu sene Müslüman topluluklardan ve 

diğerlerinden müteaddit beldelerde sayılamayacak ve evsafı belirtilemeyecek kadar 

çok sayıda insani öldürmüşlerdi. Özetle girdikleri bütün beldelerdeki savaşçıları, 

erkekleri tümden, kadın ve çocuklardan da çoğunu öldürmüşler, buralardaki malları 
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H. 617 Yılı (8 Mart 1220-24 Şubat 1221) 

Bu yıl, Dimyat önlerinde Mansûre ordugahı etrafında Müslüman ve Frenkler 

arasındaki çatışmalarla başladı ve bitti. Bu yıl Tatarlar Semerkant’ı ele geçirdiler. Ayrıca 

Sultan Alâeddin’i (Harezmşah) bozguna uğrattılar. Rey, Hemedan378 ve Kazvin’i zapt 

ettiler. Gürcülerle savaştılar ve Fergana, Tirmiz, Harezm, Horasan, Merv, Nişabur, Tûs, 

Herat ve Gazne’yi fethettiler. 

 
şayet ihtiyaçları varsa yağmalayıp alıyorlar, şayet ihtiyaçları yoksa yakıyorlardı. 

Hatta onlar taşımaktan aciz çok miktarda aldıkları ipeği bir araya getirip topluyorlar, 

sonra da ateşe verip seyrediyorlar, evleri yıkıyorlar, yıkamadıklarını da 

yakıyorlardı.”. sözlerini sarf etmektedir. İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 147. İbnü’l-Esîr ise 

aynı konuda: “Adamın biri, Cenâb-ı Allah’ın Âdem peygamberi yarattığından beri şu 

ana kadar dünya böyle bir belaya uğramamıştır, derse doğru söylemiş olur. Çünkü 

tarihte bunun kadar feci bir musibet meydana gelmiş değildir.”, “Keşke anam beni 

doğurmasaydı, keşke bu büyük felaketten evvel ölüp gitseydim! Adım ve sanım 

unutulsaydı da bu olayla karşılaşmasaydım, böyle bir olayı yaşamasaydım!” diyerek 

durumun vahametini dile getirmektedir. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 316-317. 

378 Hemedan, Batı İran’da Cibal bölgesinde bulunan eyalet ve eyalet merkezindeki kentin 

ismidir. Üç tarafı dağlarla çevrili Hemedan’ın  kuzey tarafında Kazvin ve Azerbaycan, 

batı tarafında Kirman, güney tarafında Irak bölgesi, doğu tarafında ise Sâve 

bulunmaktadır. Irak’tan Kafkasya, Horasan ve Türkistan’a giden yolların üzerinde 

kurulan kent, bu sebeple tarih boyunca büyük bir jeo-stratejik öneme sahip olmuştur. 

Tahsin Yazıcı, “Hemedan”,  TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, C. 17, s. 183-

185; Gülseren Azar Nasırabadı, “Büyük Selçuklular Dönemi’nde Hemedan Şehri”, 

Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Konya 2020, S. 12, s. 209-236. 
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El-Adil’in oğlu el-Eşref Musa, bu yıl Mardin ve Sincar’ın hükümdarı oldu. 

Hama meliki el-Melik el-Mansur Nasireddin Muhammed b. Ömer b. Şahinşah b. Eyyûb 

b. Şadi hayatını kaybetti. O tam bir liderdi ve birkaç ilim dalının danışmanıydı. Birkaç 

muhteşem şiir besteledi. 50 yaşında iken Zilkade ayının içinde öldü. 30 yıl hüküm sürdü. 

En büyük oğlu el-Melik el-Muzaffer Takiyüddin Mahmud o anda Mansûre’de Frenklerle 

çarpışan amcası el-Melik el-Kâmil’in ordugahında idi. El-Mansur’un oğlu (diğeri) el-

Melik el-Nasır Kılıçarslan tahta çıktı. O zaman on yedi yaşında idi. Bu kardeşi el-

Muzaffer’i öfkelendirdi. El-Muzaffer, babasının yasal mirasçısı olarak oranın hükümdarı 

olma düşüncesiyle Hama’ya geri dönmek için el-Melik el-Kâmil’in iznini gözetti. El-

Kâmil ona izin verdi ve yola koyuldu. Fakat el-Melik el-Muazzam onu Ürdün vadisinde 

karşıladı ve kardeşine karşı onunla savaştı. El-Muzaffer, Şam’da bir süre oyalandı ve 

sonra el-Melik el-Kâmil’e geri döndü. El-Kâmil ona ikta verdi böylece o da amcasının 

hizmetinde kaldı.  

Safiyyüddin bin Şükür Mısr ve Kahire’de hem tüccarlar hem de memurlar 

üzerindeki yaptırımlarını arttırdı. Halktan toplanan vergilere benzer, mülkler üzerinden 

belirli bağışlar yapılmasını sağladı. Bin Şükür birçok hadiseye sebep oldu. Lakin çok 

büyük meblağlar topladı. 

Bu yıl Frenkler, Mısır’ı fethetmek için her zaman olduğundan daha fazla 

istekliydiler. Müslümanlar üzerine yürümek ve onları ordugahlarından sürüp böylece 

topraklara sahip olmak için karar aldılar. 

Bu yıl Frenklerin Müslümanlarla Eşmûn ve Dimyat kollarının kesiştiği (Nil’in 

kolları) yerde karşı karşıya gelmeleriyle sona erdi.  

Mısır’da fiyatlar bu yıl yüksek oldu. Buğdayın bir irdebi üç dinara ulaştı. Bu kış 

Mısır halkı için çok şiddetli ve en ıstıraplı kışlardan birisi oldu. 

Mekke Emiri Şerif Ebu Aziz Katâde b. Ebu Melik İdris b. Mutâin b. Abdül 

Kerim b. İsa b. Hüseyin b. Süleyman b. Ali b. Abdullah b. Muhammed b. Musa b. 
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Abdullah b. Musa b. Abdullah İbnü’l Hasan İbnü’l Hasan b. Ali b. Ebu Talip, Allah ondan 

razı olsun, bu yıl Cemâziyelâhir ayının sonunda (31 Ağustos 1220) doksan yaşında 

Mekke’de hayatını kaybetti. Güzel şiirler yazmıştı. Kardeşi Ebu Musa İsa’yla beraber 

birçok kez Mısır’da bulundu. Yenbu’da doğdu ve burada büyüdü. Ondan sonra oğlu 

Hasan bin Katâde Mekke’yi yönetti. Râci bin Katâde’nin kardeşiyle arası açıldı. Hac 

zamanı Arafat ve Mekke arasındaki yolu kesti. Fakat Irak Hac emiri Akbaş onu tutukladı. 

Şerif Hasan, Akbaş’a ona Râci’yi vermesi için bir para teklifinde bulundu. Lakin Râci 

ondan daha fazla para teklif etti. Akbaş, Mekke’yi Râci’ye teslim etmeye karar verdi ve 

öldürüldü. Raci de Yemen’e el-Melik el-Mesud’a379 kaçtı. 

H. 618 Yılı (25 Şubat 1221-14 Şubat 1222) 

Bu yıl Frenklerin gücü denizden takviye güçlerinin gelişiyle arttı. El-Melik el-

Kâmil ardı ardına yardım talep eden haberciler gönderdi. Melikler anlatıldığı gibi 

geldiler. Karada ve denizde çatışmalar şiddetli oldu. Her iki taraf için sadece Allah’ın 

bilebileceği birçok savaşçı bir araya topladılar. Sıradan halk askerlerin şevkinden daha 

büyük bir şevkle Frenklerin üzerine atıldı. Ordunun bir bölümü Mahalla Kanalı olarak 

bilinen Nil’in batı bölgesinde bulunan kanallarından birine doğru ilerledi. Orada 

Frenklerle temas ettiler. Müslümanların savaş gemileri (Şini), Frenk gemileriyle (Şini) 

savaşmak için Nil’den yukarı doğru çıktılar. Onların üç gemisini mürettebatı ve 

silahlarıyla beraber ele geçirdiler. 

Aynı zamanda Frenklerden, Sultan Selâhaddin’in fethetmiş olduğu Filistin 

kıyılarındaki bütün yerlerle beraber, Kudüs, Askalân, Taberiye, Cebele ve Lazkiye’yi 

almalarını içeren koşularla barış isteyen elçiler geliyordu. Melikler Kerek ve Şevbek 

dışında buna razı oldular. Fakat Frenkler: “Tüm bu bölgeleri terk edene kadar Dimyat’ı 

vermeyeceğiz.” diyerek cevap verdiler. El-Kâmil kabul etti. Fakat Frenkler bu sefer: “Bize 

 
379

 El-Melik el-Kâmil’in oğlu ve H. 612 (M. 1215) yılından beri Yemen’deki naibi. 
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harap ettiğiniz Kudüs’ün duvarlarını tamir etmek için ve buna ilaveten Kerek ve 

Şevbek’te dahil halihazırda bahsedilen diğer kentler için de beş yüz bin dinar 

vermelisiniz.” diyerek yine reddetti.380  

 
380

 Müslümanlar ile Frenkler arasında ilk sulh teklifi Aziz François d'Assise adında bir 

Hristiyan azizinin her ki taraf arasında sulh yapılmasını sağlamak amacıyla Frenklerin 

başında bulunan Komutan Pelagius'dan müsaade alarak Fâriskur'daki ordugahında 

bulunan el-Melik el-Kâmil’in yanına gitmesiyle gerçekleşmiştir. Sultan tarafından iyi 

bir şekilde ağırlanan elçi selametle topraklarına geri dönmüştür. Elçinin geldiği 

dönemde Eyyûbîlerin içinde bulunduğu genel durum da hiç te iç açıcı değildi.  Bu yıl 

Mısır’da Nil Nehri’nin seviyesinin düşük olması ve yetersiz taşmasından dolayı 

bölgede genel bir kıtlık beklenmekteydi. Diğer taraftan Moğollar ve Harezmşahların 

doğuda yarattıkları tehlike artık Eyyûbî topraklarına sıçramak üzereydi. Bu sebeple 

kardeşine destek sağlayan el-Muazzam İsa Şam’a geri dönmek istiyordu. Aynı 

zamanda el-Cezire hakimi el-Melik el-Eşref Musa kuzeyde Gürcüler, Ermeniler, 

Selçuklular ve diğer unsurlarla uğraşması sebebiyle Dimyat’a yardıma gelemiyorken, 

bölgedeki faaliyetlerinden dolayı da diğer iki kardeşini endişelendiriyordu. Sultan el-

Kâmil içinde bulunduğu durum karşısında Frenklerle anlaşma yoluna gitti. Kardeşi el-

Melik el-Muazzam’ın da rızasını alarak onlara çekildikleri takdirde Kudüs’ü vermeyi 

teklif etti. Frenkler durumu kendi aralarında tartışırken iki gruba bölündüler. Teklifin 

kabul edilmesini isteyenler Kral Jean de Brienne, İngiliz, Fransız ve Alman lordları 

idi.  Pelagius ve Akkâ piskoposu Jacques onlara şiddetle karşı çıkıyorlardı. Şövalye 

tarikatlarının onlara destek vermesi ve takviye Haçlı kuvvetlerinin gelişiyle bu teklif 

reddedildi. Dimyat 5 Kasım 1219 tarihinde Frenkler tarafından ele geçirildi. Sultan 

bunun üzerine ordugahını Fâriskur güneyindeki Talha’ya taşıdı ve burada el-Mansûre 

kentini kurmaya başladı. Frenklerle mücadele devam ederken Sultan el-Melik el-
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Bu yüzden Müslümanlar savaşmaya ve tahammüllü olmaya mecbur edildiler. 

Onlardan bir birlik Mahalla Kanalı’ndan çadırlarını kurdukları yere geçtiler ve Nil’in 

kıyısında bir gedik açtılar. O zamanlar Nil’in taşkın zamanıydı ve Tüt ayının (Kıpti 

takvimi Eylül) ilk gecesiydi. Frenkler henüz ne Mısır’ın coğrafi durumuyla ne de Nil’in 

karakteristik özellikleriyle ilgili bilgi sahibi değillerdi. Sular, üzerinde durdukları 

bölgelerin çoğunu kaplayana kadar hiçbir şeyin farkına varamadılar. Onlar ve Dimyat 

arasındaki yerler değişime uğradı ve dar bir yol hariç onların ilerleyebilmeleri için hiçbir 

yol yoktu. Sultan derhal şamandıraların Eşmûn kolu karşısına yerleştirilmelerini emretti. 

Bu tamamlandığında Müslüman ordusu üzerlerinden geçtiler ve Frenkleri Dimyat’a 

götüren yolu tuttular. Frenkler her taraftan sarıldılar. Sonra -Allah’a Hamd olsun- dış 

limana varması gereken etrafı çok sayıda yangın gemisiyle sarılmış büyük bir gemiyi 

bertaraf etti. Gemide erzaklar, silahlar ve ihtiyaç duyulacak her şey yüklüydü. Müslüman 

gemileri onlarla temas etti ve savaş başladı. Allah zaferi Müslümanlara bahşetti. Onlar 

gemiyi ve beraberindeki yelkenlileri bozguna uğrattılar. 

Bu, Frenklerin başarı ümitlerini çökertti. Kalplerine korku ve tükenmişlik soktu. 

Küstahlık ve şiddetlerinin zirvesinden sonra, kendilerinin telafi edilemez bir şekilde 

mahvolduklarının farkına vardılar. 

Müslümanlar, oklarının yaylım ateşini ve yan cenahlardan taarruzlarla 

saldırılarını arttırdılar. Hemfikir olan Frenkler Müslümanlar üzerine atılmaya karar 

 
Kâmil M. 1221 yılı ilkbaharında bir kez daha sulh teklifinde bulundu. Yukarıda 

belirtilen şartlar Frenkler tarafından kabul görmedi. Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 

509; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 210; Ramazan Şeşen, 2007, s. 84-85; Amin Maalouf, 

1998, s. 291; Steven Runciman, 1987b, s. 140-141; Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, s. 164; 

William Barron Stevenson, 1907, s. 305; Işın  Demirkent, 2004, s. 190-192; Stanley 

Lane-Poole, 1906,  s. 169-170 
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verdiler. Böylece Dimyat’a ulaşabileceklerini düşünüyorlardı. Bu sebeple barınaklarını 

ve mancınıklarını yaktılar. Müslümanları bir hamlede yarıp geçmek için hazırlık yaptılar. 

Fakat etraflarını saran sahayı su ve çamur sarmasından dolayı bunu yapmak için hiçbir 

yol bulamadılar. Orada kalamazlardı, yalnızca çok az bir yiyecekleri kalmıştı. Bu yüzden 

barış onlara daha hoş geldi ve el-Kâmil ile kardeşleri el-Eşref ve el-Muazzam’a barış 

istemek için elçiler gönderdiler. Dimyat’ı karşılıksız teslim etmeleri karşılığında kendileri 

için geçiş izni talep ettiler. 

El-Kâmil’in aklında bunu kabul etmek vardı. Fakat kardeşlerinin zihninde ise 

hem savaşmak hem de düşmanı büsbütün imha etmek vardı. Bununla beraber el-Kâmil, 

eğer bu yol izlenirse Dimyat’taki Frenk garnizonunun onu teslim etmeyi reddedeceğinden 

ve böylece onları uzun bir kuşatmaya zorlayacağından korkuyordu. Kent çok güçlü 

duvarlara sahipti. Frenkler burayı elde ettiklerinde bu duvarları daha da güçlendirmişti. 

Frenk krallarının öldürülen asilzadelerin intikamının alınması için kenti savunanlara 

yardım göndereceği böylece kuşatmanın uzun süreceği hususu belli değildi. Aynı 

zamanda Müslüman askerleri de Frenklerle üç yıl birkaç aydır savaştıkları için, uzun bir 

savaşın bitkinliğinden şikâyet ediyorlardı. 

El-Kâmil, onlar razı olana kadar Frenklere geçiş izni vermeleri hususunda diğer 

melikleri teşvik etmeyi hiç bırakmadı. Onlar da Dimyat teslim olana kadar Frenklerin 

sadece generallerini değil bazı krallarını da teslim etmelerini şart koştular. Frenklere 

gelince tutsakları geri dönene kadar el-Kâmil’in bir oğlunun rehin olarak onlarda 

kalmasını talep ettiler. Bu kabul edildi. Müslüman ve Frenk prensler Recep ayının 

yedisinde antlaşma için yemin verdiler. Frenkler aralarında Akka kralı Jean de Brienne 

ve Papalık elçisi Kardinal Pelagius’un olduğu yirmi prensi rehin olarak verdiler. El-Melik 

el-Kâmil Muhammed o zaman on beş yaşında olan oğlu el-Melik es-Salih Necmeddin 

Eyyûb’u beraberinde çok sayıda refakatçisiyle gönderdi. Frenk prensleri geldiği zaman 

el-Kâmil onlara büyük bir ziyafet verdi. Recep ayının on dokuzu çarşamba gününde 
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Sultan’ın kardeşleri ve hane halkı el-Baramun’un381 dışında konuklar huzurunda 

kendilerini tanıttılar. Frenkler gördükleri şaşaa ve muhteşem ortam karşısında şaşkına 

döndüler. 

Frenk papazları ve keşişleri kenti Müslümanlara teslim etmek için Dimyat’a 

ilerlediler. Kent Recep ayının on dokuzunda çarşamba günü teslim edildi. Müslümanların 

kentin sahipliğini aldıkları aynı günde Frenkler için sayılarının bin gemi olduğu söylenen 

güçlü bir takviye kuvvet ulaştı. Kentin Frenkler tarafından teslimi sonrasına kadar 

gecikmeleri Allah’ın -ona Hamd olsun- hayırlı bir işi olsa gerek. Dimyat’ın idaresini 

devralma sürecinde Müslümanlar, Frenklerin kente öyle güçlü tahkimatlar yapmış 

olduklarını böylece kentin şiddetli bir hücumla elde edilmesinin tamamen imkânsız 

olduğunu fark ettiler.  

Sultan, Frenk tutsaklarını serbest bıraktı. El-Melik es-Salih (el-Kâmil’in oğlu) 

ve beraberindekiler sırayla serbest bırakıldılar. Sekiz yıllık bir süreyle Müslüman ve 

Frenkler arasında ateşkes sağlandı.382 Her iki taraf tutsaklarını özgür bıraktılar. Sultan ve 

 
381El-Baramun, Dekahliye bölgesinde Mansûre ile Şarimşah arasında bulunan bir 

yerleşim birimidir. David Campbell, Templar Knight Versus Mamluk Warrior, 

Osprey Publishing, New York 2015, s. 33. 

382
 Müslüman ordusuna karşı üstün bir konumda olan Frenkler, Sultan el-Kâmil’in M. 

1221 yılı ilkbaharında yapmış olduğu sulh teklifini geri çevirdiler ve Dimyat’ı terk 

ederek Kahire istikametine doğru saldırıya geçtiler. Kardeşlerinin el-Kâmil’e yardıma 

gelmesi, mevsim koşulları ve şartların Müslümanlar lehine dönmesiyle Frenkler zor 

duruma düştüler. Frenk kuvvetlerinin başında bulunan Pelagius derhal el-Melik el-

Kâmil’e sulh teklifinde bulundu. Frenklere büyük bir yardımın geleceği istihbaratını 

alan Sultan bu takviye kuvvetlerden endişe ettiği için sulha karşı çıkan kardeşleri el-

Melik el-Muazzam ile el-Melik el-Eşref’i de ikna ederek bu teklifi kabul etti. 
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kardeşleri, Frenk kralları ateşkesi gözeteceklerine yemin ettiler ve ordular dağıtıldılar. 

Dimyat’ın Frenkler tarafından istila edildiği dönem bir yıl, on ay ve yirmi dört gündü. El-

Melik el-Kâmil, büyük coşku ve sevincin eşliğinde Dimyat’a birlikleri ve ailesiyle giriş 

yaptı. Frenkler kendi ülkeleri için ayrıldılar. Sultan, Ramazan ayının on ikisinde çarşamba 

günü Kahire Kalesi’ne geri döndü. Vezir el-Sahib Safiyyüddin Abdullah b. Ali b. Şükür, 

Nil yoluyla Kahire’ye girdi. Bu kentteki ve Mısr’da bulunan tüm tutsakları serbest bıraktı. 

Onlar arasında Selâhaddin zamanında yakalanan adamlarda vardı. Benzer şekilde 

Frenkler de topraklarında bulunan Müslüman tutsakları serbest bıraktılar.  

Frenkler ayrıldığı zaman, el-Kâmil’in kardeşleri el-Muazzam İsa ve el-Eşref 

Musa onunla akşamleyin buluştular. El-Eşref cariyesi Sitti el-Fakir’e şarkı söylemesini 

emretti. O da bunu uduyla aşağıdaki gibi yerine getirdi: 

“Akka firavunu ihtiras içinde küstahlaşınca ve Mısır’ı alt üst etmek için onun 

üzerine yürüdüğünde, Hz. Musa elinde asasıyla ona karşı geldi. Onu ve adamlarını 

sularda boğdurdu.” 

El-Eşref mest oldu ve kıza: “Tekrar et.” dedi. Fakat el-Kâmil rahatsız oldu ve 

cariyeye durmasını emretti. Sonra kendi cariyesine: “Şarkı söyler misin?” dedi. O da 

uduyla şarkı söyledi: “Ey  Siz kafirler! Kalkın ve düşünün zamanımızda yine neler oldu. 

Görün ey Hz. İsa’nın müritleri! İsa (el-Muazzam) ile yakınları ve  Musa (el-Eşref) ile tüm 

herkesin Muhammed’in (el-Kâmil) yardımına gelmiş olduklarını.”. El-Kâmil bundan 

hoşnut oldu. Ona ve kardeşi el-Eşref’in cariyesine beş bin dinar verilmesini emretti. 

 
Frenklerin de Eyyûbîlerin öne sürdüğü şartları kabul etmesiyle karşılıklı olarak sekiz 

yıllık bir sulh antlaşması imzalandı. Böylece Beşinci Haçlı Seferi Frenklerin hüsrana 

uğramasıyla son bulmuş oldu. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 287; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 208-

210; Amin Maalouf, 1998, s. 293; Steven Runciman, 1987b, s. 148; Işın  Demirkent, 

2004, s. 193; William Barron Stevenson, 1907, s. 307; 
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Meşhur Gazze Kadısı Kadı Hibadullâh bin Mehasin davetliler arasındaydı. Ayağa kalktı 

ve ezberden şu dizeleri okudu: 

Yaradan Allah bizi apaçık, feyizli, yapıcı büyük bir zaferle lütüflandırdı. 

Talih karamsar olduğu yerde ışıldadı 

Ve Müşriklerin yüzü zulümden karardı. 

Engin okyanus deliye dönüp zalimlerin gemilerini köpükleriyle sardığında, 

O kınsız kılıcını çekerek, 

Parlak azmini ortaya çıkaran bu inanç uğruna saldırdı. 

Siz her bedenin yere serili ve gömülmüş 

Ve dahası zincire vurulmuş olması dışında bir şey görmediniz,. 

Çarpan kalpler ve yalvarışlar arasında haykırarak, 

              “Varoluşun Sesini” diyarın dört bir yanına ilan etti: 

  Görün Ey İsa'nın müritleri! İsa ile kavmi 

Ve tüm Museviler ile Musa, Muhammed'e hizmet ediyorlar artık!383  

Bu toplantının Mansûre’de gerçekleştiği söylenir.  

El-Kâmil Muhammed tahtına oturduğu zaman, kardeşleri kendi sahip oldukları 

ülkelerine çekildiler. Dimyat’ın Müslümanlar tarafından alınmasına ilişkin güzel haberler 

tüm dünyaya yayıldı. Aynı zamanda Tatarlar, Asya hükümdarlıklarını kırıp geçirmişlerdi. 

Mısır ve Suriye’de halk Frenkler tarafından refahlarının yok edilmesi tehlikesi altında idi. 

Ta ki Allah yardımını ihsan edinceye, lütfunu gösterinceye, kullarına zafer verinceye, 

 
383 İbn Kesîr, Ebu Şâme’nin kasidenin bu beyitleri için: “Duyduğuma göre şair bu şiirinde 

Muazzam İsa ile Eşref Musa ve Kâmil Muhammed'e işaret etmiştir ki, bu da çok güzel 

tesadüflerdendir.” şeklinde bir beyanatının olduğunu ifade etmektedir. İbn Kesîr, XIII, 

2017, s. 210. 



262 
 

Müminler çok ıstırap çektikten ve korkuya kapıldıktan sonra onların imdadına yetişene 

kadar. 

El-Melik el-Kâmil Muhammed zaferini kutlayan birçok şiir aldı. Onlardan ilki 

Şerafeddin bin Uneyn’den oluyordu: 

Savaş bizi geride bıraktığında atların arkasından sor. 

Kahramanlıklarımızı ve Dimyat önlerinde sabah yemeği olarak  

Bulduğumuz yumuşak hurmaları unutup unutmadıklarını. 

Ya bilinenin ya da tahmin edilenin ötesinde bir sürü Hristiyan, 

Farklı yaşlarda olmalarına rağmen  

Bir idealde, dinde, şevkte ve arzuda toplanmışlardı. 

Kendilerine Hristiyanlığın koruyucusu diyen bir kalabalık, 

Dalgalar sanki onların gemisiymiş gibi yaklaştı. 

Kibirleri onları bize karşı kışkırttı 

Kutsal savaşta üzerimize hızlıca geldiler 

Ve biz de hızlandık 

Onlara saldırmak için mızraklarımızın uçları  

Ta ki onlar bizden aman dileyene kadar inmedi. 

Geceyi huzur olmadan uyuyabilenler için, 

Onlara uykularını kaçıran bir kase vermiştik. 

Uçları kızıla dönmüş delici mızraklarımızdan çıkacak ölümle yüzleşmek için, 

Sebatla direndiler ve uzun süre karşı koydular. 

Fakat müdafaaları boşunaydı ve onlara da fayda sağlamadı. 

Ellerini bize uzattılar ve biz onlara karşı lütufkardık. 

Bizdeki Hüsn-ü Muamele kendiliğinden kaybolup gitmek bilmedi. 

Biz bunu babadan oğula geçen avcılık geleneklerinden öğrendik 

Ve onlar bizi daha evvelden de savaşta sınadılar. 
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İnsanlar cömertliği, onunla beraber mızrakla savaşmayı bizden  öğrendi. 

Bizler savaşın aslanlarıyız ve şiddetli mızrak hücumlarımız olmasaydı, 

Onlar zincire vurulamayacaklardı ya da esir alınamayacaklardı. 

Öğlen sıcağında sakladıklarımızı kaç kez özgürleştirdik 

Çabaladıklarımız kaç kez hal yoluna koyuldu. 

Karamsarlıktan hayatın tadı koparılırken, 

Kralın huzurunun orta yerinde acizlik kök salmakta. 

İşte aramızdaki yerini yapmaya karar vermiş 

Eyyûbî ailesinden bize görkemli biri geliyor. 

Övgüde cömert, kusursuz, cesur,  

Görünüşte yakışıklı, erdemli ve salih emelli, 

Dimyat’a ve tüm  Sumed’e karşı kerem sahibi, 

Parlayan bir fırsatı iyi gören bir lider. 

Pusatlarıyla muhteşem icraatlar gerçekleştirdi. 

Zaman içinde insanlar yok olacak fakat bu icraatlar asla. 

Kılıçlarımız ve onların boyunları yerlerini bildi. 

Eğer geri dönerlerse, aynısını onlara tekrar yaparız. 

Biz onlara yeni bir hayat bahşettik  

Ve onlar boyunlarında kolyeleri ile yaşadılar. 

Eğer bizi zapt etmiş olsalardı, kanımızı rahatça dökmüş olurlardı.   

Fakat biz onları sadece ele geçirdik ve esir ettik. 

Dahası şunları da yazdı: 

Mekke vadilerinin sahip olduklarına  

Ve hac duraklarını çevreleyenlere yemin ederim ki,  

Eğer Musa, Muhammed'in yardımına yetişmemiş olsaydı,  

Piskopos minberin basamaklarına tırmanmış olacaktı. 
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O olmadan, Dimyat limanında Haç ve taraftarları aşağılanmış sayılmazdı 

Ve Kur’an yüceltilemezdi. 

Ayrıca diğer şairlere ek olarak ünlü şairlerden Kadı Bahâeddin Züheyr b. 

Muhammed b. Ali el-Tûsi geldi. 

Tatarlar bu yıl Merâga, Hemedan, Azerbaycan ve Tebriz’i ele geçirdiler. Artuklu 

Hasankeyf (Hısn-ı Keyfâ) hükümdarı el-Melik es-Salih Nasireddin Mahmud b. Kara 

Arslan b. Sökmen b. Artuk hayatını kaybetti. Yerine oğlu el-Melik el-Mesud Davud geçti. 

Bu yılın Zilkade ayında el-Melik el-Kâmil atına binip Kahire Kalesi’nden Mısr’da kanal 

üzerindeki Sahib Safiyyüddin bin Şükür’ün köşküne gitti. Bin Şükür ile el-Faiz’e destek 

veren emirlerin sürgün edilmesini mütalaa etti. O zamanlar onlar Dimyat yarımadasında 

oranın iskanı ile meşguldüler. El-Kâmil onların Mısır’ı terk edip gidecekleri yerlerin 

emrini yazdı. Hepsi yarımadadan Suriye’ye sürüldü. El-Kâmil sahip olduklarına 

dokunmadı. Fakat maaşlarını (camekiyye ve ciraye) memlukleri arasında dağıttı. 

Mısır valisi Aminüddin Mürteza İbnü’ş-Şa’âr, bu yıl Muharrem ayının üçü cuma 

gününde hayatını kaybetti. Tunus ve Afrika bölgeleri yöneticisi Emir Ebu Muhammed 

Abdül Vâhid b. Hafs Ömer b. Yahya b. Ebu Hafs Ömer b. Venûdin el-Hintâti, Muharrem 

ayının biri perşembe gününde öldü. Ebu Muhammed Abdullah b. Abdûlvahid, Muvahhidi 

hükümdarı el-Nasir Ebu Abdullah Muhammed b. Yakub el-Mansur b. Yusuf el-Asri b. 

Abdül Mümin tarafından H. 602 (M. 1205) yılında Tunus valisi olarak atanmıştı. En 

büyük oğlu Şeyh Ebu Zeyd Abdurrahman bin Abdûlvahid’i, İbnü’l Mansur Yakub 

(Sonraki Muvahhidi hükümdarı) tarafından atanmış olan kardeşi Ebu Muhammed’in 

gelişine kadar (bu yılın Ramazan ayının beşinde) Tunus’un valisi olarak görevlendirdi. 

Ebu Muhammed, diğer kardeşi Ebu Zekeriya Yahya bin Abdûlvahid koltuğa oturana 
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kadar yönetime devam etti. Tunus’un ilk Hafsi lideri Emir Ebu Muhammed Abdûlvahid 

bin Ebu Hafs idi. O, Tunus’un Hafsi krallarının atasıydı.384 

H. 619 Yılı (15 Şubat 1222-3 Şubat 1223) 

El-Eşref Musa bu yıl Mısır’a geldi ve kardeşi Sultan el-Kâmil ile birlikte bir süre 

orada kaldı. Ramazan ayında geri döndü. Tatarlar, Gürcüler üzerine saldırdılar. 

 El-Kâmil’in oğlu El-Melik el-Mesud Yusuf, Rebiyülevvel ayında (15 Nisan- 14 

Mayıs) Yemen’den Mekke’ye gitti. Şerif Hasan bin Katâde Mekke’yi terk etmişti ve el-

Raci bin Katâde seyahatinde ona refakat etti. El-Melik el-Mesud, Hicaz halkına 

mülklerini, hurma fidanlıklarını, Mekke’de ve vadisinde onlardan alınan evlerini geri 

verdi. Hac farizasını tamamladıktan sonra Yemen’e geri döndü. Halifenin sancağı altında 

bulunmayı reddetti ve babasının (el-Kâmil’in) sancaklarını halifenin sancakları üzerinde 

yükseltti. O zemzem kuyusunun üst tarafından Harem-i Şerif’te ki (Kâbe) güvercinlere 

ateş eden (ve bu hiç tasvip edilen bir şey değildi) ve utanç verici diğer davranışları 

sergileyen ilk kişiydi. 

Irak halkı onu öldürmeyi planladı. Fakat bunu yapamadılar. Ona karşı çok 

güçsüz kaldılar. Emir Nureddin Ömer b. Ali b. Resul’ü Mekke’ye naibi olarak yerleştirdi 

ve ona üç yüz atlı adam tahsis etti. Şerif Hasan bin Katâde aynı zamanda Yenbu’ya 

yerleşmişti. El-Melik el-Mesud, Raci bin Katâde’yi Sirrayn385, el-Hali386 ve Nisf 

 
384Hafsîler hakkında ayrıca bkz. Muhammed Razûk, “Hafsîler”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C. 15, s. 125-128. 

385
 As-Sirrayn, Yemen’de bulunan sınırları kuzeyde Mekke güneyindeki Yalamlam ve 

Taif, doğuda Basra körfezine kadar uzanan bölgenin adıdır. İbnü’l-Mücâvir, Tarikh 

al-Mustabsir, Çev. G. Rex Smith, Routledge, London 2008. 

386
 El-Hali, Hicaz ve Yemen sınırında bulunan bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. 

Broadhurst, a.g.e., s. 330. 
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Mikhlaf’ın387 valisi olarak atadı. Şerif Hasan bir ordu topladı ve Mekke üzerine yürüdü. 

İbn Resul’ü bozguna uğratıp Mekke’yi ondan aldı. 

Bu yıl çoğunlukla İbnü’l Meştûb olarak bilinen Selâhi emirlerinden birisi olan, 

Emir Seyfeddin Ebu’l Hasan Ali bin Ahmed el-Hakkari’nin oğlu, Emir İmadüddin Ebu’l 

Abbâs Ahmed hayatını kaybetti. Rebiyülahir ayında Harran’da hapiste öldü. 

H. 620 Yılı (4 Şubat 1223-23 Ocak 1224)   

Bu yıl el-Muazzam İsa, el-Marah ve Selamiye’yi388 ele geçirdi. Hama’yı 

kuşatma altına aldı. Kardeşi el-Eşref bundan çok hoşnut olmadı. O zamanda Mısır’da 

bulunduğundan el-Kâmil’i bunu tasvip etmemesi için kışkırttı. Bunun üzerine Sultan, el-

Muazzam’ın Hama’dan çıkması gerektiği ve buna çok öfkelendiğine dair haber gönderdi. 

El-Melik el-Cevad ve el-Melik el-Faiz Kahire’den hacca gittiler. Arafat Dağı’nın 

yamacında Sultan el-Melik el-Kâmil’in sancaklarının önünde Halife’nin sancaklarını 

yükselttiler. 

El-Eşref Musa, bu yıl el-Kâmil’den bir hilat ve el-Zâhir Gazi’nin oğlu el-Aziz 

Nasireddin Muhammed için de Halep saltanatının menşurunu alarak Mısır’dan kendi 

ülkesi için ayrıldı. El-Eşref, Şevval ayı içinde Halep’e ulaştı. O zamanlar on yaşında olan 

el-Aziz tarafından karşılandı. Ona Kâmili Hilatını sundu ve onun huzurunda hediye 

edeceği gaşiyeyi (atının örtüsü) taşıdı. El-Aziz ile birkaç gün kaldı. Sonra da Harran için 

ayrıldı.  

 
387

 Nisf Mikhlaf, Mekke alt taraflarında bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 

a.g.e., s. 330. 

388 Selamiye, Hama'nın yaklaşık olarak 40 km. doğusunda ve Humus’un da 55 km. kuzey 

doğusunda bulunan bir yerleşim birimidir. Abdullah Ekici, “İsma'ili-Karmati 

Hareketi”, Belleten, TTK Yayınları, Ankara 2005, C. LXIX, S. 255, s. s. 503. 
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Bu yıl çekirgeler Irak, Cezire, Diyarbakır ve Suriye’yi sardılar. Tatarlar bu yıl 

Ruslar üzerine saldırdılar. Kahire valisi Sahmeddin İsa, Vezaret Sarayı’na hapsedildi. 

Şevval ayının altısı perşembe günü gecesi asıldı. 

H. 621 Yılı (24 Ocak 1224-12 Ocak 1225) 

Bu yıl Tatarlar, Kum,389 Kaşan390 ve Hemedan’ı idareleri altına aldılar. el-

Muzaffer Gazi ve kardeşi el-Eşref arasında anlaşmazlık baş gösterdi. El-Muazzam İsa, 

el-Eşref’le savaşmak için Şam’dan yola koyuldu. Fakat el-Kâmil ona: “Eğer ülkenden 

çıkarsan üzerine yürürüm ve onu senin elinden alırım.” diyen bir mesaj gönderdi. El-

Muazzam geri çekildi ve Şam’a geri döndü. 

Çoğunlukla Fahreddin Miktam bin Şükür olarak bilinen vezir el-A’âzz Ebu’l 

Abbas Ahmed bu yıl Şaban ayının son günü Kahire’de hayatını kaybetti. 

Bu yıl Mısır ordusu Beni Hasan’dan Yenbu’yu aldı. Burayı dört bin miskale satın 

aldılar. Burası H. 630 (13 Ekim 1232- 6 Ekim 1233) yılına kadar Mısırlıların elinde kaldı. 

 

 
389

 Kum, İran’da Kum ırmağı kıyısında ve Zağros sıradağlarının kuzeydoğu eteklerinde, 

Tahran’ın 150 km. güneybatısında bulunan idarî bölümünün merkezidir. Marcel 

Bazın, “Kum”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2002, C. 26, s. 361-362. Kum kenti 

için ayrıca bkz. Resul Caferiyan, “Geçmişten Günümüze Kum Kenti”, Çev. Metin 

Bozan, Dini Araştırmalar, Ankara 2007, C. 9, S. 27, s. 309-322. 

390
 Kaşan, İran’da İsfahan’dan Tahran’a giden tarihî karayolu üzerinde çinileriyle ünlü 

tarihî bir yerleşim birimidir. Cami süslemeciliğinde kullanılan “Kâşî” adı verilen mavi 

ve yeşil renkli bir taşın burada yoğun bir şekilde işlenmesinden dolayı kente bu ad 

verildiği rivayet edilmektedir. Rıza Kurtuluş, “Kâşân”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 

Ankara 2002, C. 25, s. 3-4. 
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H. 622 Yılı (13 Ocak 1225-1 Ocak 1226) 

Bu yıl el-Melik el-Cevad Muzafferüddin Yunus bin Mevdûd,391 amcası el-Melik 

el-Kâmil’in korkusuyla rahat yüzü bulamadığı için deniz yoluyla Mısır’dan kaçtı. 

El-Kâmil bu yıl emirlerinden endişe duymaya başladı. Çünkü onlar kardeşi el-

Muazzam’a doğru meylettiler. Birçoğunu tutuklattı ve yol üstlerine adamlar sevk etti. 

Ayrıca kardeşi el-Eşref’in vasalı olan meliklere kendi tarafını tutmalarını emreden aksi 

takdirde ona itaatsizlik edeceklerini bildiren elçiler gönderdi. 

Harezmşah’ın (Alâeddin Muhammed bin Tekiş) oğlu Sultan Celaleddin, Tatarlar 

üzerinde üstünlük kazanarak ülkesine geri döndü. Egemenliği altına el-Irak el-Acem’i 

aldı ve Mardin üzerine yürüdü. Burayı ele geçirdi ve Hûzistan392 üzerine yürüdü. Sonra 

da Halife el-Nasır ile arası açıldı. Bağdat’a yedi fersah uzak olan Bakuba’ya gelene kadar 

ilerledi. Celaleddin toprakları yağmalayıp, elinin uzanabildiği tüm toprakları alırken ve 

Tatarlardan daha kötü şekilde davranırken, Halife de olası bir kuşatmaya karşı koymak 

için hazırlıklar yaptı.  

El-Melik el-Muazzam bu hükümdarla mektuplaştı. Kardeşleri el-Kâmil ve doğu 

eyaletleri meliki el-Eşref’e karşı onunla ittifak yaptı.393 Sultan Celâleddin, hükümdarlık 

 
391

 H. 615 yılı olayları anlatılırken babası El-Melik el-Cevad Şemsüddîn Mevdûd’un el-

Adil’in oğlu olduğu ve onun döneminde hayatını kaybettiği ifade edilmişti.  

392
 Hûzistan,  İran’ın  güneybatısında Basra Körfezi kıyısında bulunan ve Arap nüfusun 

fazla olmasından dolayı “Arabistan” olarak ta adlandırılan bir eyalettir. Recep Uslu, 

“Hûzistan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, C. 18, s. 436-439. 

393 Moğollar önünden kaçıp batıya doğru ilerleyen Harezmşahlar artık  Eyyûbî toprakları 

için siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. Yaklaşan 

tehlike karşısında kardeşleriyle arası bozuk olan Şam hakimi el-Muazzam İsa, onlara 

karşı Celaleddin Harezmşah ile ittifak yaptı ve ona tabi oldu. Bu durum Sultan el-
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kadısı olan Kadı Mecdüddin’in oğlunu bir mektupla beraber el-Eşref’e gönderdi. Sonra 

da el-Muazzam’a ve son olarak da el-Kâmil’e gönderdi. Çeşitli kaçamak cevaplarla 

sonuçlandı. Celaleddin, Irak el-Acem içlerine yürüdü. Hemedan ve Tebriz’i aldı. Sonra 

Gürcülere saldırdı. 

Selâhaddin Yusuf’un oğlu ve Samsat meliki el-Melik el-Efdal Ali, Sefer ayı 

içerisinde (12 Şubat-12 Mart) Samsat’ta aniden öldü. H. 565 (M. 1170) yılında 

Ramazan’da orucu açılırken Mısır’da dünyaya geldi. Veyahut bazıları H. 566 (M. 1171) 

yılında diye söylerler. Selâhaddin Eyyûbi’nin en büyük oğluydu. Babası tarafından varisi 

olarak o gösterilmişti. Bin Berrî ve bin Avf’ın hadis ilmi derslerini almıştı. Babasının 

ölümünden sonra Şam’ı idare etti. Fakat kötü talihi yüzünden işleri rast gitmedi. Şam, 

Mısır Sultanı kardeşi el-Aziz Osman tarafından elinden alındı. Daha sonra Mısır’da el-

Aziz’in oğlu el-Mansur’un atabeği oldu. Amcası el-Adil varken Şam’ı kuşattı ve 

neredeyse orayı alacaktı. Kötü talihi onu durdurdu ve Mısır’a geri döndü. Amcası el-Adil 

arkasından onu yakından takip etti ve onu bu topraklardan sürdü. 

 Böylece ona Sarhad hariç hiç toprak kalmadı. Kardeşi Halep meliki el-Zâhir 

Gazi’yle birlikte Şam’a tekrar saldırdı. Fakat planları aralarındaki anlaşmazlıklar 

yüzünden başarılı olamadı. Sonra sadece Samsat’a sahip oldu. Kardeşi el-Zâhir Gazi 

öldüğü zaman gözünü Halep’e dikti ve Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus ile birlikte 

bura üzerine yürüdü. Fakat bu girişim başarısız oldu. El-Efdal, Samsat’a geri döndü. 

Burada kahrından ölene kadar ümitsizliğini içine atarak yaşamını sürdürdü. O erdemli, 

bilgili, sabırlı ve aşırı dürüstlük timsaliydi. Mükemmel el yazısı yazardı. Her meziyete 

sahipti. Fakat şansı azdı. Şiirleri takdire şayandı. Kardeşi el-Aziz Osman ve amcası el-

 
Kâmil ve el-Eşref’i oldukça tedirgin etti. Ayrıca Harezmşah kuvvetleri el- Cezire 

hakiminin baş şehri  olan Ahlat’ı kuşatma altına almıştı. İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 426; Bu 

ittifakın ayrıntıları için bkz. Ramazan Şeşen, 2007, s. 98-100. 
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Adil Ebubekir H. 592 (M. 1195) yılında onu Şam’dan çıkardıklarında, babasının mirasını 

elinden zorla aldıklarına dair onları Halife el-Nasır’a şikâyet eden şu başlangıç satırlarını 

yazdı: 

Efendimiz, Ebubekir ve dostu Osman, 

Ali’nin hakkını kılıçla gasp ettiler. 

O zaman, bu ismin talihinin, 

Daha evvel olduğu gibi, daha sonra nasıl olacağını gözle. 

Aynı tarzda devam etti: 

Mutluluğu aradığım zaman, o gün gelmedi 

Kendisi de beni arıyor mu? 

Bir gün bana bu talihsizlikten kaçmak için müsaade eden, 

Yandaşlarımın ellerini bana gösteren kadere dair bir talih var mıdır? 

Halife onu: 

Ya ibn Yusuf, sadakat mektubunuz yakınlık beyan etmekte  

Ve soyunuzun saflığını bildirmektedir. 

Peygamberden sonra Yesrib’te (Medine) ona (Ali’ye) yardım edecek kimse 

olmadığı için, 

Onlar Ali’nin haklarını gasp ettiler. 

Lakin, onların hesaplaşmasını getirecek yarınlar için müjdeli haberlere sevin. 

İmam el-Nasır sana yardım edeceği için sabırlı ol. 

El-Efdal’in Ali için yazdığı dizeler arasında: 

Saçlarını boyayla karartan herhangi birisi 

Belki gençler arasında sayılabilir. 
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O kendisininkini benim talihimin karasıyla boyar, 

Emin ol o hiç ağarmayacak. 

El-Efdal’in yerine kardeşi el-Melik el-Mufeddal Kutbeddin Musa geçti. Fakat 

el-Efdal’in oğlu ona karşı isyan etti. 

Halife el-Nasır Lidinillah Ahmed İbnü’l Müstazî Biemrillâh el-Hasan İbnü’l 

Müstencid Billâh Yusuf, bu yıl Şevval ayının ikisinde (7 Ekim 1225) hayatını kaybetti. 

H. 553 yılı Recep ayının onunda (7 Ağustos 1158) doğdu ve kırk yedi yıldan otuz yedi 

gün eksik süredir halifelik yaptı. Annesi Zümrüt veya bazılarının Nergis dediği bir 

cariyeydi. El-Nasır kibirli bir mizacı olmasına rağmen ferasetli birisiydi. Dikkatli, 

temkinli, sağduyulu, gözü açık, hünerli ve methedilen bir görünüşe sahipti. Hem Irak’ta 

hem de daha uzak diyarlarda, tüm meselelerin ayrıntılarını ona haber veren muhbirleri 

vardı. Tebaasıyla ilgili meselelerin çoğu ona bildirilirdi. Böylece Irak’ta bir adam, Halife 

duyar ve cezalandırır diye karısıyla gevezelik etmeye korkardı. Bir seferinde malum bir 

adam Bağdat’ta yemek verdi. Fakat ellerini konuklarının önünde yıkadı. Halife bunu 

muhbirlerinden öğrendi ve raporun köşesine: “Kentin (Bağdat) yöneticisi tarafından 

yapılan edepsizlik ve bu mesajı yazan tarafından müdahil olunan işgüzarlık” diye yazdı. 

El-Nasır halkına zalimane ve zulmedici olarak, adil bir yol izlemedi. Onun 

zamanında Irak harap edildi. Aileleri ülkenin dört bir yanına dağıldı. Onların topraklarını 

ve mallarını ele geçirdi. Servet biriktirmekten zevk alırdı. Halk arasında atla dolaşarak ve 

onlarla yüz yüze gelerek kendi görevini yerine getirirdi. Kana susamıştı ve çok fena işler 

yaptı. Baskıyla para aldı ve sonra zekatlar verdi. Tutkulu olarak kuşlara ateş etmeye 

düşkündü. Fütüvvet şalvarını giydi ve aynı şekilde halkın önde gelenlerine de giydirdi. 

Salim b. Nasrullah b. Vâsıl el-Hamevî, Fütüvvet konusunda güzel bir eser oluşturdu. El-

Nasır, derin düşünceleri üzerine “Ariflerin Ruhu” başlıklı bir kitap yazdı. Onu Mısır ve 

Suriye’deki fakihlere okuttu. Ayrıca şiirde yazdı. Onun halifeliği sırasında Tatarlar, 

Hemedan’a ulaşarak doğudaki İslâm topraklarını talan ettiler. Bunun için el-Nasır, 



272 
 

Bağdat’taki (dünyevi) gücü elinde tutmak ve kendisinden önce Selçuklu Türklerinin 

elinde olan Bağdat’ı kendi başkenti yapma niyetinde olan Sultan Alâeddin Muhammed 

bin Harezmşah’ın korkusuyla onları bu topraklara girmeye davet ettiğinden dolayı 

suçlandı.  

Ölümünden önce el-Nasır kör oldu veya tek gözüyle görebildiği söylendi. 

Öldüğü gün vasiyet ettiği üzere yerine oğlu el-Zâhir Biemrillâh Ebu Nasır Muhammed 

halifeliğe geçti (1225-1226). Elli yaşlarında filandı. Geç yaşta halife olmasından dolayı 

“Dükkanını öğleden sonra açan kimse ilk satışını ne zaman yapacak? Bırakınız salih 

ameller ve hayırlar işleyeyim.” demeyi adet edinmişti. Hilafetinde yanlışlıklara son 

vererek, tutsakları serbest bırakarak ve kendini topluma göstererek adaletin tecelli 

etmesini sağladı. Ondan önceki halifelerden çok azı kendilerini halka göstermekte 

istekliydi.394 

Bu yıl el-Melik el-Mesud, Yemen’den Mekke’ye vardı. Buradan da Ayzâb 

üzerinden Kahire’ye ilerledi. Babası tarafından Kahire Kalesi’nde kabul edildi. 

Kendisiyle birlikte muhteşem hediyeler getirdi. 

Maliki fakihi Demiri, çoğunlukla ibn Şükür olarak bilinen, Vezir el-Sahib el-

Safiyyüddin Abdullah b. Ebu’l Hasan Ali İbnü’l Hüseyin b. Abdülhalik İbnü’l Hüseyin 

İbnü’l Hasan b. Mansur b. İbrahim b. Ammer b. Mansur bin Ali el-Sabi Ebu Muhammed 

bu yıl Şaban ayının veya belki de Şevval ayının sekizinde cuma günü Kahire’de öldü. 

Kendi tekkesine (ribatına) defnedildi. Mısır’ın kıyı köyü olan Demire’de H. 584 (M. 

1188) yılında Sefer ayının dokuzunda doğdu. İbn Avf’ın ve diğerlerinin İslâm ilimlerini 

ders olarak aldı ve kendisi de onları ders olarak verdi. Sert, tahammülsüz, kibirli, iyileri 

 
394

 Halife el-Zâhir’in babasının yerine geçmesinden sonra yaptığı icraatlar ve yenilikler 

için ayrıca bkz. İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 172; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 520-521. 
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engelleyen ve esası geliştirmek için düşünen birisiydi. Çoğu kişiyi fakirlik seviyesine 

düşürdü. 

Medine emiri Şerif Kasım el-Hüseyni ordusuyla birlikte Mekke üzerine yürüdü. 

Yaklaşık bir ay kadar kuşatma altına aldı. Kentte el-Kâmil’in adamları vardı. Şerif 

başarısız oldu ve hayatını kaybetti. 

H. 623 Yılı (2 Ocak 1226-21 Aralık 1226) 

Bu yıl el-Muazzam’la kardeşleri el-Kâmil ve el-Eşref arasındaki soğukluk daha 

kötü hale geldi. 

Halife el-Zâhir Biemrillâh, el-Hafız Cemâleddin Ebu’l Farac İbnü’l Cevzî’nin 

oğlu Muhyiddîn Ebu’l Muzaffer’in eliyle Eyyûbî hükümdarlarına hilatlar gönderdi. Elçi 

ilk önce doğunun meliki el-Eşref Musa’ya gitti ve ona Halife’nin hilatını sundu. Sonra 

Halep meliki el-Zâhir’in oğlu Aziz Gıyaseddin Muhammed’e gitti ve ona geniş siyah 

kollu bir hilat, altın işlemeli siyah bir başlık ve altın işlemeli bir cüppe bahşetti. Şam 

meliki el-Muazzam İsa’yı giydirmek için oraya devam etti. Şam’dan da el-Melik el-Kâmil 

için bir hilat ve bir de hükümdarlık menşuruyla birlikte Kahire’ye seyahat etti. Sahib 

Safiyyüddin bin Şükür’ün hilatına ek olarak el-Kâmil’in oğulları el-Melik es-Salih 

Necmeddin Eyyûb ve el-Melik el-Mesud için de hilatlar getirdi. El-Melik el-Kâmil 

oğullarıyla beraber Kahire’den elçiyi karşılamaya çıktı. Hepsi Halife’nin hilatlarını 

kuşandılar. Sahib Safiyyüddin öldüğü için, onun için tahsis edilen hilat Şam’lı Divanı 

İnşa Kâtibi Kadı Fahreddin Süleyman b. Mahmud b. Ebu Gâlib Ebu’l Râbi’ye giydirildi. 

El-Kâmil zafer kapısından girdi ve Kahire Kalesi’ne çıkana kadar Kahire’deki kalabalığın 

arasından geçti. O gün muhteşem bir gündü. 

El-Kâmil, bu yıl Sahib Safiyyüddin bin Şükür’ün çocuklarını tutuklattı ve tüm 

mal varlıklarına el koydu. Sahib’in iki oğlu Taceddin Yusuf ve İzzeddin Muhammed’i 

Kahire’deki Asvan yolunda bulunan Sahmeddin’in avlusuna hapsetti. El-Kâmil, ibn 
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Şükür’den sonra hiç vezir atamadı. Bu yıl el-Melik el-Mesud, Kahire’den Yemen’e geri 

döndü. 

El-Melik el-Kâmil aynı yıl içinde el-Muazzam’ın: “Eğer bana saldırırsan seni 

askerlerinle beraber ele geçireceğim.” diye yazdığı ve diğer şeylerin de arasında 

bulunduğu bir mektuptan dolayı ordusuyla ilgili tedirginlik yaşadı. Bu sebeple el-Kâmil, 

onunla ilgili bu şeylerin kuşkusuyla doluydu. Mısır’ı terk etmeyi düşündü fakat buna 

cesaret edemedi. Fakat el-Muazzam İsa savaş tertibi almıştı. Humus’u kuşatıp köylerini 

ve tarlalarını talan etmişti. Lakin kentin güçlü savunması karşısında kale ve kent üzerinde 

başarılı olamadı. Uzun bir bekleyişten sonra, birçok adamının ve hayvanının ölmesinden 

dolayı kuşatmayı kaldırdı. Kardeşi el-Eşref süvari birliğiyle ona katıldı. Bunun üzerine 

aşırı derecede sevindi ve el-Eşref’i içtenlikle karşıladı. 

Halife el-Zâhir Biemrillâh (Ebu-Nasır) Muhammed bin el-Nasır, bu yıl Recep 

ayının on dördünde (11 Haziran 1226) öldü.395 Dokuz ay dokuz gün halifelik yaptı. 

Yaşam biçimi erdemli ve iyiliklerle doluydu. Yerine oğlu el-Müstansir Billah Ebu Cafer 

el-Mansur (1226-1242) geçti. O zamanlar yirmi yaşındaydı. Ona uzak krallıklardan 

elçiler geldi. El-Kâmil, Şeyhü'ş Şüyuh (Sadreddin) bin Hamevîyye’in oğlu Muineddin 

Hasan’ı gönderdi. Muineddin Bağdat’a vardığında Vezir Muidüddin Ebu’l Hasan 

Muhammed bin Muhammed el-Kummi’nin huzuruna çıktı ve: “Müstansir hazretlerinin 

kulu, Halifelik Sarayı’nın eşiğini öper. Dolayısıyla yardım gözetir, vefalı hizmetini orada 

onun sarsılmaz güvenine sunar.” dedi ve “Ta ki hidayet güneşinin yüzünden kaygının 

 
395

 Abbasi Halifelerinin hayatlarını nasıl ve hangi sebeple kaybettiklerine dair ayrıca bkz. 

Murat Akkuş, Abbasî Halifelerinin Ölüm Sebepleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslâm Tarihi Bilim Dalı 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2010. 
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kasveti kaldırılana dek bütün her yere yayılmış olan gecenin hüznünü gideren, kutsal 

devletin sözünü yüce kılan, düşmanlarını ise en sefil duruma düşüren, bu dünyada ve 

sonrasında şan ve şöhreti yücelten Allah’a” şükretmeyi sürdürdü. 

Bu yıl Türkiye Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubad’dan el-Melik el-Kâmil 

için hediyeler taşıyan bir elçi geldi. 

H. 624 Yılı (22 Aralık 1226-11 Aralık 1227) 

Bu yıl el-Eşref Musa, kardeşi el-Muazzam İsa’ya Humus meliki el-Mücahid 

Esedüddin, Hama meliki el-Nasır Kılıçarslan ve el-Melik el-Kâmil’e karşı yardım 

edeceğine dair söz vererek Şam’dan kendi ülkesine geri döndü. Türkiye Selçuklu 

Sultanı’nın elçisi Mısır’dan ayrılıp efendisine geri döndü. 

El-Kâmil ile kardeşleri el-Muazzam ve el-Eşref arasındaki münakaşa 

şiddetlendi. El-Kâmil, el-Muazzam’ın Harezmşah’ın oğlu Sultan Celaleddin’e doğru 

açıkça eğilim göstermesi yüzünden telaşlandı. Bu yüzden Şeyhü'ş Şüyuh’un (Sadreddin 

bin Hamevîyye) oğlu Emir Fahreddin Yusuf’u Frenklerin kralına gönderdi. Onu Akka’ya 

gelmeye davet ediyor ve eğer el-Muazzam’la savaşırsa ona Müslümanların elinde 

bulunan bazı sahil kentlerini vermeyi vaat ediyordu. Frenk hükümdarı İmparator bir 

orduyla beraber sahil için (Filistin’in) yola koyuldu.396 

 
396

 El-Cezire ve Kuzey Suriye'deki toprakları Harezmşahlar tarafından tehdit altında 

bulunan el-Eşref, sahip olduklarını kaybetmemek için M. 1226 yılı sonbaharında 

Şam’a gidip kardeşi el-Melik el-Muazzam İsa ile arasını düzelterek ittifak yaptı. 

Kendisine karşı kardeşlerinin birleştikleri ve yalnız kaldığı hissiyatına kapılan Sultan 

el-Melik el-Kâmil, Frenklerin Sicilya-Almanya İmparatoru II. Friedrich’e elçi olarak 

Fahreddin bin Şeyhü'ş Şüyuh’u göndererek Frenklerle ittifak kurma yollarını aradı. 

Eğer teklife olumlu cevap verirse ona kardeşi el-Muazzam’a ait Kudüs ve civarını 

verecekti. Fakat gelişen durumalar sebebiyle bu teklifinden vazgeçmiştir. Ramazan 
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Bunun haberi el-Muazzam’a ulaştığında, el-Kâmil’e karşı yardım talebiyle 

Sultan Celaleddin’e bir mektup yazdı. Adını hutbeye dahil edeceğini ve onun adına para 

basacağını taahhüt etti. Celaleddin ona hilat gönderdi. Bizzat kendi giydirdi ve atıyla 

Şam’ın sokaklarından geçti. Hutbede el-Kâmil için olan duaları çıkarttırdı. El-Kâmil bunu 

duyduğu zaman ordusuyla beraber Kahire’den yola çıktı ve Ramazan ayında Bilbeys’te 

ordugahını kurdu. El-Muazzam: “Yüce Allah’a yemin ederim ki bana karşı çıkacağı her 

sefer için bin dinar sadaka vereceğim. Çünkü askerlerinin tümü benden yana ve 

mektuplarını elinde tutuyorum (bunu kanıtlamak için). Seni sahip olduğun ordunla 

beraber ele geçireceğim.” diye yazdığı bir mektup gönderdi. Bu mektubu el-Muazzam 

gizlice yazdı ve bununla beraber açıktan bir mektup ta gönderdi. Bu mektupta: “Ben senin 

memlukünüm. Sana karşı sevgiden ve sadakatten ayrılmadım. Bu yüzden bana karşı 

ilerleme fikrini bir kenara bırak. Tüm Suriye ve doğu bölgeleri hükümdarları arasında 

sana ilk yardım için yola koyulan ve senin hizmetine kendini adayan bendim.” yazıyordu. 

El-Kâmil bu mektubu emirlerine gösterdi ve sonra Abbasîye’den Kahire Kalesi’ne geri 

döndü. 

Orada el-Muazzam’la mektuplaştıkları için babasının memlukleri ve çok sayıda 

memurunu tutuklamaya devam etti. Aralarında Fahreddin Tûnbâ el-Hubeyşî ve 

candarlarının emiri Fahreddin Altun el-Feyyumi vardı. Buna ilaveten Bahri Adili 

emirlerinden on kişiyi daha tutuklattı. Onları hapse attı ve tüm servetlerine el koydu. 

Bunları Suriye’yi istila edebilmek için ordusuna harcadı. 

Bu yıl el-Melik el-Kâmil Muhammed için nadir bulunan hazineler ve olağanüstü 

hediyeler taşıyan Frenk hükümdarının elçilik heyeti geldi. Bunlar arasında çok sayıda at 

vardı. Bir tanesi de değerli mücevherle kaplı altın bir eyeri olan hükümdarın sahip olduğu 

 
Şeşen, 2007, s. 105; İbnü’l-Esîr, 1987b, s. 426; Steven Runciman, 1987b, s. 162; Amin 

Maalouf, 1998, s. 294; Stephen R. Humphreys, 1977, s. 184. 
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idi. El-Kâmil, İskenderiye’den Kahire’ye kadar yol boyunca elçilik heyetine yiyecek 

içecek sağladı. Kendisi de onları karşılamak için Kahire yakınlarına çıktı. Elçiyi tüm 

saygı nişaneleri ile kabul etti ve vezir Safiyyüddin Şükür’ün397 evine yerleştirdi. 

Sonrasında el-Kâmil, Frenk hükümdarı için içlerinde en nadir Hint, Yemen, Irak, Suriye, 

Mısır ve İran ürünlerinin de olduğu değerli hediyeler toplanmasını söyledi. Maliyeti 

Frenklerin gönderdiğinin iki katını aştı. Hediyelere on bin Mısır dinarı değerinde 

mücevherlerle süslenmiş altın bir eğer de dahil edildi. Bu hediyelerin teslimi için el-

Kâmil, Cemâleddin bin Münkız eş-Şeyzerî’yi görevlendirdi. 

Bu yıl el-Aşkari’den398 bir elçi deniz yoluyla el-Melik el-Kâmil’e geldi. El-

Muazzam Kudüs’ü yıkmak için Şam’dan sefere çıktı. Frenk hükümdarının yola 

koyulduğunu öğrendiği zaman kuleleri ve su depolarını yıktırdı. 

El- Kâmil, Şeyhü'ş Şüyuh Hamevîyye’nin oğulları Kemaleddin ve Muineddin 

ile Kazasker Şerif Şemseddin el-Urmevî’yi el-Muazzam’ın sarayına gönderdi. El-

Muazzam’ın cevabını Humus meliki el-Mücahid’e (Esedüddin Şirkuh) ulaştırması ve 

durumdan haberdar etmesi için de Kemaleddin’e emir verdi. Aynı zamanda Muineddin 

Halife’nin elçilik divanında görev yapmak için Bağdat’a gidecekti. Her ikisi de Şaban 

ayının içinde ayrıldılar. 

 
397

 Merhum Sahib Safiyyüddin bin Şükür’ün Sultan el-Kâmil’in vezirliğini yaptığından 

ve onun Mısr’da  bulunan kanal üzerinde bir köşke sahip olduğundan daha evvel 

bahsetmiştik. 

398
 El-Aşkari, İznik İmparatoru I. Theodore Laskaris’in Arapça lisanında adlandırmasıdır. 

İznik İmparatorluğu’nu IV. Haçlı Seferleri sırasında Latinlerin İstanbul’u işgal 

etmeleri sonucu kurmuştu. Bizanslılar İznik’i kendi merkezleri olarak gördü. Aşağı 

yukarı elli yıl sonra halefleri İstanbul’u tekrar ele geçirdi. Ronald J.C. Broadhurst, 

a.g.e., s. 331. 
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Bu yıl Ramazan Bayramı Yahudi ve Hristiyan bayramlarıyla aynı tarihlere rast 

geldi. El-Melik el-Kâmil’in oğlu el-Melik el-Adil Ebubekir Şevval ayının dokuzunda 

sünnet oldu. 

Şam meliki el-Melik el-Adil’in oğlu el-Melik el-Muazzam Ebu’l Feth İsa, 

Zilkade ayının son günü cuma gününde (11 Kasım 1227) Şam’da öldü. Bu kentin kalesine 

gömüldü ve sonra el-Sâlihiye’ye taşındı. H. 578 (M. 1182) yılında Şam’da doğmuştu. El-

Melik el-Kâmil ondan tedirgin oluyordu ve onun ölümüne sevindi. El-Muazzam cömert, 

cesur, kibar ve yumuşak huyluydu. Şer’i kanun eğitimi aldı ve kendisini Ebu Hanife’nin 

(Allah’ın merhameti üzerine olsun) içtihat okuluna aşırı şekilde bağlılık noktasında 

adamıştı. Dilbilgisi ve diğer bilim dallarında mahir idi. Bir keresinde babası ona: “Tüm 

ailen Şafiî iken nasıl olur da Ebu Hanife’nin mezhebini seçersin?” dedi. El-Muazzam: 

“Ey hünkarım! Aile fertlerinin arasında Müslüman olan tek bir adamın olmasını istemez 

misiniz?” diye cevapladı. “Al-Sahm al-Musib fi’l-Radd’ala al-Khatib” (Hedefi Vuran Ok) 

başlıklı el-Kâtib el-Bağdadi olarak adlandırılan Ebubekir Ahmed bin Sabit’in “Târîhu 

Bağdad”ında Ebu Hanife ile ilgili yazdıklarını boşa çıkaran bir eser yazdı. 

El-Muazzam sonuçlarını düşünmeden burnunun dikine giderdi. Tez canlı ve 

giyim kuşamına dikkat etmezdi. Harezmşahların (Celâleddin’in) Suriye topraklarına göz 

dikmesi için onları kışkırtan oydu. Babasının ölümünden sonra sekiz yıl, yedi aydan sekiz 

gün eksik süre hüküm sürdü. 

Yirmi bir yaşında olan oğlu el-Melik el-Nasır Davud onun yerine geçti. El-Nasır 

amcası el-Kâmil’e bir mektup gönderdi. Bunun üzerine el-Kâmil yas tutmaya başladı. 

Emir Alâeddin bin Şücaeddin Çaldak el-Muzaffer et-Takavî’yi bir başsağlığı mektubu, 

hilat ve sultan sancağıyla birlikte genç Melik’e gönderdi. El-Nasır’ın kendisi hilatını 

kuşandı ve sancağıyla beraber at bindi. Sonrasında el-Kâmil, ona Şevbek (Montreal) 

Kalesi’nin verilmesi isteğini iletti. Böylece orayı kendi hazinesi yapacaktı. El-Nasır 

Davud bunu reddetti. Bundan dolayı o ve amcası arasında bir anlaşmazlık hasıl oldu. 
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Bu yıl el-Kâmil, Tinnis kentinin yerle bir edilmesini emretti. Güçlü sütunları ve 

sağlam binaları yıkıldı. Tüm Mısır’da bundan daha güzel bir kent yoktu. Ama o zamandan 

beri harabe halinde kaldı. 

Recep ayında (17 Haziran- 16 Temmuz) Emir Ebu Zekeriya Yahya b. 

Abdûlvahid b. Ebu Hafs kendisini Tunus’un bağımsız hükümdarı ilan etti ve “el-Sultan 

el-Said” ünvanını aldı. Abdül Mümin’in hanedanlığı gerilemeye başladığı için hiç kimse 

onunla Afrika’nın üstünlüğü için mücadele etmedi. 

H. 625 Yılı (12 Aralık 1227-29 Kasım 1228)  

El-Melik el-Kâmil, Şeyhü'ş Şüyuh ibn Hamevîyye’yi bir hilatle Şam’da bulunan 

yeğeni (el-Muazzam’ın oğlu) el-Nasır Davud’a gönderdi. Elçi getirdiği gaşiyeyi (at 

örtüsünü) genç Melik, amcası el-Aziz (el-Adil’in oğlu İmadüddin Osman, Banyas Meliki) 

ve es-Salih’in (İmadüddin İsmail, Busrâ Meliki) huzurunda taşıdı. Ayrıca el-Kâmil, 

Humus meliki el-Mücahid’e de bir hilat gönderdi. 

Bu yıl el-Kâmil’in yeğeni el-Nasır Davud’la arası açıldı ve ona saldırmaya ve 

ondan Şam’ı almaya niyetlendi. Veliahtı olarak (Mısır’da) oğlu el-Melik es-Salih 

Necmeddin Eyyûb’u atadı ve onu hükümdarlık nişaneleriyle atına bindirdi. Es-Salih atına 

binip Kahire sokaklarından geçti. Onun huzurunda gaşiye sırayla emirler tarafından 

taşındı. El-Kâmil onu Vezaret Köşkü’ne yerleştirdi. O zamanlar yaklaşık yirmi iki 

yaşındaydı. 

Ba’lebek Meliki el-Emcad Behramşah (İzzeddin Ferruhşâh’ın oğlu) bu yıl 

tebaasına ve çocuklarına yönelik adaletsizliği ve zulmünü ifşa etti. Sahip olduklarına el 

koydu. El-Aziz Osman’la (el-Adil’in oğlu) birlikte birliklerinden bir bölümü Ba’lebek 

üzerine yürüyen ve muhasara eden el-Aziz’e burayı teslim etme görevini üstlenmişlerdi. 

Fakat el-Emcad, el-Aziz’le birlikte hareket edenleri ele geçirdi. Bazılarını öldürdü ve geri 

kalanları da hapsetti. Aynı zamanda Şam Meliki el-Nasır Davud, El-Aziz’i Ba’lebek’ten 

çıkaracak adamlar gönderdi. Çok sinirlenen el-Aziz, el-Melik el-Kâmil’e gitti ve ona 
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sığındı. El-Kâmil onun gelişine çok sevindi. Ba’lebek’i el-Emcad’dan zorla alıp ona 

vermek için söz verdi.  

Bu yılda el-Nasır Davud, benzer şekilde Şam halkına kötü davrandı. Mallarına 

el koyarak ve sıradan yanıltmacalarla meşgul ederek devletin yararını ihmal etti. Bu el-

Kâmil’i tedirgin etti ve onu azarlamasına yol açtı. Recep ayında (6 Haziran- 6 Temmuz) 

el-Nasır’a saldırmak için hazırlık yapmaya başladı ve Mısır’da vekili olarak oğlu el-Melik 

es-Salih Necmeddin Eyyûb’u görevlendirdi. Onunla beraber Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir 

Fahreddin Yusuf’u vergi gelirlerinin toplanması ve devlet idaresinin yönetimi için tayin 

etti. 

El-Kâmil, Şaban ayının on dokuzu pazar gününde (24 Temmuz) kayda değer 

büyük bir ordunun başında Kahire’den çıktı. El-Mansur’un oğlu el-Muzaffer Takiyüddin 

Mahmud ve el-Mevdûd’un oğlu olan yeğeni el-Melik el-Cevad Muzafferüddin Yunus 

ona eşlik etti. El-Kâmil, El-Muzaffer’e Hama kentini vermeyi taahhüt etmişti. El-Cevad 

babası öldüğünde amcası el-Kâmil tarafından büyütülmüştü ve Mısır’daki el-Buhayre’nin 

yönetimiyle ikta edilmişti. El-Nasır Davud amcasının sefere çıktığını duyduğunda, onu 

sakinleştirmeye çalışmadı. Fakat diğer amcası el-Eşref’in yardımını gözledi. Aynı 

zamanda el-Kâmil ordusuyla ve Araplarla birlikte Tell Acûl üzerine yürüdü. Buradan 

Nablus, Kudüs ve bağlı bölgelerine birlikler gönderdi. Ayrıca el-Muzaffer Takiyüddin 

Mahmud’un zabiti olan Emir Hüsameddin Ebu Ali b. Muhammed b. Ebu Ali el-

Hezbani’yi, Kahire’ye gönderdi. Burada el-Melik es-Salih onu hizmetine aldı ve onu 

sarayının nazırı (ustadâr) yaptı. El-Kâmil’in askerleri Nablus ve Kudüs’ü ele geçirmek 

için ilerledi. 

Bunun istihbaratı el-Nasır Davud’a ulaştığı zaman, askerlerini yeminle kendine 

bağladı ve savaş için hazırlandı. Busrâ hâkimi amcası es-Salih ona katıldı ve Sarhad 

hâkimi Emir İzzeddin Aybek’te onlara katıldı. Onların katılımı onu çok cesaretlendirdi. 

Emir İmadüddin bin Mûsik ve Fahrü’l Kudat Nasrullah bin Bişâka’yı doğudaki amcası 
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el-Eşref’i yardıma çağırmaları için gönderdi. Bunun üzerine el-Melik el-Eşref, ona 

(yeğenine) yardıma geleceğine dair cevap verdi. El-Melik, el-Hafız İbnü’l Adil’i vekili 

olarak bıraktı ve Şam’ın yolunu tuttu. Selâmiye’den para ve atlarla gelen Hama Meliki 

el-Nasır Kılıçarslan tarafından karşılandı. Ayrıca Humus Meliki (Esedüddin Şirkuh) ve 

oğulları da onu karşıladı. El-Eşref, Şam’a ilerledi. Ramazan ayının sonlarında (4 Ağustos- 

2 Eylül) el-Nasır onu karşılamaya çıktı. Şam onun gelişi için donatıldı. Büyük bir sancak 

altında, belinde kuşandığı bir kemerle kaleye girdi. El-Nasır onun gelişine aşırı derecede 

sevindi. Onu saltanatı ve hazinesi üzerinde yetkilendirdi. El-Eşref, Şam’dan büyülendi ve 

gizlice onu el-Nasır’dan gasp etmek için uğraştı. Çok geçmeden Humus Meliki el-

Mücahid Esedüddin Şirkuh bin Muhammed de onlara katıldı. Fakat el-Adil’in oğlu el-

Aziz, el-Melik el-Kâmil’e meyletti ve ona yolda iken katıldı. Sultan, el-Aziz’in ona 

katılmasından son derece memnun oldu ve onu cömert bir şekilde ödüllendirdi. 

El-Eşref, Emir Seyfeddin Ali bin Kılıç’ı el-Nasır’a ricacı olmak ve Şam’ın el-

Nasır’ın elinde bırakılmasını istemek için el-Kâmil’e gönderdi. El-Kamil’e: “Hepimiz 

sana sadığız, asla seninle olan anlaşmamızdan vazgeçmeyeceğiz.” dedi. El-Kâmil, 

haberciyi samimiyetle kabul etti. El-Nasır’ın eşlik ettiği el-Eşref, el-Kâmil’le buluşmak, 

onunla anlaşmaya varmak ve barışı sağlamak için Şam’dan yola koyuldu. Fakat el-Kâmil 

onların yolda olduklarını duyduğu zaman öfkelendi ve Kahire’ye geri dönmek için 

Nablus’tan ayrıldı. El-Eşref ve el-Nasır, Nablus’ta ordugahlarını kurdukları zaman, el-

Nasır orada kaldı. Lakin el-Eşref ve el-Mücahid, el-Kâmil’in ardından hareket ettiler. 

Sultan, Tell Acûl’da iken el-Eşref’in ilerlediğini duydu. Onu karşılamaya çıktı ve iki 

melikin çadırlarını diktikleri yerdeki ordugahına götürdü. 

Sonra el-Kâmil ve el-Eşref, kuzenleri el-Nasır Davud’un elinden Şam ve Fik 

Yokuşu’na kadar ona bağlı bölgelerin alınması, el-Eşref’e verilmesi hususunda anlaştılar. 

El-Kâmil, Fik Yokuşu ve Gazze arasındaki Selâhaddin’in feth etmiş olduğu kaleleri ve 

toprakları alacaktı. El-Nasır da Şam yerine, el-Eşref’e ait olan Harran, Rakka, Suruç ve 
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Resul Ayn’ı alacaktı. Ba’lebek, el-Emcad Behram’dan alınarak kardeşleri el-Aziz 

Osman’a verilecekti. Hama, el-Melik el-Nasır Kılıçarslan’dan alınacak ve el-Muzaffer 

Takiyüddin Mahmud bin el-Mansur’a verilecekti. El-Muzaffer Takiyüddin, Humus 

Meliki el-Mücahid’in hakimiyet bölgesine ilhak edilecek olan Selamiye’yi bırakacaktı. 

Tatar ve Moğolların kralı Cengiz Han, bu yıl Sârûbâlık yakınlarında öldü.399 . 

Naaşı kendi hükümet merkezinin olduğu Hitây’a (Kuzey Çin) götürüldü. Ondan sonra en 

küçük oğlu Büyük Kağan olarak tahta geçirildi. Hitây’da imparatorluğun yönetimini 

üstlendi. Diğer üç kardeşi daha uzak bölgeleri kendi aralarında bölüştüler. 

Bu yıl Tatarlar, Müslüman topraklarını istila ettiler. Ayrıca Sultan Celaleddin 

(Harezmşah) üzerine birkaç sefer düzenlediler. Celaleddin birden fazla kez yenilgiye 

uğradı. Fakat sonunda onlara üstün geldi ve bozguna uğrattı. Onlardan kurtulduğu zaman 

Ahlat üzerine yürüdü. Burası el-Eşref’in topraklarının bir bölümünü teşkil ediyordu. 

Kenti yağmaladı, kadınları tutsak aldı, çocukları köle yaptı, erkekleri öldürdü, etraftaki 

köyleri tahrip etti ve kafirlerin bile yapamayacağı davranışlarda bulundu. Bundan sonra 

ülkesine döndü. Harran, Urfa ve çevresi depremle sallanırken, Suruç halkı Menbiç’e 

kaçtı. Celaleddin, Şam’ı istila etmeyi düşündü. Fakat Allah onu bu fikirden saptırdı. 

 
399

 Cengiz Han, kuzey batı Çin bölgesinde kurulmuş olan ve daha önceden anlaştıkları 

üzere kendisine gerektiğinde asker yardımı yapacakken bunu yerine getirmeyen Batı 

Xia Hanedanlığı (Tangutlar) üzerine çıktığı seferin başarılı olmasına müteakiben M. 

1227 yılında bu hanedanlık topraklarında hayatını kaybetti. Moğollar hakkında ayrıca 

bkz. Anonim Eser, Moğolların Gizli Tarihi, Çev. Ahmet Temir, TTK Yayınları, 

Ankara 1986. 
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Bu yıl Frenk hükümdarı, daha evvel anlatıldığı üzere el-Melik el-Kâmil’in 

çağrısı üzerine el-Muazzam’ı uzaklaştırmak için Akka’ya vardı.400 Fakat el-Muazzam bu 

buhranda hayatını kaybetti. Hükümdar, Akka’ya vardığında el-Kâmil’e: “Kral size derki, 

benim oralara gelmeden her şeyin (önceden anlaşıldığı üzere) bize verilmesi 

Müslümanların iyiliği ve yararınadır. Dimyat kuşatıldığı zaman, elçime tüm Filistin 

sahillerini ve İskenderiye’nin imtiyaz haklarını teklif ettiniz. Fakat biz bunu kabul 

etmedik. Tanrı size zaferi bahşetti ve Dimyat’ı size geri verdi. Benim elçim kimdi? Benim 

en önemsiz kulumdan başka bir şey değildi. O halde ona teklif ettiğinizden daha azını 

bana vermeyin.” diye söylemde bulunmasını istediği bir elçiyi gönderdi. El-Kâmil’in 

kafası yapmış oldukları antlaşma yüzünden oldukça karmaşıktı.  Ne kralı kabul edebiliyor 

ne de onunla savaşmak istiyordu. Uysal bir dil kullanarak onunla mektup alışverişinde 

bulundu ve Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin iki hükümdar arasında gidip geldi. 

Aynı zamanda Frenkler, yarısının Müslümanlara yarısının da Frenklere ait olduğu 

Sayda’yı inşa etmeye başladılar. Harap olan müstahkem duvarları tamir ettiler ve 

Müslümanları buradan sürdüler. Bu yıl el-Kâmil, Tell Acûl’da ve Frenk hükümdarı 

Akka’da iken bitti. Habercileri onlar arasında sürekli olarak gidip geldiler. 

 

 

 

 

 
400

 Hastalığı sebebiyle belirlenen zamanda VI. haçlı Seferi’ni başlatmadığı için Papa 

tarafından Aforoz edilen Roma-Germen Kralı II. Friedrich, yaklaşık bir yıl sonra 

Papa’dan bağımsız bir şekilde sefere çıkarak Eylül 1228 Akka’ya ulaştı ve böylece VI. 

Haçlı Seferini başlatmış oldu. Işın  Demirkent, 2004, s. 199-200; Steven Runciman, 

1987b, s. 160; William Barron Stevenson, 1907, 310-311. 
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H. 626 Yılı (30 Kasım 1228-19 Kasım 1229) 

Bu yıl Filistin kıyılarında ve Şam’da fiyatlar çok yüksek oldu. Halep’ten gelen 

yardım Ürdün vadisine ulaştı. Emir İzzeddin Aytemur el-Muazzam,401 el-Melik el-

Kâmil’in onu kabul etmesi üzerine iltica etti. El-Nasır Davud, el-Eşref ve el-Kâmil’in ona 

karşı birleştiklerini duyduğu zaman Nablus’tan ayrıldı ve Şam’a geri döndü. Bunun 

haberi el-Eşref’e Tell Acûl’da iken ulaştı. El-Nasır’a yetişmek için yola koyuldu ve onu 

Fik Yokuşu aşağısında Ürdün vadisindeki Kusayr’da yakaladı. El-Eşref, ona el-Melik es-

Salih İsmail, el-Melik el-Mugîs ve Emir İzzeddin Aybek el-Muazzam’ın gelişini bilgi 

verdi. El-Kâmil’le ikisi arasında barışı sağlamak maksadıyla buluşmaya geldiğini izah 

etti. El-Kâmil’i el-Nasır’ın üzerine ilerlemesinden döndürmek için ısrarla gayret sarf etti. 

Fakat Sultan kabul etmedi ve Şam’ı almak hariç her şeyi geri çevirdi. El-Eşref, El-Nasır’a: 

“Farkındasındır.” dedi ve: “O Sultandır ve evimizin reisidir, Mısır’ın hükümdarıdır. 

Onun buyruğundan ayrılmak olmaz, senin ona Şam’ı teslim etmene ve karşılığında 

belirlenen doğu bölgelerini almana karar verildi.” diye devam etti. Antlaşmanın 

detaylarını açıklamaya devam etti.  

El-Eşref konuşmasını bitirdiğinde, Emir İzzeddin Aybek doğruldu ve: “Ne 

düzenbazlık ne de iyilik bizi kıpırdatacaktır. Bu ülkenin bir taşını bile teslim etmeyeceğiz. 

Askerlerimiz sayıca üstün olduğu için biz tümüne karşı koyabiliriz ve onları geri 

püskürtebiliriz.” dedi. El-Nasır, çadırların katlanması ve adamlarının atlanması için emir 

verdi. Atlarına binip Şam’a doğru uzaklaştılar. El-Nasır’ın amcası es-Salih ve yeğeni el-

Mugîs onu takip etmediler. El-Nasır, Şam’a vardığında bir kuşatmaya karşı koyabilmek 

için hazırlık yapmaya başladı. Kent halkı babasına duyduğu sevgiden dolayı onun 

 
401

 Cinin sahibi Emir İzzeddin Aytemur el-Muazzam, El-Nasır Davud’un babasının 

adamlarındandı. Melik’le arası açılan emir ona kızıp el-Kâmil’in tarafına geçmiştir. 

Ramazan Şeşen, 2007, s. 112. 
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yanında durdu. Aynı zamanda el-Eşref ordusuyla yola koyuldu. Bânas ve Qanawat 

kanallarını keserek Şam’ı kuşatma altına aldı. Ordu ve kent sakinleri el-Eşref’e karşı 

taarruz ettiler ve onunla muhtelif çatışmalar yaptılar.  

Aynı zamanda Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin ve Kazasker Şerif 

Şemseddin el-Urmevî, el-Melik el-Kâmil ve Alman hükümdarı Kral Friedrich arasında 

birtakım yolculuk yaptılar. Sonunda Frenk hükümdarının Kudüs’ü Müslümanlardan 

alması, kentin olduğu gibi boşaltılmış vaziyette kalması, duvarlarının hiçbirisinin tamir 

edilmemesi hususunda anlaşıldı. Tüm bağlı köyleri Müslümanların elinde kalacak, 

Frenkler onların üzerinde yargılama gücü olmayacaktı. İbadethane alanı (el-Haram), 

Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksa içinde bulunanlarda Müslümanlarda kalacaktı. 

Muhafızları Müslüman olurken hiçbir Frenk’in ziyaretçi olarak hariç girmesine müsaade 

edilmeyecekti. Kutsal alan dahilinde gözetlenmek suretiyle topluca namaz kılmak ve ezan 

okumakla birlikte İslâm’ın teamülleri devam edecekti. Akka, Yafa, Lod ve Kudüs 

arasında uzanan köyler, Kudüs etrafındakiler hariç Frenklere verilecekti. 

Tüm bunlar el-Kâmil’in Frenk hükümdarı ile olan ilişkisi, ondan korkması ve 

onunla savaşamamasından kaynaklandı. El-Kâmil: “Frenklere sadece harap olmuş 

kiliseleri ve evleri bıraktım. Cami (Haram’daki) olduğu gibi kalacak, Müslümanlar hâlâ 

eyaletleri ve köyleri yönetirken İslâm’ın tüm teamülleri orada devam edecek.” diye 

Müslümanlara izah etti.  

Hükümdarlar kendi aralarında anlaşmış olduğundan, bu yılın Rebiyülevvel 

ayının yirmi sekizinde (24 Şubat 1229) başlayan on yıl, beş ay ve kırk günlük bir ateşkes 

antlaşmasına varıldı. Frenk hükümdarı, Kudüs veya diğer kentlerin elde edilmesinde 

Frenkler arasındaki mevkisini korumak dışında bir gayesinin olmadığını ve itibarı 

zedelenir korkusuyla bunlardan hiçbirini Sultan’a dayatmadığını söyleyerek Fahreddin’e 

üzüntülerini dile getirdi. 
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El-Melik el-Kâmil ve Frenk hükümdarı anlaşma için yemin verdiler. Sultan, 

Müslümanların kenti terk etmeleri ve orayı Frenklere teslim etmeleri çağrısında 

bulunmak için adamlarını Kudüs’e gönderdi. Sonrasında gözyaşları döküldü, büyük 

feryatlar ve matemler oldu. İmamlar ve müezzinler el-Kâmil’in çadırına gittiler. 

Kapısında ibadet vakti olmadığı zaman ezan okuttular. Bu ziyadesiyle el-Kâmil’i rahatsız 

etti. Paravanların, gümüş şamdanların ve diğer aletlerin onlardan alınmasını ve: “Her 

nereye istiyorsanız defolun.” diyerek onların kendisinden uzaklaştırılmasını emretti. Tüm 

bunlar Müslümanlar için talihsizlikti. Çoğu serzeniş el-Kâmil üzerine yapıldı ve tüm ülke 

içinde ona karşı birçok hakaret vardı. 

Bundan sonra Kral, Tibnin’i ve bağlı yerleri talep etti. El-Kâmil oraları ona 

teslim etti. Sonra Kudüs’e girmek için izin istedi ve el-Kâmil buna da izin verdi. Nablus 

kadısı Kadı Şemseddin’i onun hizmetinde bulunmak için gönderdi. Kral, kadıyla beraber 

Kudüs Camisi’ni ziyaret etti ve türbelerin etrafında gezdirildi. Kral, Mescid-i Aksa’ya, 

Kubbetü’s Sahra’ya ve minbere doğru yükselen merdivenlerine çok hayran kaldı. 

Sonrasında elinde bir İncil olan papazın Mescid-i Aksa’ya girmeye teşebbüs ettiğini fark 

etti. Onu uzaklaştırdı ve geldiği için azarladı. Eğer herhangi bir Frenk izinsiz olarak 

girerse onun gözlerinin oyulacağına dair yemin etti ve “Bizler Sultan el-Melik el-Kâmil’in 

kulları ve memlukleriyiz.” diye açıklama yaptı. Sonrada: “O bize bu kiliseleri lütfundan 

dolayı açtı. Sizden hiç kimsenin onun koyduğu kuralların dışına çıkmasına müsaade 

etmeyin.”. Bunun üzerine rahip korkuyla titreyerek ayrıldı. Sonra kral geçici olarak 

kalacağı evine geçti. Nablus kadısı (Şemseddin) müezzinlere o gece ezan okumamalarını 

emretti. Onlar da ezan okumadılar. Sabah olduğunda Kral, kadıya: “Müezzinler niçin 

minberde ezanı okumadılar?” diye sordu. Kadı: “Kulunuz sizin şerefinize ve hürmetinize 

onlara mâni oldu.” diye cevap verdi. Kral: “Böyle yaparak günah işlediniz.” diye konuştu 
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ve: “Tanrı biliyor ki Kudüs’te geçecek gecemdeki arzum Müslümanların ezanını duymak 

ve gecenin içinde onların niyazına kulak vermekti.” diye devam etti.402 

Sonrasında Kral Akka’ya hareket etti. O alim bir kişiydi. Geometri, matematik 

ve aritmetikte son derece bilgiliydi. El-Kâmil’e çok sayıda geometri, matematik ve hukuk 

alanlarında problemler gönderdi. El-Kâmil’de cevabı yazmadan evvel onları çoğunlukla 

el-Ta’âsif olarak bilinen Hanefi Şeyhi Alameddin’e ve diğer alimlere gösterirdi. Kral, 

Cemâziyelâhir ayının sonunda gemiyle Akka’dan kendi ülkesine gitti. El-Kâmil, 

Cemâleddin el-Kâtib el-Eşref’i doğu bölgelerine Frenklerin Kudüs’ü almalarından dolayı 

duydukları sıkıntılardan kurtulmaları ve kalplerini ferah tutmaları için gönderdi.   

Cemâziyelevvel ayının beşinde, pazar günüydü. Kadı el-Fâzıl’ın oğlu Kadı el-

Eşref’in evi basıldı ve değerli eşyalarına el konuldu (yetkililer tarafından). Ayın yirmi 

ikisinde tüm kitapları Kahire Kalesi’ne taşındı. Cilt sayısı altmış sekiz bin idi. 

Cemâziyelâhir ayının üçünde kitap raflarının tahtaları kırk dokuz deve ile getirildi. 

Kitapları üç seferde elli dokuz deveyle taşındı. Recep ayının yirmi ikisi cumartesi günü 

kitaplar ve muhafazaları Kale’den el-Fâzıl’ın evine taşındı. Cilt sayısının on bir bin sekiz 

yüz sekiz olduğu söylenir. Bunlar arasında Ebü’l-Alâ El-Ma’arrî403 tarafından kaleme 

alınan ve altmış bölümden oluşan “Kitâb el-Eykü ve'l-Gusûn”da bulunuyordu. 

 
402 Kral’ın Kudüs’e girişi ve buradaki gezisi için ayrıca bkz. Steven Runciman, 1987b, s. 

165-166. 

403 Ebü’l-Alâ El-Ma’arrî, geçirdiği çiçek hastalığı sonucu görme engelli olan Arap filozof 

ve şairdir. Ekonomik olarak sıkıntı çekmesine rağmen hayatı boyunca herhangi bir 

devlet kademesinde resmi bir görev almamış ve insanlardan uzak kalarak münzevi bir 

dünya hayatı yaşamıştır. Mustafa Kırkız, “Şair Ebu'l- Ala El-Ma’arrî, Hayatı, Eserleri 

ve Edebi Anlayışı”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ 2011, C. 16 S. 1, s. 157-175. 
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Bu yıl Malatya hükümdarı saldırılarda bulundu. Birçok kişiyi öldürüp, çok 

sayıda yağma yaptı. El-Melik el-Nasır, Şam’da amcası el-Melik el-Kâmil’i Kudüs’ü 

Frenklere teslim etmekle suçladı. Tüm mahiyeti el-Kâmil’in bu davranışına derinden 

nefret besledi. Hafız Şemsüddîn Sıbt İbnü’l Cevzi, Şam Camisi’nde Kudüs’ün Frenkler 

tarafından sahiplenilmesi hususunda halkın çektiği ıstıraptan dolayı hararetli bir konuşma 

yaptı ve anlaşmayı kınayan en sert dili kullandı. Onun konuşmasına birçok cemaat 

tarafından katılım oldu. Sesleri bağırtılarında yükseldi ve çokça gözyaşı döktüler. Hafız 

üç yüz dizelik bir şiiri ezberden okudu. Onlardan birisi de: “Dünyadaki tüm taşları 

mükemmellikte geçen Muallak taşı üzerinde duran Kubbetü’s Sahra’da Kur’an 

surelerinin okunmadığı okullar vardır ve Vahiy evinde meydanlar terk edilmektedir.” 

dizeleriydi. 

Şam’da o günden daha fazla gözyaşının döküldüğü bir gün görülmedi.  

Aynı zamanda el-Eşref, Şam’ı kuşatıyordu ve el-Kâmil’i harekete geçirecek 

haberler gönderiyordu. El-Kâmil, uzunca bir süre orada kaldıktan sonra Tell Acûl’dan 

yola çıktı. 

Kardeşi Banyas meliki el-Aziz Osman ve onun oğlu el-Zâhir Gazi tarafından 

Yibna404 köyünde karşılandı. El-Kâmil, el-Aziz’e elli bin dinar, el-Zahir Gazi’ye on bin 

dinar ve bunlara ek olarak pahalı kıyafetler ile olağanüstü hilatlar verdi. El-Kâmil’in 

emriyle onun için memlukleri ve memurlarının ihtiyaç duyduğu çadır ve tüm 

mefruşatların bulunduğu tesislerle çevrili devasa bir çadır kuruldu. Sonra Emir İzzeddin 

Aytemur el-Muazzam, Sultan’a katıldı. Sultan ona on bin dinar ya da bazılarının dediği 

gibi yirmi bin dinar verdi. Ayrıca Sultan, ona Kûs eyaletinden yirmi bin irdeb tahıl 

 
404

 Yibna, Remle kentinin yaklaşık 15 km. güney batısında bulunan bir Filistin köyüdür. 

Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 332. 
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verilmesi hususunda bir pusula yazdı. Bir de ona Sahib Safiyyüddin bin Şükür’ün 

topraklarını ve onun en seçkin sürülerini bahşetti. 

Sonrasında el-Kâmil, Şam’ın yolunu tuttu ve Cemâziyelevvel ayında (28 Mart-

28 Nisan) buraya karşı ordugahını kurdu. El-Eşref’le beraber gayretle kenti kuşatma 

altına aldı. Kent halkı su kanallarının kesilmesi sebebiyle susuzluktan ve üstelik Recep 

ayının sonuna kadar var olan gündelik çatışmalardan mustarip oldu. Fiyatlar yükseldi ve 

el-Nasır’ın hazinesi tükenmeye başladı. Böylece çok sayıda adamı onu terk etti ve el-

Kâmil ile el-Eşref’in tarafına geçtiler. El-Nasır, kendi sahip olduğu altın ve gümüş 

kaplardan dinar ve dirhemler darp ettirdi ve neredeyse tüm hazinesi bitene kadar onları 

dağıttı. Halk onu güçlü bir şekilde destekledi ve el-Kâmil ile el-Eşref’in ordularını büyük 

kayıplara uğrattılar. 

Aynı zamanda Halep meliki el-Melik el-Aziz’in (Muhammed b. el-Zahir Gazi 

b. Selâhaddin) gönderdiği Halep’in önde gelen ve seçkin adamlarının eşlik ettiği Kadı 

Bahâeddin bin Şeddad, el-Aziz’in el-Kâmil’in kızıyla evlenmesine talip olmak için geldi. 

El-Kâmil onu karşılamak için ordugahından çıkıp Şam’daki el-Mukaddem Camii 

yakınlarına geldi. Onu getirerek yanına yerleştirdi. Daha sonra Sultan onu huzuruna kabul 

etti ve elçi de el-Aziz’den getirdiği hediyeleri ona sundu. El-Aziz ve el-Kâmil’in kızı 

Fatıma Hatun (Melike)405 arasındaki evlilik akdi Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir İmadüddin 

Ömer tarafından elli bin dinarlık bir çeyiz parası üzerine tanzim edildi. Bin Şeddad (el-

Aziz’in elçisi) Recep ayının altısında anlaşmayı onayladı. 

 
405

 Fatıma Hatun, Sultan el-Melik El-Kâmil’in Sitti Sevda Hatun’dan olan kızıdır. Kocası 

el-Aziz Muhammed ise el-Adil’in kızı Dayfe Hatun’un oğludur. Dayfe Hatun amcası 

Selâhaddin Eyyûbi’nin oğlu Halep hâkimi ez-Zâhir ile evliydi. Tülay Yürekli, “Eyyûbî 

Ailesi Kadınları”, Tarihin Peşinde, 2011, S. 6, s. 333; Mustafa Kılıç, 2001, 52. 
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Aynı zamanda el-Nasır tüm kaynakları tükendiği için cesaretini kaybetmişti. Bir 

gece, Recep ayının sonunda (24 Haziran), küçük bir grupla birlikte Şam’daki kaleden 

çıktı ve kendisini el-Kâmil’in çadırının kapısına attı. El-Kâmil dışarı çıktı ve onu şefkatle 

kabul etti. Ona ciddi bir şekilde yaklaştıktan sonra onu kollarının arasına aldı ve teselli 

etti. Sonra el-Nasır’a kaleye geri dönmesini emretti. O da bunu yaptı. İki gün sonra el-

Kâmil, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin’i kaleye gönderdi. Günlerden cuma 

günüydü. Emir orada cuma namazında konuştu ve sonra el-Nasır Davud’la birlikte el-

Kâmil’in ordugahı için yola koyuldu. Orada iki melik birbirleri için bağlılık yemini ettiler.  

El-Kâmil,  el-Nasır’a Şam’a karşılık Bayt Jibrin, Kudüs’e bağlı yerler, Nablus, 

tüm Ürdün vadisi, Salt ve Belka’yla birlikte Kerek, Şevbek ve bağlı yerleri verdi. Sonra 

el-Nasır, Şevbek’i el-Kâmil’e bıraktı. El-Kâmil bunu kabul etti. Böylece Şevbek’le 

beraber el-Halil,406 Taberiye, Gazze, Askalân, Remle, Lod ve sahil düzlüklerindeki 

Müslüman topraklarının efendisi oldu. 

Şaban ayının ilk gününde (25 Haziran) halkın büyük umutsuzluğa düşmesine 

sebep olan Şam kapıları açıldı. Onlar el-Nasır’ın gidişine üzüldüler ve aşırı şekilde 

ağlaştılar.407 El-Kâmil, el-Eşref’in topraklarını devralmak için temsilciler gönderirken, el-

 
406

 El-Halil, Filistin’de bulunan Batı Şeria bölgesinde bir yerleşim birimidir. Hz. İbrahim 

ve ailesinin mezarlarının bulunduğu tarihi şehir, Kudüs’ün 32 km. güneybatısında, 

Gazze’nin 55 km. doğusunda yer almaktadır. Mustafa L. Bilge, “Halîl”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 1997, C.15, s. 305-307. 

407
 İbn Vâsıl, Şam’da yaşanan üzüntüyü: “Ben o gün kalenin kapısındaydım. Kentin 

kapıları açılıp Mısır askerleri kente girdiğinde halk ağlamaya ve feryat etmeye 

başladı. Şam halkını bu halde gören biri ya onların çocukları ya da  babaları ölmüş 

bu  yüzden böyle ağlıyorlar zannederdi” şeklinde ifade etmektedir. İbn Vâsıl, 1972, s. 

257. 
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Eşref de Şam’ın idaresini eline aldı. Temsilciler; Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin, 

Hadım Şemsüddîn Sevâb ve diğerleri idi. Harran, Urfa, Suruç, Resulayn, Rakka ve diğer 

yerleri de müsadere ettiler. El-Nasır ailesiyle beraber Kerek’e çekildi. 

El-Kâmil, el-Muzaffer Takiyüddin Mahmud İbnü’l Mansur Muhammed b. 

(Takiyüddin) Ömer b. Şahinşah b. Eyyûb’le beraber Hama üzerine yürüdü. Sultan bu 

meliki önden bir orduyla Hama’yı kuşatması için gönderdi. Buranın hükümdarı el-Nasır 

Kılıçarslan teslim oldu ve hızlıca Selemiye’de (Mezopotamya’ya gittiği yol üzerinde) 

olan el-Kâmil’e gitti. Fakat el-Muzaffer kentin idaresini eline alırken, Sultan el-Nasır’a 

hakaretler etti ve adamlarını hapsetti. El-Nasır, iki ay hariç dokuz yıl hüküm sürmüştü. 

El-Kâmil, onu (Hama’daki el-Nasır’ı) hapse atıldığı Mısır’a sürdü. 

Sultan, Fırat’ı geçerek, Caber Kalesi’ne girerek ve oradan da Rakka’ya hareket 

ederek doğu bölgeleri üzerine yürüdü. Doğu melikleri endişeye kapıldılar. Ramazan 

Bayramı’nı Rakka’da kutladı (23 Ağustos). Sonra Harran’a hareket etti ve buradan da 

Urfa’ya geçti. Urfa’da iki bin civarında atlı adam bulunan askeri bir garnizon teşkil etti. 

Mardin, Diyarbakır, Musul ve Erbil’den gelen elçileri kabul etti. Kendilerini takdim 

etmek için huzuruna birkaç hükümdar geldi. Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Fahreddin’i 

Halife’nin sarayına gönderdi. Yeğeni el-Melik el-Nasır Kılıçaslan’ı hapisten tahliye etti. 

Ona bir hilat bahşetti ve Bârin’i408 ona ikta olarak verdi. Bunun için bir berat yazdı ve 

Hama’da kalede bulunanların ona nakledilmesine dair talimatlar verdi. Bunlar dört yüz 

bin dirheme tekabül ediyordu. El-Muzaffer Takiyüddin’e mablağın ona teslim 

 
408

 Bârin, Hama ve Humus kentlerinin batısında, Trablusşam kentinin kuzeyinde bulunan 

bir yerleşim birimidir. Hama Kalesi’ne 38 km. mesafede bulunmaktadır. Daha evvel 

Romalılara ait olan bir askeri kışla üzerine Frenkler tarafından inşa edilen bir de kalesi 

mevcuttur. Mehtap Nasıroğlu, “XVI. Yüzyılda Hama Sancağında Kırsal Yerleşme”, 

Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 56, s. 120.  
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edilmesinin emrini yazdırdı. El-Nasır, Bârin’e doğru ilerledi ve buranın hakimiyetini 

eline aldı. 

Bu önemli anda el-Kâmil, Harezmşah’ın (Celaleddin) Ahlat’ı kuşatmakta 

olduğu ve kente karşı yirmi mancınığa hedef aldırdığının bilgisini aldı. Harezmşahlar, 

Şevval ayının ortalarında (7 Eylül) savaş alanına varmışlardı. El-Eşref’in garnizonu el-

Kâmil’e yardım isteği gönderdi. Fakat o tek bir adam bile göndermedi. Ayrıca Mardin’de 

hutbelerdeki duaların el-Kâmil için yapıldığı ve onun adına para basıldığı bilgileri geldi. 

(Sonra Ahlat’tan mesajlar geldi. Tümü el-Kâmil’den kentin yardımı için el-Eşref’in 

gönderilmesini istiyordu) Sultan, Hama, Humus ve Halep orduları için talep gönderdi. 

Halep ordusu el-Eşref’le beraber Ahlat’ın yolunu tuttu. Aynı zamanda Frenklerin Bârin’e 

saldırdıkları, yağma yaptıkları ve tutsaklar aldıkları haberleri geldi. 

El-Melik el-Kâmil’in oğlu el-Melik el-Mesud Yusuf, bu yıl Mekke’de öldü.409 

Yirmi altı yaşındaydı. Yemen üzerinde on dört yıl hüküm sürdü. Geride Selâhaddin Yusuf 

adında bir oğlan bıraktı. Selâhaddin Yusuf babasından sonra el-Melik el-Mesud ünvanını 

aldı. Selâhaddin Yusuf’un oğlu Musa bin Yusuf (İbnü’l Kâmil), Allah’ın izniyle ileride 

bahsedeceğimiz üzere, el-Eşref adı altında daha sonraları Mısır’ı yönetti. Tahtı el-Muizz 

Aybek’le paylaştı.  

El-Melik el-Kâmil oğlu el-Mesud’un ölümünde acılı bir şekilde yas tuttu ve aşırı 

üzüntüden memluklerinden, hazinesinden ve oğullarından vazgeçti. Beyaz cüppeler 

giydi. El-Mesud, yerine vekil olarak Yemen’de Türkmen Nureddin Abi bin Resûl’ü 

 
409

 Yemen hükümdarı olan el-Melik el-Mesud Yusuf, aynı zamanda H. 619 yılında 

Mekke'nin idaresini eline alarak Zeydîler'i oradan sürgün etmiş, halka karşı adaletli 

davranmış, onlara iyi muamelede bulunmuş, hac yollarının emniyetini temin etmiştir. 

Fakat kendi nefsine yenilerek aşırı davranışlarda bulunmuş ve kötü günahlar işlemiştir. 

İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 196. 
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bırakmıştı. Lakin bu adam topraklar üzerindeki hakimiyeti eline geçirdi. El-Melik el-

Kâmil’e sayısız hediyeler gönderdi ve ona: “Ben bu topraklar üzerinde Sultan’ın 

vekiliyim.” dedi. Yemen’in yönetimi bundan böyle ondan sonra gelen neslinde kaldı. 

H. 627 (20 Kasım 1229-8 Kasım 1230)   

Bu yıl el-Kâmil Harran’da iken, Harezmşah (Celaleddin) Ahlat’ı ve el-Eşref de 

Ba’lebek’i kuşatırken başladı. Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin Bağdat’taki elçilik 

görevinden geri döndü. Frenk kralından bir elçi beraberinde el-Melik el-Kâmil ve Emir 

Fahreddin için bir mektupla Harran’a vardı. El-Kâmil, Harran’dan Rakka’ya hareket etti.  

Bu yıl el-Adil’in oğlu el-Eşref on aylık bir kuşatmadan sonra Ba’lebek’i ele 

geçirdi. Ba’lebek ve bağlı yerlerine karşılık Şam’ın el-Kuseyr ve ez-Zebadani köyleri el-

Emced Mecdüddin Behramşah b. Ferruhşâh b. Şahinşah b. Necmeddin Eyyûb b. Şadi’ye 

verdi. El-Emced, Ba’lebek’te kırk dokuz yıl hüküm sürmüştü. El-Kâmil, saray nazırı 

(ustadâr) Emir Fahreddin Osman’ı kişisel kaygılarıyla ilgili olarak el-Eşref’e gönderdi. 

Şeyhü'ş Şüyuh’un oğullarından birisi olan Kemaleddin’i Cezire’ye vekili olarak atadı. 

Aynı yılda Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat’tan el-Melik el-Kâmil’e 

bir elçi geldi. Mısır Sultanı’nı, Keykubad’ın yirmi beş bin adamını Erzincan’a, on bin 

adamı Malatya’ya gönderdiğini ve kendisinin de Sultan nereye isterse oraya gitmeye 

hazır olduğu konusunda bilgilendirdi. El-Kâmil, Harezmşah tehdidinden dolayı son 

derece rahatsız olduğu için bundan çok müteessir oldu.410 

 
410

 Harezmşahlara karşı kendisine müttefik arayan Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad, 

Kemaleddin Kamyar’ı elçi olarak el-Melik el-Kâmil ve el-Melik el-Eşref’in yanına 

gönderdi. Meliklerin gönülsüz davrandığını gören Kamyar onlara: “Sultan’ın 

hareminin namahrem ellere düştüğünü görürseniz, o zaman pişmanlık duymanız ve 

hamiyet duygularınızın kabarması bir işe yaramaz.” diyerek onları etkilemeyi 
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Şam Meliki el-Eşref bu kentten çıkarak doğu için yola koyuldu ve Rakka’da el-

Kâmil’e yetişti. Arapların emiri Mani bin Hadise’de ulaştı. Harezmşahlar uzunca bir 

kuşatma ve şiddetli çatışmalardan sonra Cemâziyelevvel ayının yirmi sekizinde (24 

Nisan) Ahlat kentini ele geçirdiler. Kentin sakinlerini kılıçtan geçirdiler. Acımasızca 

yağmalayıp katliam yaptılar. Aynı zamanda el-Kâmil ciddi meselelerle ilgilenmek için 

Mısır’ın yolunu tuttu. Oğlu el-Mesud’un öldüğü haberini duydu (Yemen meliki) ve bu 

haberi gizletti. Ayrıca el-Adil’in annesi olan hanımından, oğlu el-Melik es-Salih 

Necmeddin Eyyûb’u (diğer hanımından olan oğlu) şikâyet eden bir mektup aldı. Hanımı, 

es-Salih’in tahta el koymak için plan yaptığı ve çok sayıda zorlu Türk memlukünü 

rüşvetle kendi tarafına çektiğini bildiriyordu. Tüccarlardan büyük meblağlar gasp etmiş 

ve merkez hazinenin bir bölümünü çarçur etmişti. Hanımı: “Siz geri dönmedikçe O, tahtı 

ele geçirecek. Hem beni hem de oğlun el-Adil’i buradan sürecek.” diye yazdı. 

El-Kâmil bu haberle kuşkuya kapıldı ve öfkeye düştü. Sonrasında es-Salih’in 

parayla bin memluk tuttuğu haberi geldi. El-Kâmil, Hadım Şemsüddîn Sevâb el-Adili’yi 

doğu eyaletlerinin valisi olarak atadı ve ona yüz süvarilik bir emirlik iktası verdi. Bu 

Mısır’da sahip olduklarına ek olarak iki yüz elli süvariye bakmak için İhmim olarak 

adlandırılan eyaletlerin tamamı, Kay, el-Kayat ve Ducve köyleri verildi. Böylece üç yüz 

süvarilik bir emirlik mertebesi elde etti. El-Kâmil, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Kemaleddin’i 

veziri olarak atadı ve sonra Mısır için ayrıldı. Buraya Recep ayının içinde vardı. Oğlu es-

Salih’e karşı duyguları muazzam bir şekilde değişti. Onun birçok adamını tutuklattı ve 

onları hapsettirdi. Es-Salih’in onlara cömertçe verdiği paraları geri verdirtti. Es-Salih 

kendiliğinden tahtın varisliğinden el çekti. 

 
başarmıştır. Elçinin haremden kastı Sultan Alâeddin Keykubad’ın eşi, onların da kız 

kardeşi olan el-Adil’in kızı Melike Gaziye Hatun idi. İbn Bîbî, 1996a, s. 388. 
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Bu yıl Sultan Alâeddin Keykubad, Sultan Celaleddin’e saldırdı. Onu bozguna 

uğrattı ve birçok askerini kılıçtan geçirdi. Harezmşah birkaç adamıyla beraber Tebriz’e 

kaçtı. Savaş Ramazan’ın yirmi yedisinde meydana geldi. Sonuç olarak Şam meliki el-

Eşref Ahlat’ın sahibi oldu.411 

Nilmetre’ye göre Nil’in aşağı seviyesi bu yıl iki kübite, maksimum olarakta on 

üç kübit ve on üç parmağa erişti. Bundan dolayı fiyatlar hiç artmadı. 

Frenkler, Ramazan ayında (24 Temmuz-22 Ağustos) Hama’ya karşı yürüyüşe 

geçtiler. Fakat el-Muzaffer el-Takiyüddin onlarla savaştı. Onlardan çok sayıda kişiyi 

öldürdü ve ayrıca tutsaklar aldı. 

Ba’lebek meliki el-Melik el-Emced Mecdüddin Behramşah b. Ferruhşâh b. 

Necmeddin Eyyûb kırk dokuz yıllık bir saltanattan sonra Şevval ayının on sekizinde 

Çarşamba gecesi öldü.412 Alim ve şair birisiydi. Çoğunlukla el-Musammir olarak bilinen 

Selâhaddin Yusuf’un oğlu el-Melik el-Zâfir Hıdır’da bu yıl hayatını kaybetti. 

 

 
411

 Erzincan yakınlarında Yassıçemen mevkiinde gerçekleşen, Harezmşah ordusunun 

Eyyûbî-Selçuklu ittifakı karşısında büyük bir hezimete uğradığı savaşın öncesinde 

yaşananlar, karşılıklı gidip gelen elçi trafiği, savaşa müdahil olan Müslüman 

hükümdarların bir birlerine karşı tutum ve davranışları, ittifak arayışları, Eyyûbîlerin 

Selçukluların yardımına gitmesi, Alâeddin Keykubad’ın El-Eşref’i karşılaması, 

savaşın gidişatı ve savaş sonunda yaşanalar hakkında ayrıca bkz. İbn Bîbî, 1996a, s. 

374-418. 

412
 El-Melik el-Emced Behramşah, Türk kölemenlerinden birisini kendisine ait gözdesiyle 

zina yapmakla suçladı ve onu zindana attırdı. Bu Türk köle bir yolunu bulup zindandan 

kaçtı ve bir gece vakti gerçekleştirdiği suikast sonucu Behramşah’ı öldürdü. İbn Kesîr, 

XIII, 2017, s. 213. 
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H. 628 Yılı (9 Kasım 1230-28 Ekim 1231)  

El-Eşref, bu yıl Şam’a geri döndü. Halep meliki el-Aziz, on sekiz yaşına ulaşarak 

devletin yegâne kontrolünü eline aldı. Atabeği Şehâbeddin Tuğrul’dan hazineyi devraldı 

ve devletini takdire şayan bir tarzda yönetti. Kadı bin Şeddad’ı, Sultan’ın kızı Fatma 

Hatun’u onunla nişanlaması ve kendisine getirmesi için El-Melik el-Kâmil’e gönderdi. 

Bahâeddin, Kahire’de H. 629 (M. 1232) yılına kadar kaldı. 

Kendisine Cezire meliki el-Melik el-Muazzam’ın refakat ettiği el-Eşref, 

Şam’dan el-Melik el-Kâmil’in sarayına seyahat etti. Cemâziyelevvel ayının onun da (16 

Mart) oraya vardılar. Sultan onların gelişine sevindi. 

El-Melik el-Kâmil, bu yıl el-Eşref’i Kahire’de bırakarak ve Cezire melikini 

yanına alarak İskenderiye’ye gitti. Bu Melike bonkörce ihsanlarda bulundu. 

Tatarlar bu yıl hareket halindeydiler. Yine bu yıl el-Adil’in oğlu el-Melik 

Mücireddin, Kahire’ye geldi. O Harezmşahların tutsağıydı. Gelişi el-Kâmil’i sevindirdi. 

Onu ve kardeşi Takiyüddin Abbas’ı büyük bir onurla kabul etti. Harezmşah’ın oğlu 

Sultan Celâleddin bu yıl Tatarlarla olan savaştan kaçarken öldürüldü.413 Aralarında 

Silvan’a ait birkaç köyden olan bazı Kürtler tarafından öldürüldü. Tatarlar, Erbil’e 

ulaştılar ve sadece yaratıcının bilebileceği sayıda Müslümanı katlettiler. 

Bu yıl el-Melik el-Kâmil, Nilmetre ile Mısr’da bulunan Quay arasındaki Nil’in 

akış yolunu genişletmeye başladı. Bizzat kendisi de bu işte çalıştı. Emirleri, melikleri ve 

askerlerini de bu işte çalıştırdı. Kazma işi tamamlandığında, kuraklık günlerinde bile Nil, 

Nilmetre’den Roda ve Gize kıyılarına kadar çıkıyordu. Yağış olmadığı zaman hala su 

Misr ve Roda arasında kesilmeden akıyordu. Sultan kazı masraflarını Kahire, Misr, Roda 

 
413

 Sultan Celâleddin Harezmşah’ın son günleri ve öldürülmesi için ayrıca bkz. Osman 

Gürbüz, “Celâleddin Hârizmşah’ın Son Günleri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, Erzurum 2012, S. 37, s. 29-46. 
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ve Nilmetre’nin yakınında oturanlara paylaştırdı. İş, Şaban ayının başlangıcından (4 

Haziran) Şevval ayının sonuna kadar (30 Ağustos) devam etti ve üç ay sürdü. 

Halife’den (el-Müstansir Billah) el-Kâmil için bir hilat ve hükümdarlık 

menşuruyla beraber bir elçi geldi. Ona Selçuklu veya her kim olursa olsun daha 

öncekilere gösterilmeyen çok sayıda özel ayrıcalıklı nişaneler verildi. Bununla beraber 

el-Melik el-Eşref için de bir hilat getirdi.  

Ömer b. Ali b. Resul (El-Melik el-Mansur Nureddin) bu yıl Yemen’in 

hakimiyetini eline geçirdi ve kendi bağımsızlığını ilan etti414. 

H. 629 Yılı (29 Ekim 1231-17 Ekim 1232) 

Bu yıl Tatarlar Ermeni toprakları, Ahlat ve Harezmşahların elinde bulunan tüm 

bölgelerin fethini tamamladılar. Halife son derece rahatsız oldu ve el-Eşref’e Mısır’dan 

onun yardımına gelmesini isteyen çok sayıda elçi gönderdi. Halife ayrıca Bedevi 

Arapların ve diğerlerinin de yardımını istedi. Paralar sarf etti ve tüm şehirlerden Tatar 

istilasına karşı asker topladı. 

Cemâziyelâhir ayında (25 Mart- 22 Nisan) el-Kâmil, Kahire’den çıktı. Oğlu el-

Melik el-Adil Ebubekir’i Mısır’da yerine vekili olarak bıraktı. Kahire Kalesi’ni annesi ve 

ona mesken olarak tahsis etti. Es-Salih Eyyûb’u kendisiyle beraber götürdü. El-Eşref ve 

Cezire meliki el-Muazzam’ı orduyla birlikte önden gönderdi. El-Kâmil’in kendisi de bir 

süvari birliğiyle beraber Şevbek ve Kerek’e seyahat etti. Oradan da ordusunu getiren 

Kerek meliki el-Nasır Davud’la birlikte Şam’a hareket etti. El-Kâmil evlilik yoluyla kızı 

 
414

 M. 1229-1454 yılları arasında hüküm süren bu hanedanlıkla ilgili ayrıca bkz. Cengiz 

Tomar, “Resûlîler”, TDV İslâm Ansiklopedisi,  2008 İstanbul, C. 35, s.  1-2. 
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Aşûrâ Hatun’u el-Nasır’a vermişti ve anlaşma el-Lajjun415 ordugahında kaleme alındı. 

Sultan Şam’da biraz oyalandı ve orduyu oğlu el-Melik es-Salih Eyyûb komutasında 

önden gönderdi. 

Tatarların Ahlat bölgesine girdikleri haberleri geldiğinde El-Kâmil süratle 

hareket etti ve Şam’ı terk etti. Selemiye’de ordugahını kurdu. Orada birlikleri toplandı. 

Fakat yer onlar için oldukça sınırlı idi. Ramazan ayının son günlerinde (20 Temmuz’da 

biten) çöl içlerine taşındı. Devasa sayıları yüzünden askerlerin çoğu yol üzerine 

dağılmıştı. Birçoğu su yokluğundan hayvanlarıyla beraber öldü. Çevredeki ülkelerden el-

Kâmil’e elçiler geldi. El-Adil tarafından davet edilen Harezmşah elçileri, Gürcü elçileri, 

Hama ve Humus elçileri, Hindistan elçileri, Frenk elçileri, Şiraz hâkimi Atabeg Sa’d’ın 

elçileri ve İspanya hükümdarının elçileri geldiler. Halife el-Müstansir’den gelen elçiler 

İzzeddin Baykara ve Fahreddîn İbnü’l Demeğani, ona bir Sultanlık hilatı verdiler. Daha 

önce bir hükümdarın önünde bir günde bu kadar elçi bir araya gelmemişti. Bağdat’tan 

Ribat el-Hilatiyye Şeyhi Bahâeddin el-Yezdî’yle beraber bir grup köle taciri onun 

istilacılara karşı savaşması için el-Kâmil’i teşvik etmeye geldi. 

Tatarlar Ahlat’ı birkaç gün kuşattıktan sonra geri çekildiler. El-Kâmil, Harran’da 

iken onların hareket ettiğini öğrendi. Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu İmâdüddin’i Halife’ye elçi 

olarak gönderdi ve Urfa’ya çekildi. Orduyu Diyarbakır’a karşı yönlendirdi. Ordunun 

ardından buraya geldi ve kente karşı çok sayıda mancınık kurdurarak kuşatma altına aldı. 

Kentin yöneticisi onun merhametini dilemek için elçi gönderdi. Sultan’a yüz bin dinar ve 

el-Eşref’e yirmi bin dinar teklif etti. Fakat Sultan bunu reddetti. Zilhicce ayının yirmi 

altısında (13 Ekim) şehri alıncaya kadar kuşatmanın şiddetini artırdı. Kentin yöneticisi 

 
415El-Lajjun, Lübnan’a bağlı Kerek kentinin 20 km. batısında bulunan, eskiden 

Romalıların da kullandığı büyük bir kamp alanıdır. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 

334. 
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aman teskeresi altında Sultan’ın önünde huzura çıktı. Sultan kentin güçlendirilmiş 

tahkimatlarını teslim edene kadar onu tuttu. Sultan, oğlu el-Melik es-Salih Necmeddin 

Eyyûb’e Hasankeyf’i teslim etti. 

Bu yıl Mardin’den bir hediye geldi. Bin Şeddad, Melike hazretleri el-Kâmil’in 

kızları, Hama meliki el-Muzaffer’in hanımı Gâziye Hatun ve Halep meliki el-Aziz 

Muhammed’in hanımı Fatma Hatun’la birlikte Kahire’den yola çıktı. Onlara ayrıca Emir 

Fahreddîn el-Banyas ve Kazasker Şerif Şemsüddîn refakat etti.  

El-Kâmil’in saray nazırı ve Kahire’deki Fahriye Medresesi’ni yaptıran Emir 

Fahreddîn Osman bin Kızıl, Zilhicce ayının on sekizinde Harran’da öldü.  

Yemen meliki el-Melik el-Mansur Ömer bin Resul, Şerif Raci bin Katâde 

komutasında Mekke’ye karşı bir ordu gönderdi. Burayı Rebiyülahir ayında el-Melik el-

Kâmil’in vekili Emir Şücâeddin’in elinden aldı. Şücâeddin, Nakhla’ya kaçtı. Buradan da 

Yenbu’ya. Orada el-Kâmil’i olaylardan dolayı bilgilendirmek için mektup yazdı. Sultan 

ona bir ordu gönderdi. Orduyla beraber Mekke üzerine yürüdü. Ramazan ayı içinde (21 

Haziran- 20 Temmuz) kent önlerine vardılar. Ordunun komutanı Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu 

Emir Fahreddîn Yusuf’tu. 

H. 630 Yılı (18 Ekim 1232-6 Ekim 1233) 

Bu yıl el-Kâmil, oğlu es-Salih Necmeddin Eyyûb’e Hasankeyf’i bahşetti ve onu 

oraya gönderdi. Sultan, Diyarbakır meliki el-Melik el-Mesud ile birlikte Mısır’a geri 

döndü. Kahire Kalesi’ne vardıklarında bu meliki serbest bıraktı. Mısır’da bir mevki 

vermesinin yanı sıra ona saygı da gösterdi. El-Kâmil, bu yıl birçok Mısır emirini 

hapsettirdi. 

Hama meliki el-Melik el-Muzaffer, bu yıl Bârin Kalesi’ni kuşatarak kardeşi el-

Nasır Kılıçarslan’dan burayı eline geçirdi. Arslan, amcası el-Kâmil’e sığındı. El-Kâmil 

onu tutuklattı ve orada ölene kadar Kahire Kalesi’ne hapsetti. El-Melik el-Kâmil, Şevval 

ayında Hicaz’daki Yenbu’ya bir Bedevi Arap ve Oğuz ordusu gönderdi. Ordunun 
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komutanı Alâeddin Aksungur el-Zahidi idi ve sayıları yedi yüzdü. Bu seferin sebebi, Şerif 

Raci’nin Yemen’den bir orduyla beraber Mekke üzerine yürüdüğü haberlerinin 

alınmasıydı. Sefer ayı içerisinde (17 Kasım- 15 Aralık) oraya varmıştı ve buradaki Mısır 

askeri birliklerini hiçbir direnişle karşılaşmadan kent dışına sürmüştü. El-Zahidi hac 

zamanı Mekke’ye vardı. Kentin hakimiyetini eline geçirdikten sonra hac farizasını yerine 

getirdi. İbn Mahallî’yi elli atlı adamla bırakıp Mekke’den Mısır’a geri döndü. 

Divan-ı İnşa Kâtibi (Sultan’ın Diplomatik Yazı İşleri Sekreteri) Şamlı el-Fâkir 

Süleyman b. Mahmud b. Ebu Gâlib bu yıl hayatını kaybetti. El-Melik el-Kâmil, el-Melik 

el-Muazzam’ın nazırı Emir İzzeddin Aybek’in hizmetinde bulunan el-Emin el-Halebî 

denilen bir kâtibi çağırttı. El-Emin, el-Kâmil’in huzuruna geldi. Sultan ona bir hilat verdi 

ve onu efendisine geri gönderdi. El-Emin toplumdan uzak yaşayan birisi olduğu için 

adamların önünde utangaçlık hissetti. Sonrasında el-Kâmil, kendisine sekreter olacak el-

Celal Nubâta’yı getirmesi için bir memurunu Silvan’a gönderdi. Fakat bu kişi el-Kâmil’in 

huzurunda kendini taktim ettiğinde Sultan ona bir hilat verdi ve onu da kabul etmeyerek 

geri gönderdi. 

Ramazan ayının on sekizinde salı günü (28 Haziran) el-Melik el-Kâmil, oğlu el-

Melik el-Adil Seyfüddin Ebubekir’e sultan ve isim ünvanlarını verdi. Onu kraliyet 

alametleriyle donattı ve Kahire sokaklarından geçirerek tören geçişi yaptırdı. Çocuk o 

zamanlar on bir yaşında idi. El-Kâmil onu ve annesini aşırı derecede seviyordu. 

Zilkade ayında Bağdat’tan Muhyiddîn Yusuf İbnü’l Cevzi, beraberinde el-Kâmil 

için Halife el-Müstansir Billah’tan bir hükümdarlık menşuruyla geldi. Bu yıl Sultan bakır 

sikkelerin kullanılmasını halkın birçoğunun variyetine zarar verdiği için yürürlükten 

kaldırdı. Arap Fadl kabilesi emiri Emir Hüsameddin Mâni bin Hadise bu yıl öldü. El-

Eşref onun halefi olarak yerine oğlu Muhanna’yı emir olarak atadı. Kerek meliki el-Nasır 

Davud, bu yıl Mısır’a geldi ve Kahire’deki Vezaret Köşkü’nde ikamet etmeye başladı. 

Amcası el-Kâmil’in mahiyetindekilerle beraber at bindi. 
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Ramazan’ın onun da pazartesi günü (20 Haziran) el-Adil’in oğlu el-Aziz 

Fahreddîn Osman, Şam’da öldü. Erbil meliki Zeyneddîn Ali Küçük’ün oğlu el-Melik el-

Muazzam Muzafferüddin Gökböri Şaban ayının yirmi dokuzunda (10 Haziran) seksen 

dört yaşında hayatını kaybetti. O her yıl Peygamberin doğumunu geleneksel olarak büyük 

bir dini törenle kutlardı. Onun ölümünden sonra Halife’nin adamları Erbil’in idaresine 

sahip oldular. Erbil, Bağdat Halifeliği’ne ilhak oldu.416 

H. 631 Yılı (7 Ekim 1233-25 Eylül 1234) 

Bu yıl Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan Alâeddin Keykubad bin Keyhüsrev, 

Ahlat kentine karşı ordunun başına geçti. El-Kâmil, oğlu el-Adil’i Mısır’da vekili olarak 

bırakıp Şaban ayının beşi cumartesi gecesinde (6 Mayıs) ordusuyla beraber Kahire’den 

yürüyüşe geçti. Şam’a vardığında, Eyyûbî hükümdarlarına birlikleriyle beraber Selçuklu 

topraklarına doğru yürüyüşe geçmek için hazırlık yapmalarını emreden mektuplar 

yazdı.417 

 
416

 Erbil hakimi Muzafferüddin Gökböri, kendisinden geriye hiçbir erkek çocuğu ve halefi 

kalmayacağı için topraklarının hilafete intikalini istemişti. Ölümünün ardından 

Halife’nin emiri Şerafeddin İkbal komutasındaki askerler Erbil‘e gelerek kısa bir 

direnişten sonra kenti teslim aldılar. Gülay Öğün Bezer, “Böriler (1104-1154)”, 

Türkler, IV, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 846-855; İbn Kesîr, XIII, 2017, 

s. 213; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 533. 

417
 Harezmşahların Yassıçemen’de büyük bir yenilgiye uğrayıp bölgeden ayrılmaları 

sonucu Eyyûbi ve Selçuklu devletleri artık Moğollarla karşı karşıya kalmışlardı. 

Celaleddin Harezmşah’ın ardından Doğu’ya gelen Moğol kuvvetleri buradaki 

toprakların savunmasız, başındaki yöneticilerinden de savaşmaktan çekindiklerini 

görünce büyük bir yağma ve talan faaliyetine giriştiler. Erciş, Ahlat, Bitlis, Diyarbakır, 

Siverek ve Harput başta olmak üzere Eyyûbîlere bağlı bir çok yere saldırarak Sivas’a 
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Daha sonra Sultan, Şam’dan ayrıldı ve Ramazan ayında (31 Mayıs- 29 Haziran) 

Selemiye’de ordugahını kurdu. Orada ordusunu düzene soktu ve Menbiç’e geçti. Halep 

ordusu ve diğer birliklerin katılımıyla ilerlemeye başladı. Onunla beraber bazılarının on 

sekiz demesine rağmen on altı hükümdar için on altı savaş çadırı gitti. Birecik’te silah 

altındaki ordusunu birlik birlik denetledi. Ordusu o kadar hayranlık uyandırdı ki o: “Daha 

önce hiçbir Müslüman hükümdar için böyle bir ordu bir araya getirilmemiştir.” diye 

haykırdı. 

İlerlemeleri için emrini verdi, sıra sıra ordu Derbent’in418 yolunu tuttu. Sultan 

Alâeddin askerleriyle beraber geçişe açılan yolları tutmak için aceleci davrandı. El-

 
kadar hiçbir direnişle karşılaşmadan ilerlediler. Moğol tehdidinin yanı sıra bölgede 

başı boş kalan Harezm askerleri de sürekli buradaki yerleşim birimlerine saldırıp 

yağmalarda bulunuyorlardı. Tüm bunlar yaşanırken Ahlat hakimi el-Melik el-Eşref’te 

kenti terk ederek Kuzey Suriye’ye çekilmiş zevk ve sefaya dalmıştı. Bu gelişmelerden 

haberdar olan Sultan Alâeddin Keykubat derhal Kemâleddin Kamyar kumandasında 

bir ordu sevk etti. Bölgeye gelen Emir hiçbir direnişle karşılaşmadan ve hatta halkın 

sevgi gösterileri arasında Ahlat’ı teslim aldı. Ahlat’ta yaşananlar aynı şekilde Van, 

Bitlis, Adilcevaz v.d. kentlerde de yaşandı. Selçukluların Doğu topraklarına sahip 

olması el-Melik el-Eşref’in El-Kâmil’e durumu bildirmesi üzerine Eyyûbî melikleri 

birleşerek Anadolu’ya Selçuklular üzerine devasa bir orduyla sefere çıktılar. Süleyman 

Özbek, 1995, 171-175. 

418
 Derbent, Nurhak ilçesinin kuzeybatısındaki uzanan dağlık kesimde yer yer kayaların 

oyulmasıyla oluşturulmuş sarp bir geçittir. Ortaçağlarda Kayseri-Halep güzergahında 

ticaret ve ordu yolu olarak kullanılan, Kahramanmaraş’ın Nurhak ile Elbistan ilçeleri 

arasında yer alan ve bu yerleşim birimlerini birbirine bağlayan bir geçiş koridorudur. 

Aynı zamanda bu koridorun bulunduğu bölgenin adıdır. Adnan Eskikurt, “Ortaçağ 
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Kâmil, Türkiye Selçuklu Devleti hudutlarında Göksu Nehri kenarında ordugahını kurdu. 

Selçuklu birlikleri o ve Derbent arasında yayılmıştı. Onlar bu geçidin girişini ele 

geçirdiler ve el-Kâmil’in askerlerinin tırmanarak geçmesini engellemek ve buranın 

üstünden onlarla savaşmak için bir duvar inşa ettiler. Aynı zamanda el-Kâmil’in 

ordusunda erzak sıkıntısı başladı. 

Erzak sıkıntısı ve Derbent’teki Selçuklu direncine ilave olarak Eyyûbî melikleri 

ile el-Kâmil’in arasının açılması vuku buldu. El-Kâmil, Birecik’teki birliklerin 

çokluğundan gıpta ettiğinde yakın arkadaşlarına: “Eğer Türkiye Selçuklu Devleti bizim 

olursa, burayı Suriye ve doğu bölgeleri melikleri arasında, şimdi sahip oldukları 

toprakların yerine pay edeceğiz. Suriye ve doğu bölgelerini Mısır Sultanlığı’na 

bağlayacağız.” dedi. Humus meliki el-Mücahid bunun uyarısını aldı ve Şam meliki el-

Eşref Musa’yı bilgilendirdi. Musa endişeyle dinledi fakat bunu gizledi. Kuzenlerini ve 

akrabalarını çağırttı. Onlara sorunu ifşa etti. Bunun üzerine el-Kâmil’e karşı birleştiler ve 

Sultan Alâeddin’e el-Kâmil’i terk ettiklerini ve ona katılabileceklerini bildiren mektup 

yazdılar. Mektup gönderildi. Fakat mektup el-Kâmil’in eline geçti. Sultan bununla ilgili 

sessizliğini korudu. Ama güçlerini geri çekti.419 

 
Anadolu Ticaret Yolları”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Muğla 2014, S. 33, s. 15-40. 

419
 İhanete uğradığını anlayan Sultan el-Kâmil önce Harput istikametine doğru harekete 

geçti. Yolu üzerindeki Adıyaman’ı ele geçirerek, tahkimatlarını yıktırdı. Sonrada 

Fırat’ı geçip Siverek’e geldi. Ordusunun büyük bir kısmını oğlu el-Melik Salih 

Necmeddîn ve yeğeni el-Nasır Davud komutasında Harput istikametine tekrar 

gönderdi. Kendisi de tekrar Mısır’a geri döndü. Stephen R. Humphreys, 1977, s. 227; 

Süleyman Özbek, 1995, s. 177; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 534; İbn Bîbî, 1996a, 

s. 437; Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, s. 172. 
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Türkiye Selçuklu hükümdarı (Alâeddin) Harput Kalesi’ni ve Artuklulara ait 

diğer altı kaleyi de ele geçirdi. Tüm bunları Zilkade ayının içerisinde (29 Temmuz- 27 

Ağustos) gerçekleştirdi. El-Kâmil, Türkiye Selçuklu Sultanı’nın elinde bulunan 

askerlerinin ve komutanlarının Harput Kalesi’nde helak olmasına son derece öfkelendi. 

Bunun için ailesinin meliklerini suçladı. Kendisi ve onlar arasındaki anlaşmayı tanımadı. 

Sultan Selâhaddin Yusuf bin Eyyûb’ün oğlu el-Melik el-Müfeddal Kutbeddin 

Musa, bu yılın Zilhicce ayında (28 Ağustos- 26 Eylül) öldü. Yemen hâkimi el-Mansur 

(Ömer b. Ali b. Resul) Mısırlıları Mekke’den süren Şerif Raci bin Katâde’ye askerler ve 

bir hazine sandığı gönderdi. 

Recep ayının ilk gününde (2 Nisan), Şeyh Ebu Abdullah Muhammed bin Ömer 

el-Kurtubî, Mısr kentinde Aşçılar Sokağı’nda (Zukak al-Tabbâk) bir  sema ayinine 

katıldı. Bu ayinde Şeyh Ebu Abdullah el-Kureyşî, Ebu Abbas el-Kastallânî ve diğerleri 

de bulundu. İlahi okuyan kişi dizelerini okumayı bitirdiğinde, bağdaş kurmuş olan Ebu 

Yusuf el-Dahmâni ellerini çırptı ve odanın tavanına erişene kadar yerden doğruldu. Üç 

kez döndü ve tekrar yerine çöktü. Şeyh el-Kurtubî doğruldu ve tavanın yüksekliğini ölçtü. 

Tavan onun kolunu kaldırmış halinden daha yüksekti. 

H. 632 Yılı (26 Eylül 1234-15 Eylül 1235) 

Cemâziyelevvel ayında (22 Ocak-20 Şubat) el-Melik el-Kâmil kardeşi Şam 

meliki el-Eşref ve diğer meliklerle kavga ederek doğu bölgelerinden Kahire Kalesi’ne 

geri döndü. Diyarbakır hâkimi el-Mesud’u tutuklattı ve diğer meliklerle birlik olduğu için 

Cemâziyelevvel ayının on altısında pazartesi günü ailesiyle beraber bir kaleye hapsetti. 

Türkiye Selçuklu Sultanı, Urfa ve Harran’a saldırarak ele geçirdi. Bu iki kentte 

olan tüm parayı aldıktan sonra ülkesine geri döndü. El-Kâmil bunu duyduğu zaman, 

ordularına Doğu’ya doğru yürüyüşe geçmek için hazırlık yapmaları emrini verdi. 

Kalyubiye bölgesindeki Sanafir’i ikta olarak Emir Selâhaddin el-Erbili’ye verdi. Onunla 
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beraber hepsi hepsi sayıları on yedi olan babasının akrabaları ve memluklerini 

görevlendirdi. 

Bin Resul (Yemen hâkimi), Şerif Raci bin Katâde’ye bir ordu yetiştirmesi için 

ona bir hazine sandığı gönderdi. Fakat Şerif, Sultan el-Melik el-Kâmil’in Kâmili 

memluklerinden birisi olan Emir Esedüddin Tuğrul’u yedi yüz atlı adamla beraber Mekke 

üzerine gönderdiği bilgisini aldığı için bunu yapmaya muvaffak olmadı. Raci o gelmeden 

önce Yemen’e kaçtı. Tuğrul, Ramazan ayında (20 Mayıs-18 Haziran) Mekke’nin 

hakimiyetini eline aldı ve orada bir askeri birlik kurdu. 

Selâhaddin Yusuf bin Eyyûb’ün oğlu Birecik meliki el-Melik el-Zahir Ebu 

Süleyman Mücireddin Davud, Sefer ayının yedisinde (1 Kasım) öldü. Halep meliki el-

Aziz bu kentin hakimiyetini ele geçirdi. El-Kâmil’in hizmetinde olan bir hadımı Emir 

Şemseddin Sevâb, Ramazan ayının son günlerinde Harran’da öldü.  

H. 633 Yılı (16 Eylül 1235-3 Eylül 1236)   

Bu yıl üç aylık sürede bir salgın hastalık Mısır’da şiddetli bir şekilde vuku buldu. 

Mısr ve Kahire’de birçok insan öldü. Kırsalda ölenler sayılmadığı halde ölenlerin sayısı 

on iki bini aşıyordu. Yine bu yıl Tatarlar Musul bölgesini katlederek, yağmalayarak ve 

tutsaklar alarak istila ettiler. 

Kerek meliki el-Nasır Davud, amcası el-Kâmil’in korkusuyla Halife’ye gitti. 

Sultan, onu kendi kızı olan karısını özgür bırakmaya zorlamıştı ve hatta Melik, el-

Kâmil’in kendisinden Kerek’i bile alacağından korkmuştu. El-Nasır, Bağdat’a vardığında 

Halife ona saygı gösterilmesini sağladı. Fakat el-Kâmil’e hürmetten dolayı huzuruna 

kabul etmekten çekindi. Lakin onu özel olarak kabul etti ve ona bir hilat bahşetti. Sonra 

da Melik için ricacı olması için onu maiyeti arasındakilerden bir elçiyle birlikte el-

Kâmil’e gönderdi. Elçi ulaştığında, el-Kâmil onu karşılamak için çıktı ve onun ricalarını 

kabul etti. 
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Bu yıl el-Kâmil askerleriyle birlikte Doğu bölgeleri için yola koyuldu. Urfa’yı 

kuşatma altına aldı ve burayı Cemâziyelevvel ayının on üçünde çarşamba günü (24 Ocak) 

tekrar ele geçirdi. Sekiz yüzden fazla emiri (ve askeri) tutsak aldı ve kaleyi yerle bir etti. 

Sonra Harran’ı kuşattı. Şiddetli bir kuşatma ve mücadeleden sonra Cemâziyelâhir ayının 

on dördünde (24 Şubat) kentin idaresini eline aldı. Sultan Alâeddin’in askerlerinin yanı 

sıra, emirlerini, önde gelen adamlarını ve toprak simsarlarını buranın içerisine tutsak etti. 

Tümünün sayısı yedi yüz yirmi beş idi. Onlardan çoğu yollarda öldü. Sultan, sonra da 

Kızıltepe’yi kuşattı ve burayı harap etti.  

Tatarların her biri beş yüz atlı adamdan oluşan yüz birlikle Sincar’a ulaşmış 

oldukları bilgisi geldi. Sultan Siverek Kalesi’ni Cemâziyelâhir ayının on yedisinde (27 

Şubat) şiddetli bir hücumla aldı. İçerisindeki herkesi tutsak alarak orayı tahrip etti. Recep 

ayında Çaytepe’yi alarak askeri birliklerini ele geçirdi. Bu ayın on dokuzunda (29 Mart) 

tüm tutsakları Mısır’da esarete gönderdi. Sayıları üç bini geçiyordu. Sultan, sonra Doğu 

bölgelerini oğlu el-Melik es-Salih’in yönetimi altına sokarak Şam’a geri döndü. Mardin 

meliki el-Mansur Nasireddin’e ait olan Kızıltepe ve birçok kent harap edildi. 

El-Kâmil’in Şam’a geri dönmesi üzerine Türkiye Selçuklu Sultanı’nın ordusu 

sefere çıktı. Diyarbakır’ı kuşattılar ve Zilkade ayının beşinde  (11 Temmuz) Dara’yı420 

talan ettiler. Frenkler İspanya’da Cordoba kentini ele geçirdiler. 

Patrik Laklak’ın oğlu III. Kiril (Anba Kirilus Davud), Ramazan ayının yirmi 

dokuzuna (6 Haziran) denk gelen 951 yılı (Kıpti takviminin başlangıcı olan Şehitler 

 
420

 Dara, Artuklu ilçesine bağlı Oğuz Köyü'nde bulunan antik  bir yerleşim birimidir. 

Mardin il merkezine 30 km. uzaklıktadır. Elif Keser Kayaalp ve Nihat Erdoğan, 

“Resent Research on Dara/Anastasiopolis”, New Cities In Late Antiquity Documents 

And Archaeology, Bibliothèque de l'Antiquité Tardive, Ed. Efthymios Rizos, 

Brepols Publishers, Turnhout 2017, C. 35, s. 154.  
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yılından itibaren) Beûne ayında pazar gününde Yakubi Patriği’nin yerine geçti. Yedi yıl 

dokuz ay on gün patriklik yaptı. O bir bilim adamıydı, güç düşkünüydü ve servet 

biriktirmeyi severdi. Atama yaptıklarından atanma ücretini zorla alacağı, kutsal görev ve 

eşyaları satma yetkisi (simony) verildi. Mısır bir süre piskopostan mahrum kalmıştı. 

Kayda değer ücretler karşılığında birçok atama yaptı. Birçok buhran başına geldi. Papaz 

İmâd el-Mürşer, Davud’u patrikliğe getirmekte etkin olmuştu ve onun tavsiyesi olmadan 

hiçbir papazın atanmaması hususunu dayattı. Fakat Patrik bu anlaşmaya sadık kalmadı ve 

ona danışmadı. Bu yüzden İmâd patriğe karşı tavır aldı ve onun aleyhinde talepte bulundu. 

Ona, yakınlarına ve tabilerine karşı hukuk müşavirlerini işe aldı. Rahip el-Ta’bân’ın oğlu 

Şeyh el-Sani de patriğe karşı tavır aldı ve onun otoritesini reddetti. Onun iftiralarını ifşa 

etti. Onu atama parası ve rüşvet almakla suçladı. Kaidelere (Kutsal Kitap’taki) göre onun 

kutsal makamının geçerli olmadığını iddia etti. 

Bazı kimseler el-Sani’ye meylettiler ve el-Melik es-Salih Necmeddin Eyyûb 

saltanatta iken Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Sahip Muineddin’in huzurunda onun hakkında 

soruşturma yapmak için toplandılar. Patriğe karşı yüz kızartıcı şeyler ortaya koydular ve 

onun koltuğundan indirilmesini kararlaştırdılar. Fakat Mısır’ın maliye memurları onun 

tarafını tuttu ve Sahib Muineddin ile konuştular. Sahib onun Sultan’a bir miktar para 

yollamasına karar verdi. Bu sayede H. 640 yılı Ramazan ayının yedisine (28 Şubat 1243) 

tekabül eden 959 şehitler yılının, Bermehât ayının on dördü salı günü ölene kadar 

patriklikte kaldı. Ondan sonra patriklik koltuğu yedi yıl altı ay yirmi altı gün boş kaldı. 

Yemen hâkimi el-Melik el-Mansur Ömer b. Ali b. Resul, Mekke’ye karşı el-

Şebbâb bin Abdullah komutasında bir orduyu hazine sandığıyla beraber gönderdi. Fakat 

Mısırlılar onunla savaştı. Onu ele geçirdiler ve zincire vurarak Mısır’a gönderdiler. 

H. 634 Yılı (4 Eylül 1236-23 Ağustos 1237)   

Bu yıl el-Melik el-Kâmil, Kahire için Şam’dan ayrıldı. Oraya vardığında Kahire 

Kalesi’ne çıktı (tarih eksik). Sonra Dimyat’a gitti. Burada Muhyiddîn Yusuf bin İbnü’l 
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Cevzi, Halife’nin elçisi sıfatıyla ona geldi. Sonra da Türkiye Selçuklu Sultanı’na gitti. 

Onunla birlikte Hafız Zekiyyüddîn Abdülazîm el-Münzirî de el-Melik el-Kâmil’in elçisi 

olarak gitti. 

Halep meliki el-Melik el-Aziz Gıyaseddin Muhammed b. el-Zahir Gazi b. 

Selâhaddin Yusuf b. Eyyûb, Rebiyülevvel ayının yirmi dördü çarşamba günü (25 Kasım) 

hayatını kaybetti. Yaşı yirmi üç yıl birkaç aydı. Yerine oğlu el-Nasır Selâhaddin Ebu’l 

Muzaffer Yusuf geçti. O zaman yedi yaşında idi. Ülkesi Emir Şemseddin Lü’lü’ el-Emînî 

ve İzzeddin Ömer bin Mahalli tarafından idare edildi. Vezir Cemâleddin el-Ekrem, 

Cemalü’d-Devle İkbâl vasıtasıyla el-Melik el-Adil’in kızı Melike hazretleri Dayfe Hatun 

ile onlar arasında irtibat görevi gördü. 

Emir Bedreddin Bedir bin Ebu’l Hâce ve Halep kadısı Zeyneddîn, el-Kâmil’e el-

Aziz’in zırhlı elbisesi, jüponu (iç etek), tolgası ve koşum takımlarını getirdiler. El-Kâmil, 

el-Aziz’in ölümüne kederini gösterdi. Fakat elçilerinin kabulüne büyük hürmet 

göstermedi. El-Nasır adına müttefiklik yemini aldı. Bazı koşulları öne sürdü ve elçilere 

ayrılmaları için müsaade etti. Sonra da el-Nasır’a kıyafetleri hariç bir hilat gönderdi. 

Bununla beraber Halep emirleri, Antep meliki es-Salih Selâhaddin Ahmed bin el-Zahir 

Gazi için hilatler gönderdi. El-Zahir’in annesi, kardeşi el-Kâmil’den kuşku duyuyordu ve 

hiçbir emirinin onun gönderdiği hilatları kuşanmasına müsaade etmedi. Bununla beraber 

el-Nasır hilatını kuşandı. Elçi, es-Salih Selâhaddin’in hilatı için yoluna devam etti.  

Bu yıl Şam meliki el-Eşref, el-Melik el-Kâmil’i tanımadı. Halep halkıyla 

mektuplaştı ve el-Kâmil’i Suriye’den çıkarmak için onlarla anlaştı. Türkiye Selçuklu 

Sultanı Alâeddin’e mektup yazdı ve onlara katılması için davet etti. Ayrıca Suriye 

melikleri de el-Kâmil’e karşı muhalefette hemfikirlerdi. El-Kâmil son derece endişeli ve 

sıkıntılı idi. Haberleri aldığında, İskenderiye’deydi. Geceleyin buradan ayrıldı ve Kahire 

Kalesi’ne gitti. Burada işleri düzene koymaya başladı. 
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Bununla beraber Selçuklu hükümdarı Sultan Alâeddin Keykubad b. Gıyaseddin 

Keyhüsrev b. Kılıçarslan hayatını kaybetti ve oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev bin Alâeddin 

Keykubad onun yerine geçti. Sultan, el-Kâmil’in elçisi Hafız Zekiyyüddîn Abdülazîm el-

Münzirî’yi kabul etmeden evvel Şevval ayının yedisinde (4 Haziran) öldü. Suriye 

melikleri elçilerini Sultan Gıyaseddin’e babasının ölümü üzerine baş sağlığı için 

gönderdiler. Onlar, el-Kâmil’e karşı anlaşmış oldukları hususunda ona yemin verdiler. 

Aynı zamanda el-Kâmil, Efdalüddîn Muhammed el-Hûnecî’yi taziye dileğiyle beraber 

Gıyaseddin’e gönderdi. Sadaka olarak altınlar saçıldı. Bununla beraber mezarı saten bir 

örtüyle kaplandı. 

Salgın hastalık bu yıl öncekinden daha ciddiydi. El-Kâmil biraz bakır para darp 

ettirdi. 

El-Kâmil, Kadı el-Eşref bin el-Fâzıl’ı Kerek meliki el-Melik el-Nasır Davud’a 

onun tarafını tutması yönünde teşvik etmesi maksadıyla gönderdi. El-Nasır, hemen Kadı 

el-Eşref’le beraber Kahire’ye gitti. El-Kâmil onun gelişine sevindi ve onu karşılamak için 

çıktı. Vezaret Köşkü’nde ona bir yer verdi. Ona bir hilat ve birçok hediye lütfetti. Ayrıca 

ona Şam’ın yönetim beratını verdi. 

Emirlerine ve sarayında bulunan Eyyûbî meliklerine, el-Nasır’ın huzurunda 

sırayla hükümdarlık nişanesini taşımaları için emir verdi. Onu ilk taşıyan el-Melik el-Adil 

Ebubekir bin el-Kâmil oldu. Sonra diğerleri ta ki el-Nasır, Kahire Kalesi’ne çıkana kadar 

birbiri ardına taşıdı. El-Nasır, Zilhicce ayının on dokuzunda el-Kâmil’in kızı Aşûrâ 

Hatun’la boşanmış olmasına rağmen tekrar evlilik akdini yeniledi. Bunun bilgisi el-

Eşref’e ulaştığı zaman Nablus’u kuşatma altına aldı ve içerisinde el-Nasır Davud’a ait ne 

varsa hepsini ele geçirdi.  

Aynı yıl el-Kâmil’in oğlu Hasankeyf meliki el-Melik es-Salih Necmeddin 

Eyyûb, Türkiye Selçuklu Sultanı’na karşı baş kaldırmış olan Harezmşahları hizmetine 
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alması hususunda babasından müsaade almak için bir elçi gönderdi. El-Kâmil bunu kabul 

etti ve es-Salih onları el-Cezire’de görevlendirdi. Dolayısıyla burası çok güçlendi. 

Tatarlar bu yıl kentte bulunanları öldürerek ve tutsak alarak Erbil’i fethettiler. 

Cesetlerden kötü kokular gelene kadar kenti tahrip ettiler. Sonra da ayrıldılar.  

Suriye meliklerinden bir elçi el-Kâmil’e geldi ve: “Sana karşı hepimiz birleştik. 

Suriye için sakın Mısır’ı terk etme. Bu amaca dair bize yemin ver.” diyerek onların 

niyetleri hakkında onu bilgilendirdi. Aynı zamanda el-Eşref’in dizanteri hastalığına 

yakalanması hasıl oldu. Her ne yerse yesin midesinde kalmıyordu. Recep ayından itibaren 

yıl bitene kadar hasta kaldı. 

Yemen’den bir ordu Mekke üzerine ilerledi. Emir Esedüddin Tuğrul onlarla 

savaştı ve onları bozguna uğrattı. Sonra el-Melik el-Mansur Ömer bin Resul hiçbir çaba 

harcamadan Mekke’nin sahibi oldu. Sadakalar dağıttı ve kentte bir askeri birlik bıraktı. 

Fakat Medine emiri Şerif Sayha bin Kasım onları Mekke’den sürdü ve kimseyi 

öldürmeden onları yağmaladı. 

H. 635 Yılı (24 Ağustos 1237-13 Ağustos 1238) 

Şam meliki el-Adil Ebubekir bin Eyyûb’ün oğlu el-Eşref Musa Muharrem ayının 

dördü perşembe gününde (27 Ağustos 1237) öldü. Aşağı yukarı altmış yaşında idi ve Şam 

üzerindeki saltanatı sekiz yıl birkaç ay sürdü. Sadece geride bir kız bıraktı ve yerine varisi 

olarak gösterdiği kardeşi Busrâ meliki el-Melik es-Salih İmadüddin İsmail geçti. Es-

Salih, Ba’lebek ve Şam’ın yönetimini üstlendi. Oğlu el-Melik el-Mansur Mahmud'u 

Sincar, Nusaybin ve Habur’u idare etmesi için Doğu’ya gönderdi. Humus meliki el-

Mücahid’e ve Hama meliki el-Muzaffer’e, aynı zamanda Halep halkına onlardan, el-

Kâmil’e karşı, onlarla kendi arasında verilen karar temelinde yemin vermelerini ve onunla 

iş birliği yapmalarını isteyen elçiler gönderdi. Hama meliki hariç hepsi mutabık olarak 

yanıt verdiler. Hama meliki ise el-Kâmil’e meyletti. Onun tarafına geçtiğini bilgi vermek 

maksadıyla el-Kâmil’e bir elçi gönderdi. El-Kâmil bundan çok hoşnut oldu. Es-Salih, el-
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Kâmil taraftarı olan birçok Şamlıyı tutuklattı. Aralarında Müzhir’in oğlu Alameddin el-

Ta’âsif’te vardı. Hepsini Busrâ’da hapsettirdi. 

El-Kâmil hazırlıklarını yaptı ve Sefer ayının yirmi üçünde (15 Ekim) perşembe 

sabahı erkenden Kahire Kalesi’nden ordusuyla beraber yola çıktı. Vekili olarak Mısır’da 

oğlu el-Adil’i bıraktı. Kendisiyle beraber el-Nasır Davud’u götürdü. Aralarındaki 

anlaşmaya göre el-Kâmil’in ona Şam’ı vereceğinden hiç şüphesi yoktu. Sultan, Aclûn 

Kalesi idarecisine mektup yazdı. O da kaleyi Sultan’a teslim etti. Sultan, Rebiyülevvel 

ayının yirmi üçünde (13 Kasım) el-Mukaddem Camisi’nde ordugahını kurdu. Kentin 

müstahkem mevkileri güçlendirilmişti ve takviye almıştı. 

Sultan, Şam’ı kuşatma altına aldı. Su kaynaklarını kesti ve kentin ablukasını öyle 

sıkılaştırdı ki böylece fiyatlar yükseldi. El-Ukaybe’yi421 ateşe verdi. Ayrıca Tawahin’i de 

ateşe verdi ve içinde yaşayanları da katletti. O zamanlar kış mevsimiydi. Es-Salih 

yenilgiyi kabul etti ve Şam’ı kardeşi el-Kâmil’e teslim etti. El-Kâmil ona Ba’lebek, 

Bekaa, Busrâ ve Sevâd’i422 karşılık olarak verdi. Aralarındaki arabulucu Halife’nin elçisi 

 
421

 El-Ukaybe, Şam yakınlarında küçük bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 

1980, s. 335. 

422
 Sevâd, İslâm tarihçileri tarafından aşağı Irak bölgesini tanımlamak için kullanılan bir 

yer adıdır. İslâm tarihinde Fırat ve Dicle arasında kalan topraklar genel olarak iki 

kısma ayrılmıştır. Bağdat’ın kuzeyinde bulunan ve Yukarı Mezopotamya denilen 

bölgeye el-Cezîre, güneyinde bulunan Kufe, Vasıt ve Basra kentlerini içine alan Aşağı 

Mezopotamya’ya Sevâd ismi verilmiştir. Mustafa Demirci, “Sevâd”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 2009, C. 36, 576-578; Mustafa Demirci, “Emevîler Devrinde 

Aşağı Irak’ta (Sevâd) Büyük Çiftliklerin Doğuşu ve Gelişimi”, İSTEM, Konya 2007, 

S. 9, s. 62. 
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Şeyh Ebu’l Farac İbnü’l Cevzî’nin oğlu Sahib Muhyiddîn Ebu’l Muzaffer Yusuf’tu. 

Eyyûbî meliklerinin arasında barışı sağlamak için gelmişti. 

El-Kâmil, Cemâziyelevvel ayının onun da (29 Aralık) Şam’ın sahibi oldu ve es-

Salih ayın bitiminden on bir gün önce Ba’lebek için ayrıldı. El-Kâmil, Kale’de ikamet 

etmeye başladı ve şehrin dışında büyük bir çadır kurulmasını emretti. Hama meliki el-

Muzaffer’i Humus’a uzaklaştırdı. El-Felek el-Mişari’yi Şam kalesindeki tutsaklığından 

özgür bıraktı. Buraya el-Eşref tarafından hapsedilmişti. El-Eşref’in na’şını türbesine 

taşıttı. Namaz kılarken cemaat arasında büyük bir karmaşa meydana geldiği için Sultan, 

Cemâziyelâhir ayının altısında pazartesi günü Büyük İmam hariç diğer cami imamlarının 

hiçbirinin akşam namazlarını kıldırmayacağı emrini verdi. 

El-Kâmil’in oğlu es-Salih (Necmeddin)’in Sincar, Nusaybin ve Habur’un 

idaresini eline aldığına dair haberler Kahire’ye ulaştı. Ayrıca Tatarların Bağdat’a doğru 

hareket ettiğini işiten Halife’den kendisine bir ordu yetiştiren el-Kâmil’e bir miktar 

parayla beraber bir elçi geldi. Halife’nin mektubu el-Kâmil’e teslim edildiği zaman ayağa 

kalktı ve onu başına koydu (sadakat belirtisi olarak). Ona getirilen miktar yüz bin Mısır 

dinarı idi. Sultan orduya asker alınması için hazineden (Beytü’l-Mâl) iki yüz bin dinarın 

çekilmesini emretti. Ayrıca Halife’ye destek için Mısır ve Suriye ordularından on bin 

kişinin ayrılmasını emretti. Komutanları el-Melik el-Nasır Davud olacaktı. Dahası el-

Kâmil, Halife tarafından gönderilen miktarın harcanmayacağından ve tamamının 

Halife’nin hazinesine geri gönderilecek olmasından hoşnut oldu. Ordunun yetiştirilmesi 

görevini Emir Rükneddin el-Haccâvi ve İmadüddin bin Mûsik’e verdi. Onlara el-Nasır’la 

beraber Halife’nin emirine girmelerini emretti. Ordu kuruldu ve Bağdat’a doğru yürüyüşe 

geçti. Atlı adamların sayısı üç bin idi.  

Sonrasında el-Kâmil, Halep’i almak için hazırlıklara başladı. Humus meliki el-

Mücahid korktu ve oğlunu (el-Mansur İbrahim) el-Kâmil’e gönderdi. El-Mücahid’in el-
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Kâmil’e yıllık olarak iki milyon dirhem vermesi ve tek başına kalması hususunda 

anlaşıldı. 

El-Kâmil, Şam Kalesi’ne girdiği andan itibaren soğuk algınlığına yakalandı. 

Hastalığın başlangıcında hamamlara gitmişti ve başına kaynar sular döküldü. Rahatsızlık 

karnına inerek onu şişirdi ve ateşlendi. Hekimler ona kusturucu ilaçları yasakladı ve 

onların kullanımına karşı onu uyardılar. Fakat Recep ayının yirmi birinde çarşamba 

gününün sonuna doğru (9 Mart 1238) Kahire Kalesi’nde gümüş odada kendi kendine 

kustu ve öldü. Ertesi sabah erkenden defnedildi. 

El-Kâmil öldüğünde yaklaşık altmış yaşlarındaydı. Ölümü kardeşi el-Eşref’in 

ölümünden altı ay sonra oldu. Öldüğü zaman Şam üzerindeki saltanatı yetmiş bir gün idi. 

Babasının ölümünden sonra Mısır’daki saltanat süresi yirmi yıl ve kırk üç gündü veya 

bazıları kırk beş gün olduğunu söyler. Babasının hayattayken oradaki hükümdarlığı da 

benzer bir dönem içinde olmuştu. Bu sebeple el-Kâmil, Mısır üzerinde yaklaşık kırk yıl 

hüküm sürdü. H. 576 yılı Rebiyülevvel ayının yirmi beşinde (19 Ağustos 1180) 

doğmuştu.  

El-Kâmil alimleri çok severdi. Onların dostluğunu tercih ederdi. Peygamberin 

hadislerini dinlemeye ve kendisinin de Ebu Muhammed bin Berrî, Ebu’l Kasım el-Bûsîri, 

bazı Mısırlı ve diğer alimlerden yetkileri dahilinde hadisleri nakletmeye oldukça 

düşkündü. Özellikle Ebu’l Hattab bin Dihye’ye meyletti ve onun için Kahire’de Kâmiliye 

Medresesi’ni inşa ettirdi. Burada dini vakıflar tesis etti. Din adamlarıyla tartışmayı 

severdi. İçtihat ilminde ve dil bilgisinde birçok ilginç merak konularına sahipti. Onlarla 

alimleri sınardı ve onlarda gerektiği gibi cevap verirlerdi. Daha da ileri giderdi ve onlara 

lütuflarda bulunurdu. Dil bilgisi alimi el-Cemal el-Yamani, Fakih Abdül Zahir, bin Dihye 

ve yüksek rütbede seçkin birisi olan Emir Selâhaddin el-Erbili gibi birkaç alime Kahire 

Kalesi’nde kendisiyle beraber ikamet etmeleri için kalacak yer verdi. Yataklar onun 

yanına yapıldı. Böylece yataklarına uzandılar ve gece boyunca muhabbet edebildiler. İlim 
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ve edebiyatın yıldızı onun himayesinde parladı. Seçkin kişiler onun sarayına sık sık 

uğradılar. Ona gelenlere bol ve cömert bir yaşam sağladı. Onlar arasında et-Tâc İbnü’l 

Urmevî, Kadı Efdalüddîn el-Hûnecî ve Kazasker Şerif Şemseddin el-Urmevî vardı. 

Bunlar, o zamanın hem geleneksel ilimleri hem de akla ve mantığa dayalı ilimlerin de 

önde gelen alimler oluyorlardı. 

El-Kâmil ağırbaşlı, iradeli ve dışa vurumda temkinli idi. Maiyetine iyi 

davranırdı. Kan dökmede ölçülü idi. Onun vermiş olduğu korku sayesinde, bir adam tek 

başına Kahire ve el-Ariş arasındaki çölü çok miktarda altın ve yığınla giyecekle beraber 

kat edebilirdi. Bunu yapmaktan çekinmezdi. Bir keresinde bu çölde bir halı çalınmıştı. 

El-Kâmil yolların korunmasıyla görevlendirilmiş Bedevileri (orada yaşayan) gönderdi ve 

onlara hırsız ile halının kendi huzuruna getirilmesini emretti. Bedeviler, Sultan’a hırsız 

yerine kayda değer miktarda para sundular. Fakat Sultan, onların ve mallarının helak 

olması pahasına hırsızın ortaya çıkarılması dışında her şeyi reddetti. Bu yüzden hem 

hırsızı hem de halıyı teslim etmekten başka bir şey yapamadılar. 

El-Kâmil, bir vezire ve başka birine bağlı olmadan devletin meseleleri ile bizzat 

kendi ilgilendi. İlk başta Sahib Safiyyüddin bin Şükür’ü vezir olarak atadı. O, bu 

makamda altı yıl kaldı ve görmesini kaybetmesine rağmen ölene kadar bu göreve devam 

etti. Saray nazırı Emir Fahreddin Osman veziri işindeyken ziyaret ederdi (ona yardım 

etmek için). Sahib öldüğünde onun yerine vezir ataması yapmadı. Lakin meselelerle 

ilgilenmesi için kendi seçtiği birini memur etti. Bir süre için Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu 

Muineddin’i bu iş için görevlendirdi ve ona vezir vekili ünvanı verdi (Vezirlik Naibi). Bir 

keresinde Sahib Safiyyüddin’in oğlu Tâcüddîn Yusuf’u atadı. Başka bir zaman 

Cemâleddin İbnü’l Bûri’yi atadı. Sonrasında devlet adamlarının işleri kendisine 

getirmesini sağlayarak, onları yönlendirerek ve bütçelerini denetleyerek devlet 

meselelerini kendi başına yönetmeye başladı. Nil yükselmeye başladığı zaman, kanalları 

kontrol etmek için bizzat kendisi dışarı çıkıp gitti. Her bir kanal için ondan sorumlu olacak 
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ve ona bakacak işçileri toplayacak bir memur atadı. Ondan sonra kanalları denetlemeye 

devam etti. Eğer birisi emirler dışına çıkarsa sorumlu memuru büyük bir ciddiyetle 

cezalandırırdı. Onun zamanında Mısır toprakları oldukça verimliydi.  

Sultan, sahip olunan altın ve gümüş üzerinden vergi olarak toplanan devlet 

yardımlarından iki hisseyi fakir ve ihtiyaç sahipleri için ayırdı. Onların sarfı üzerine 

denetçiler atadı ve o paradan Sofular, muhtaçlar ve fakihler için maaşlar tahsis etti. Her 

cuma gecesi alimlerle bir araya gelir, onlarla münazara yapardı. Oldukça politikti. Tüm 

yollara yolcuların güvenliklerini gözetlemeleri için adamlar görevlendirdi. Para 

biriktirmekte hırslı, tahsilatında ısrarcı idi. Ülkede daha evvel hiç görülmemiş “Haklar” 

(al-Hukuk) diye adlandırılan yeni vergileri tesis etti. Birkaç şiir de besteledi. Onlar 

arasında olanlardan: 

Eğer arkadaşının aşka sahip olduğundan eminsen, 

O zaman bu kâfi derecededir. 

Meskenin olan kalbimde yaşıyorsun. 

Evin sahibi içinde kimin olduğunu biliyor. 

El-Bahâ Züheyr bin Muhammed şiirinde Dimyat’ın fethi üzerine şunları 

söylüyor: 

O, dünyayı ve çağı sevindireceğinden 

Bahsedilen hükümdar el-Kâmil’dir. 

Onun sayesinde düşman tarafından ele geçirilen Dimyat yeniden canlandı. 

Kılıcıyla ve temiz halkıyla onu arındırdı. 

Allah, seni, âdetlerinden ve vasıflarından mahrum bırakan  

Bir hükümdar ile sana yardım ediyor. 

O ki cömert ve gönlü bol. 

Doğan güneş ve dolunayla birlikte gelse de, 
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Onun methi kısa tutulmalı. 

Şeyh Sadreddin bin Hamevîyye’in oğulları devletin büyük ve esaslı kişileriydi. 

Onlar; Emir Fahreddin Yusuf, İmadüddin Ömer, Kemaleddin Ahmed ve Muineddin 

Hasan’dı. Fahreddin sarığı terk etti ve serpuş ile uzun kollu cüppe giydi. Sultan’ın yakın 

arkadaşı oldu. O bir uzlaşı adamıydı ve katılımını bilimsel çalışmalara taşıyan bir alimdi.  

Kardeşleri de başarılı adamlardı. Onlardan hiçbirisi orduları emir komuta 

etmeme ve seferleri üstlenmemesine rağmen, Said el-Su’adâ Hankâhı’nda bir başkanlık, 

eş-Şafiî’nin türbesi yakınında bulunan Nasıriye Medresesi’nde bir müderrislik ve 

Kahire’deki Hüseyni Türbesi’nde de bir müderrislik elde ettiler. El-Kadı Şehâbeddin bin 

Asrûn’un kızı olan anneleri el-Melik el-Kâmil’i emzirmişti. Böylece onlar Sultan’ın süt 

kardeşleriydi. 

Sultan el-Melik el-Kâmil öldüğünde Şeyhü'ş Şüyuh’un oğulları Emir Seyfeddin 

Ali bin Kılıç ve kardeşi Emir İmadüddin, el-Melik el-Nasır Davud ve devletin önde gelen 

adamlarıyla birlikte askerlere el-Melik el-Kâmil’in oğlu el-Melik el-Adil Ebubekir’e 

bağlılık yemini ettirmek için hem fikir oldular. El-Melik el-Adil Ebubekir o zaman 

Mısır’ın idarecisi olarak Kahire Kalesi’nde babasının vekiliydi. El-Nasır Davud’dan gizli 

tutulmasına rağmen (diğerleri tarafından), el-Adil Ebubekir bin Eyyûb’ün oğlu el-Melik 

el-Cevad Muzafferüddin Yunus bin Mevdûd, Şam’a naibi olarak tayin edildi. Recep 

ayının yirmi ikisi perşembe günü (10 Mart) bunun için yemin ettiler ve saray nazırı Emir 

Fahreddin Osman’ın oğlu Emir Nureddin Ali’yi Şam’a el-Nasır Davud’a gönderdiler. 

Burada Nureddin onu Kerek’e sürdü. Bu yüzden el-Cevad, kuzeni el-Melik el-Adil’in 

naibi olarak Şam’a yerleşti ve ordu Şam’dan Mısır’a geri döndü. Bazı emirler Mısır 

birliklerinin bir bölümüyle ve el-Eşref’in memlukleriyle birlikte kentin korunması için 

Şam’da kaldılar. Komutanları Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu İmadüddin Ömer idi. 

El-Cevad, Şam’ı bağımsız yönetmek isteyerek, cömertçe paralar dağıttı ve hutbe 

veren imamları el-Adil’den sonra kendi ismine yer vermeleri için zorladı. 
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2.6. II. El-Adil Seyfeddin Dönemi (El-Kâmil’in Oğlu) 

 

Sultan el-Melik el-Adil Seyfeddin Ebubekir b. El-Melik el-Kâmil Muhammed 

b. El-Melik el-Adil Ebubekir b. Eyyûb 

 

El-Adil’in annesi el-Sittu el-Sevda, Fakih Nasır’ın kızı olarak bilinirdi. El-Adil, 

H. 617 (M. 1220) yılında doğdu. Bermehât ayının on altıncı gününe denk gelen H. 635 

yılı Recep ayının yirmi ikisinde perşembe günü (10 Mart 1238) Mısır ve Şam’ın 

yönetimini devraldı. Şaban ayının dördünde (22 Mart) Kahire ve Mısr’da hutbeler onun 

adına okunmaya başladı. Mısır üzerinde hüküm süren yedinci Eyyûbî hanedanı idi. 

Babasının ölümünü ve tahta çıkışını el-Adil’e bilgilendirmek için Şam’dan 

elçiler gelmesi üzerine, Emir Seyfeddin Kılıç emirleri saraya getirip el-Adil’e sadakat 

yemini ettirmek için harekete geçti. Yeni Sultan mükûsü (vergi) azalttı. Hediye ve 

yiyeceklerin herkese dağıtılmasında aşırı cömertti. 

Şaban ayının dördünde (22 Mart) el-Adil için Mısır’ın dört bir yanında 

hutbelerde dualar edildi. El-Kâmil’in ölümü halka duyuruldu. Ayın on dördünde (1 

Nisan) sikkeler el-Adil adına basıldı. Ramazan ayının on sekizinde (4 Mayıs) dinar ve 

dirhemler onun adına darp edildi. Ayın yirmisinde tüm mükûsleri kaldırılan fermanı 

minberlerden okundu. 

Şevval ayının yirmi yedisinde (13 Haziran) Muhyiddîn (Ebu Muhammed) Yusuf 

bin el-Cevzi, Bağdat’tan Halife’nin elçisi olarak el-Melik el-Kâmil’in ölümü üzerine el-

Adil’e baş sağlığı dilemek ve saltanata çıkışını tebrik etmek için geldi. El-Adil, el-Cevad 

için Şam’a bir hilat ve bir sancak gönderdi. El-Cevad, Ramazan ayının on dokuzunda 

hilatını giyip atını sürdü. Ayrıca el-Adil askerlere bağışta bulundu. Zilkade ayının 

ikisinde (16 Haziran) İbnü’l Cevzi, el-Melik el-Adil’i Halife el-Müstansir’e sadakat 

yeminiyle tabi kıldı. Aynı ay el-Nasır el-Davud’un el-Cevad ile bir ittifak kurmuş olduğu 
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ve el-Adil’e karşı sadakatten vazgeçme hususunda anlaşmış oldukları bilgisi geldi. El-

Nasır, Gazze’ye bile ilerlemişti. Burada hutbeyi kendi adına okutturdu. Fakat sonrasında 

o ve el-Cevad arasında bir anlaşmazlık oldu. El-Cevad, el-Adil’in sadakatine geri 

döneceğini beyan etti. 

Birlikler Şam’dan geri dönüp Kahire yakınlarına çekildikleri zaman, el-Adil 

onları karşılamaya çıktı ve onları memnuniyetle karşıladı. Çadırlarına bahşişler, hilatlar 

ve atlar gönderdi. Askerler ona olan bağlılık ve yeminlerini tekrarladılar. O da iktidara 

güçlü bir şekilde yerleşmiş oldu. Hazineden askerlere dağıtmak için para adı. Parayı öyle 

ölçüsüz bağışlayıp dağıttı ki babasının uzun süredir toplamış olduğu parayı kısa bir 

zamanda israf etti. Hükümdarlık emirlerini sarayından çıkarmaya ve devletin önde gelen 

memurlarının maaşlarını kesmeye başladı. Kendi adamlarını hapsettirdi. Bu sebeple çok 

fazla ciddiyetten uzak hareketleri, yozlaşma ve ayyaşlığa kendini vermesi aklını başından 

alırken, yüksek ricalin gönlü de ondan yüz çevrildi.  

Aynı zamanda el-Nasır Davud, Kerek’ten yola koyulmuştu. Kendisini Gazze ve 

kıyı şeridinin sahibi durumuna getirdi. Yeni büyük bir ordu teşkil etti. Gazze’den çıkarak 

el-Melik el-Adil’e Şam’ın ele geçirilmesinde onun yardımını talep etmek için elçi 

gönderdi. 

Aynı zamanda Humus meliki el-Mücahid, el-Kâmil’in ölümünün ardından 

güçlendi ve Hama üzerine yürüdü. Burayı kuşatma altına aldı. Halep halkı savaş için 

hazırlık yaptılar. Ayrıca Harezmşah ve diğer Türkmen ordularından askerler topladılar. 

El-Melik el-Kâmil’in subaylarından da birçok katılan vardı. Onları rütbeleriyle kabul 

ettiler. Ayrıca onlar (Halepliler) Türkiye Selçuklu Sultanı Gıyaseddin’e yardımını 

istemek için elçi gönderdiler. Onlara en seçkin askerlerini gönderdi. Onlar cenge çıktılar 

ve el-Maara’yı fethettiler. Sonra Hama’yı kuşatma altına aldılar. Buranın meliki el-

Muzaffer ile çarpıştılar. Fakat o sağlam durdu ve onları birkaç muharebede geri püskürttü. 
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Babası el-Melik el-Kâmil’in öldüğünü duyduğu zaman el-Kâmil’in oğlu el-

Melik es-Salih Necmeddin Eyyûb, Rabba’yı kuşatma altında tutuyordu. Derhal 

kuşatmayı kaldırdı. Lakin onunla beraber olan Harezmşahlar buraya göz koydular. Ona 

sadakatten vazgeçtiler ve adamlarını ele geçirmeye karar verdiler. Sincar’a doğru gitti. 

Hazinesini ve ağırlıklarını bırakarak burada bir süre onlara karşı koydu. Harezmşahlar 

bunları yağmaladılar ve el-Cezire’nin her yanına yayıldılar. Ayrıca Selçuklu Sultanı 

Gıyaseddin de burayı arzuluyordu. Gıyaseddin, Halep meliki el-Nasır’a Urfa ve Suruç 

için bir yönetim menşuru gönderdi. Bu iki yerde es-Salih’e (Necmeddin Eyyûb) aitti. 

Mardin meliki el-Mansur Nasireddin el-Artuki’ye Sincar ve Nusaybin’i ikta olarak verdi. 

Bu iki kentte es-Salih’e aitti. Humus meliki el-Mücahid’e (Esedüddin Şirkuh) Ane423 ve 

Habur’un diğer yerlerini ikta olarak verdi. Kendisi de Diyarbakır ve Samsat’ın sahibi 

olmaya niyetlendi. Bu bölgeler de es-Salih’e tabi yerlerdi. 

Aynı zamanda es-Salih, Sincar’da kuşatma altındaydı. Musul meliki el-Melik el-

Rahim Bedreddin Lülü, es-Salih’in adamlarını elde etmeye hevesliydi ve Zilkade ayında 

(15 Haziran- 14 Temmuz) ona dört bir yandan saldırdı. Melikin küstahlığı, zulmü ve kibri 

yüzünden öylesine es-Salih’ten nefret ediyordu ki onu demir bir kafes içinde Bağdat’a 

götürmeyi arzu etti. Lülü, Sincar’ı tam alacakken es-Salih, sakallarını tıraş eden ve 

duvarlardan iple aşağı indirilen Sincar kadısı Kadı Bedreddin Yusuf İbnü’l Hasan ez-

Zerzâri’yi gönderdi. Kadı, el-Eşref’in (Musa) saltanatında önde gelen mühim şahıslardan 

birisiydi. El-Eşref, Şam’ın hâkimi olduğu zaman onu Ba’lebek Kadılığı’na atamıştı. 

Sonrasında (el-Eşref öldükten sonra) es-Salih Necmeddin onu Sincar Kadılığına getirdi. 

O yüksek ünvanlı, hayırsever ve faziletli bir adamdı. Memlukleri, erkek köleleri ve şaşalı 

 
423

 Ane, Irak’ta Fırat kenarında Rakka ile Hit arasında bulunan bir yerleşim birimidir. 

Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 335. 
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eşsiz bir maiyeti vardı. Büyük emirlerden birisi oldu ve alimler ile önde gelen ailelerin 

mensuplarına büyük ziyafetler verdi. 

Kadı gizlice Harezmşahlara gitti ve onların dostluğunu kazandı. Birçok vaatle 

onları ikna etti. Böylece onlar Kadı’nın vesilesiyle katılım sağladılar. Burada daha evvel 

Mardin meliki el-Mansur Nasireddin ile iş birliği içindeydiler. Es-Salih’in (Necmeddin) 

topraklarını istila etmiş ve bazı bölgeleri fethetmişlerdi. Harran’ı kuşatma altına almışlar, 

burada es-Salih’in oğlu el-Muğîs Fethüddin Ömer vardı ve el-Muğîs, Caber Kalesi’ne 

kaçtı. Harezmşahlar onun peşinden gitmişlerdi ve onunla birlikte olan her şeyi 

yağmaladılar. Amma velakin küçük bir birlikle onlardan Münbiç’e kaçabildi. Halep 

meliki el-Melik el-Aziz’in annesi, babasının halası, Dayfe Hatun’dan sığınma talep etti. 

Fakat halası onu reddetti ve Harran’a geri döndü. Sonra babasından, onun Harezmşahlarla 

uzlaşmasını ve Lülü’yü defetmek için onlarla bir araya gelmesini emreden bir mektup 

geldi.     

Kadı Bedreddin, Harezmşahlara Sincar, Harran ve Urfa’nın ikta edilmesini 

taahhüt ederek kendisi el-Muğîs’le beraber onlara katıldı. Onlar bundan çok memnun 

oldular ve el-Melik es-Salih’e ittifak yemini ettiler. Kendilerini es-Salih’in oğlu el-Melik 

el-Muğîs’e hizmet etmeye adadılar ve Sincar üzerine yürüdüler. Musul ordusu kuşatmayı 

kaldırdı ve kendi topraklarına doğru yol aldılar. Fakat Harezmşahlar onların peşinden 

gittiler ve onlara büyük kayıplar verdirdiler. Bedreddin Lülü tek başına süratli bir kısrağın 

üstünde kaçtı ve ordusu onu takip etti. Harezmşahlar onun beraberinde olan her şeyi 

ellerine geçirdiler ve böylece zengin oldular. Bu hadiseler vasıtasıyla el-Melik es-Salih 

son derece güçlendi ve itibarı oldukça arttı. Harezmşahları Türkiye Selçuklu Sultanı 

(Gıyaseddin Keyhüsrev) tarafından kuşatma altına alınan ve el-Melik es-Salih’in 

(Necmeddin Eyyûb) oğlu el-Muazzam Gıyaseddin Turanşah tarafından savunulan 

Diyarbakır’a gönderdi. Harezmşahlar, Türkiye Selçuklu Sultanı’nın ordusuna saldırdılar 
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ve onları Diyarbakır’dan sürdüler. Sonucunda es-Salih, Sincar’dan çıktı ve Hasankeyf’e 

gitti. 

El-Melik el-Adil, Halep halkından onların eskiden babası el-Kâmil’le olan 

ilişkilerinin kendisiyle de aynı olmasını ve adının hutbelere dahil edilmesini, Halep 

minberlerinden telaffuz edilmesini, sikkelerin onun adına basılmasını istediği hususunda 

bir elçiyi Mısır’dan onlara gönderdi. Fakat onlar bunu yapmayı reddettiler. 

Türkiye Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev’den bir elçi Halep’e geldi ve 

Sultan ile el-Aziz’in kızı Gaziye Hatun’un evliliğini organize etti. Bununla beraber Halep 

meliki el-Melik el-Nasır Selâhaddin ile Sultan Gıyaseddin’in kız kardeşi arasında bir 

evlilik akdi de yapıldı. Sahib Kemaleddin İbnü’l Adim anlaşmayı (bu evliliklerden 

birincisi için) düzenledi ve sonra Türkiye Selçuklu Sultanı’nın elçiliği için kaldığı burada 

Halep hâkimi el-Nasır ile Sultan Gıyaseddin’in kız kardeşi Melike Hatun arasındaki akdi 

düzenledi. Bunun üzerine Gıyaseddin, Halep’e bir elçi gönderdi. Burada hutbe onun adına 

okundu.  

El-Melik el-Cevad, Zilhicce ayının birinde (15 Temmuz) Kerek meliki el-Nasır 

Davud’la savaşmak için Şam’dan yola koyuldu. Nablus yakınlarında karşılaştılar. El-

Nasır, Zilhicce ayının on dördü çarşamba gününde utanç verici bir şekilde bozguna uğradı 

ve Kerek’e kaçtı. El-Cevad onunla beraber olan her şeyi ele geçirdi ve Şam’a geri döndü. 

Orada altı yüz bin dinar ve beş bin hilat dağıttı. Mükûsü (vergileri) kaldırdı. Şarap 

içilmesini yasakladı. Şarkıcı kızları defetti. Zilhicce ayının yirmi altısında (9 Ağustos) 

Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir İmadüddin komutasında olan Şam’daki Mısır birlikleri 

Kahire’ye el-Nasır’ın sanacaklarını taşıyarak geri döndü. Fakat bu el-Melik el-Adil’i 

memnun etmedi. El-Cevad’ın gücünden endişelenmeye başladı. 

Bu yıl Tatarlar Bağdat’ı tehdit etti. Halife onlara karşı bir ordu gönderdi. 

Onlardan çoğu öldürüldü ve geri kalanlar kaçtı. 
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Büyük Şafiî Kadı Şemseddin Ebu’l Bereket Yahya b. Hibadullâh İbnü’l Hasan 

b. Senâü’d-Devle, bu yılın Zilkade ayının beşinde Şam’da hayatını kaybetti. Ayın 

yedisinde Büyük Kadı Şemseddin Ahmed İbnü’l Halil el-Hüveyyî makamına tekrar 

getirildi.  

Noterlerin (Merâkiz el-Şuhûd)) faaliyetleri belirlendi. İlk başlarda Şam’da 

mektuplar ve benzerlerinin kopyasını müşterileri için yazan katipler vardı. Bu 

kopyalamalar belgelerin geçerliliğini onaylayan noterlere götürülürdü. Daha sonra Kahire 

ve Mısr halkı da bu sisteme uyum sağladı. 

Bu yıl Şerif Şemseddin Muhammed İbnü’l Hüseyin el-Urmevî, Mısır’da 

ordunun kazaskerliğini ve önde gelenlerin vekili (Nakibüleşraf) makamını üstlendi. 

Atama beratı Mısır’daki büyük camide Emir Cemâleddin (Musa) bin Yağmur ve el-Felek 

el-Misyârî’nin huzurunda okundu. Bu yıl bakır sikkeler tedavülden kaldırıldı. 

El-Melik el-Mansur Nureddin Ömer b. Ali b. Resul, bu yıl Yemen’den Mekke 

için yola koyuldu. Emir Esedüddin Tuğrul tüm ağırlıklarını yaktı ve Recep ayının 

yedisinde (23 Şubat) Yemen Hükümdarı’nın gelişinden iki gün evvel askerleriyle beraber 

Mekke’den ayrıldı. Ordular Mekke ile el-Sirrayn arasında karşılaştılar. Şerif Raci’yi takip 

eden Bedeviler savaş alanını terk ettiler. Yemen emirlerinden birisi olan Emir Şehâbeddin 

bin Abdân tutsak alındı. Emir Tuğrul tarafından zincire vuruldu ve Kahire’ye gönderildi. 

Emir Tuğrul, Medine’ye hareket etti. Burada Sultan el-Melik el-Kâmil’in ölüm haberini 

aldı. Bunun üzerine askerleriyle beraber Kahire için ayrıldı. Şaban ayı sırasında (19 Mart- 

16 Nisan) ayrı ayrı kollar halinde kente girdiler. Yemen ordusu Mekke’de kaldı. 

H. 636 Yılı (14 Ağustos 1238-2 Ağustos 1239)  

El-Melik el-Cevad, bu yıl Safiyyüddin bin Marzuk’u yakaladı ve ondan dört yüz 

bin dinar aldı. Onu Humus Kalesi’ne hapsetti. Burada ışık görmeden üç yıl hapiste 

çürüdü. Şam yönetiminin sorumluluğunu karısının el-Nesih adında bir hadımına emanet 

etti. Bu kişi halka zulmetti ve onlardan büyük miktarda paralar gasp etti.  



323 
 

Ayrıca el-Cevad, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu İmadüddin Ömer’i de tutuklattı. Sonra 

da emirin kardeşi Fahreddin’den tedirgin olmaya başladı. Şam’ın hakimiyeti için ayak 

direyerek: “Saltanatla ne yapabilirim? Bir şahin ve bir av köpeği bana bundan daha 

sevimli.” diye haykırdı ve ava çıktı. El-Kâmil’in oğlu el-Melik es-Salih Necmeddin 

Eyyûb’e Hasankeyf ve Sincar’a karşılık Şam’ı takas etmeyi teklif eden bir mektup yazdı. 

Es-Salih bundan memnun oldu ve Şam’a doğru yola koyuldu. 

Bu yıl el-Melik el-Adil’e baş sağlığı dilekleri getiren Türkiye Selçuklu 

Sultanı’nın bir elçisi Kahire’ye vardı. Halepliler, Hama hükümdarı el-Muzaffer’i 

ablukaya aldıktan sonra buranın kuşatmasını kaldırdılar. Onlar geri çekildiği zaman, 

sağlam bir şekilde güçlendirilmiş Bârin Kalesi’ni harap ettiler. 

Büyük emirler, bu yıl para ve iktalar bahşettiği etrafındaki gençler ve gözdeler 

ile onların sahip olduğu fikirleri takip etmesi, tamamen işlerden el etek çekerek devletin 

refahını ihmal edip eğlenceye dalması yüzünden el-Melik el-Adil’e öfkelendiler. Sonra 

da Kerek meliki el-Nasır Davud, Mısır’a sahip olma hevesine kapıldı ve oraya seyahat 

etti. Beraberinde aralarında zil ve ud çalan, dansçı olan cariyeler ve nadir bulunan içki 

fıçılarının bulunduğu halis hediyeler taşıdı. El-Adil, Şevval ayının sekizinde onu 

karşılamak için çıktı. Onu tüm hürmetiyle kabul etti. El-Nasır ona kendi seçtiği cariye ve 

içki fıçılarını sundu. El-Adil’le olan amacına ulaştı. El-Adil de ona karşılık olarak benzer 

hediyeler sundu. 

El-Nasır, el-Adil’in hizmetinde gayret gösterdi ve onun kapısında bazen nazırı 

olarak bazen mabeyincisi olarak bazen de kalemi (davâdâr) olarak hazır bulundu. Böylece 

istediği herhangi bir zaman onun yanına girebildi ve ona ulaşabildi. Buna ilaveten 

emirleri el-Adil’den kendi tarafına döndürmeyi düşündü. El-Adil’in zihninde hâkimiyet 

kazandığı zaman, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin’in el-Melik el-Muizz 

Mücireddin (Yakup) ile anlaşmaya vardığını ve birçok emirin onu tercih etmesine neden 

olduğunu öne sürerek onun zihnini Emir Fahreddin’in şüphesiyle meşgul etti. El-Nasır, 
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el-Adil’i Fahreddin’i tutuklaması ve Kahire Kalesi’ne hapsetmesi için kışkırttı. El-Adil, 

amcası el-Melik el-Muizz ve el-Muizz’in kardeşi el-Emced Takiyüddin Abbas’ı 

Mısır’dan sürdü.  

El-Nasır hedefine ulaştığı zaman, el-Adil’e emirlerinin Şam’daki vekili el-Melik 

el-Cevad’a meylettikleri ve Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir İmadüddin Ömer’in kendisini 

El-Cevad’ın emrine görevlendirmiş olduğu hususunu tasvir etti. El-İmâd bunu duydu ve 

kardeşinin başına gelenlerinin kendi başına geleceği konusunda telaşlandı. El-Melik el-

Adil ile bir araya geldi ve el-Melik el-Cevad’ı Mısır’da onun itaati altına sokmayı taahhüt 

etti. Sonrasında el-Adil onu el-Cevad’ı Şam’dan idare edebilsin diye Kahire’den yolladı. 

El-Cevad, emire samimi bir karşılama gösterdi. Hemen onunla kendisinin el-

Melik el-Adil’e gitmesi meselesini tartıştı. Fakat el-Cevad öyle zaman harcadı ve öyle 

oyalandı ki el-İmâd Kahire’ye gitmeyi reddetme hususunda ikna oldu. Bunun üzerine 

valileri, idarecileri, vekilleri, Şam ve bağlı yerlerdeki devletin üst düzey komutanlarını 

toplantıya çağırdı ve onlara: “Sultan el-Melik el-Adil, Şam’ın idari yönetiminden el-

Cevad’ı azletti. Bu sebeple ona para vermeyin (vergilerden) ve ondan hiçbir emri kabul 

etmeyin.” dedi. Bu el-Cevad’ı çok kızdırdı. İmâdüddin’i tutuklattı ve onu Şam Kalesi’ne 

hapsetti. 

Sonra el-Cevad ve Humus meliki el-Mücahid ittifak yapmaya karar verdiler. 

Onlara el-Cevad’ın Şam’daki vekili Emir İmâdüddin bin Kılıç destek verdi. Şeyhü'ş 

Şüyuh’un oğlu el-İmâd’ı öldürmeden amaçlarına ulaşamayacaklarında karalı idiler. 

Bunun yapılması için İsmaili liderlerine elçiler gönderdiler. Onlara para ve bir villa 

sundular. İsmailliler kendilerinden iki suikastçıyı gönderdiler. Bunlar Cemâziyelevvel 

ayının yirmi altısında Büyük Cami’nin kapısında el-İmâd’ı öldürdüler. Onların emire çok 

benzeyen el-Melik el-Cevad’ı öldürmek niyetiyle yanlışlıkla el-İmâd’ı öldürdükleri 

hususunda dedikodu yapıldı. El-Melik el-Adil bunu duydu ve çok öfkelendi. 

Şevval ayının yirmisinde (26 Mayıs) el-Melik es-Salih Necmeddin Eyyûb’ün 
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ordusunun oğlu el-Melik el-Muğîs Celaleddin Ömer komutasında Cenin’e424 ulaştığı 

bilgisi geldi. 

El-Melik el-Adil ile el-Melik el-Nasır emirleri topladı ve es-Salih’le savaşmak 

için yemin ettiler. El-Adil, Mısır ordusunun bir bölümünü ve çok sayıda emirini Şam’ı 

almaları için gönderirken el-Nasır Davud, Zilkade ayının dokuzunda (13 Haziran) es-

Salih’le çatışmak için Kahire’yi terk etti. 

El-Adil, el-Cevad’a Şam’ın idari yöneticiliğinden feragat ettiği ve devlet 

işlerinde fikirlerini sunmak için Kahire Kalesi’nde bulunduğu takdirde ona Şevbek Kalesi 

ve bağlı yerleri, İskenderiye limanı, al-Buhayre, Kalyubiye ve Mısır’daki Gize bölgesinin 

on köyünü teklif eden mektupla beraber bir elçi gönderdi. Bu teklif geldiği zaman naibi 

İmâdüddin Kılıç, el-Cevad’ı Mısır’a girer girmez yakalanacağı ve Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu 

İmâdüddin’in oğullarının da onun kanını isteyecekleri (öç olarak) hususunda korkuttu.  

Bu sebeple el-Cevad, Şam’ı Mısır’a teslim etmeyi reddetti. 

El-Melik el-Adil, Zilhicce ayının son günü (2 Ağustos 1239) Mısır’dan çıkarak 

Şam üzerine yürüdü. Bilbeys’te ordugahını kurdu. O zaman el-Cevad, el-Adil’e karşı 

koymakta aciz olduğunu bildiği için kaygılandı. Şam Büyük Cami hatibi Kemaleddin 

Ömer b. Ahmed b. Hibadullâh b. Talha’yı Hasankeyf, Diyarbakır ve Doğu topraklarının 

diğer bölgelerinin hâkimi el-Melik es-Salih Necmeddin Eyyûb’e gönderdi. Arzusu 

Sincar, Rakka ve Ane’ye karşılık Şam’ı almaktı. Bu es-Salih’in kabul ettiği en uygun 

öneriydi ve Cüdeyde’yi de425 ekledi. Ayrıca el-Cevad’a sadakat yemini etti. 

 
424

 Cenin, Batı Şeria bölgesinde Filistin’deki Nablus kentinin 20 mil kuzeyinde bulunan 

bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 335. 

425
 Cüdeyde, Hatay’da bulunan Reyhanlı kazasının 1.9 km. güney doğusunda yer alan 

küçük bir tarihi yerleşim birimidir. Eda Zincir, “Güney Anadolu’da İlk İskân İzleri”, 
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Es-Salih, oğlu el-Melik el-Muazzam Turanşah’ı hanesiyle beraber Hasankeyf’e 

yerleştirdi. Diyarbakır ve Amid için valiler atadı. Harran, Urfa ve Cezire’nin tüm 

topraklarını hizmetinde bulunan Harezmşahlara verdi. Musul meliki Emir Bedreddin 

Lülü’den yardımını istedi. Onunla sulh etti ve Bedreddin ona takviye güçler gönderdi. 

Sonra es-Salih, Doğu’dan Şam için yola koyuldu. Aynı zamanda el-Cevad, el-

Adil’in ismini hutbeden çıkarttı ve onun yerine el-Kâmil’in oğlu es-Salih Necmeddin 

Eyyûb’ün ismini koydurdu. Bir de onun adına para bastırdı. Es-Salih huzurunda 

gaşiyesini taşıyan el-Cevad’ın eşliğinde Cemâziyelevvel ayının başında (10 Aralık) 

Şam’a girdi. O zaman el-Cevad yaptığından pişmanlık duydu ve olanlara çare bulmak 

istedi. Fakat bu imkansızdı. Üzerlerine getirdiği kötülük için insanların nefretleri arasında 

Şam’ı terk etti. Es-Salih insanlardan zorla aldığı paraları onlara geri vermesi için ona 

haber gönderdi. Fakat o bunu reddetti ve ayrıldı. Ayrıca es-Salih’le beraber Hama meliki 

el-Muzaffer de geldi ve el-Cevad onunla da karşılaştı. Es-Salih’in Şam’a girdiği gün 

unutulmaz bir gündü. Es-Salih kalede ikamet etmeye başladı. 

Sonra da el-Cevad yeni toprakları için ayrıldı. Onun Şam’daki idare yönetimi on 

ay ve on altı gün sürdü. Bu zaman zarfında el-Melik el-Kâmil’in hazinesinde kalan tüm 

parayı harcadı. Hazine, memurlardan ve tüccarlardan aldığı ve Safiyyüddin bin 

Marzuk’tan gasp ettiği hesaba katılmayan beş yüz bin dinar tutarındaki meblağ, elbiseler 

ve diğer şeyler hariç altı yüz bin Mısır dinarını aşıyordu. 

El-Melik es-Salih, Şam’da idareyi eline aldığında el-Muzaffer Hama’ya geri 

döndü. Harezmşahlar ilerlediler ve Humus’u kuşatma altına aldılar. El-Muzaffer bir süre 

onlarla beraber oldu. Sonra onlar hiçbir fayda elde edemeden kuşatmayı kaldırdılar ve 

Doğu’ya topraklarına geri döndüler. Es-Salih, kız kardeşini (anneleri es-Salih’le aynı, 

 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir 2019, s. 81. 
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babası ise el-Melik el-Kâmil’in bir memlukü ve es-Salih’in üvey babası olan el-Fâris 

Kuleyb) Harezmşahların reisi Emir Hüsameddin Bereket Han’a evlilik yoluyla verdi.426  

Bu arada Hama meliki el-Muzaffer tarafından es-Salih’e Humus’a saldırmasını 

teşvik eden ard arda elçiler gönderildi. Aynı zamanda Mısır emirleri, es-Salih’e onu 

Mısır’a davet eden ve ona yardım etmek için söz veren mektuplar yazdılar.427 Es-Salih 

Şam’dan yola çıktı ve el-Bataniya’nın428 yolunu tuttu. Sonrasında Harezmşahlar ve Hama 

meliki, Humus’u kuşatmakla meşgul oldular. Humus meliki Şirkuh (El-Melik el-Mücahid 

Esedüddin) Harezmşahların arasında dağıtılması için büyük miktarda para gönderdi. 

Bunun üzerine Harezmşahlar Doğu’ya doğru ayrıldılar. Müteakiben Hama meliki de 

Hama’ya geri döndü. 

 
426

 Harezmşahlardan kaçıp Sincar Kalesi’ne sığınan ve burada Bedreddin Lülü tarafından 

da muhasara altına alınan el-Melik es-Salih, kız kardeşini Harezmşah emiri 

Hüsameddin Bereket Han ile evlendirdi. Bu suretle içerisinde bulunduğu bu kötü 

durumdan onun yardımıyla kurtulabildi. Bahattin Kök, “El-Melikü’s-Sâlih, Eyyûb”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2004,  C. 29, s. 80-82. 

427
 Mısır’da Eyyûbî tahtına oturan II. El-Adil, babasından kalan büyük devlet adamlarını 

göz ardı etmeye başlamıştı. Etrafında bulunan genç ve tecrübesiz adamlarla zevk ve 

sefaya dalarak devlet işlerini ihmal etmekteydi. Bunun yanı sıra Kerek’ten gelerek 

onun yanında oturmaya başlayan melik el-Nâsır el-Davud onu baştan çıkarmak ve 

kendi kötü emellerini gerçekleştirmek için kirli oyunlar icra etmekteydi. Bütün bunlara 

alenen şahit olan bazı Mısır devlet adamları ve emirleri çareyi, Şam’da bulunan el-

Melik es-Salih’e mektup yazarak ondan yardım istemekte bulmuşlardı. Stephen R. 

Humphreys, 1977, s. 252; Ramazan Şeşen, 2007, s. 171-172. 

428
 El-Bataniya, Şam yakınlarında bir yerleşim birimidir. Edward Thomas Rogers, The 

Coins Of The Tuluni Dynasty, Trubner & Co., London 1877, s. 10. 
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Es-Salih, Mısır’a sahip olmayı aklına koyarak Şam’a geri döndü. Şam’dan 

Kâriba’ya429 hareket ederek burada Ramazan Bayramı’nı kutladı. Ordusu Kartal Geçidi 

(Seniyyetü’l Ukâb)430 alt taraflarında toplandı. Humus üzerine mi yoksa Mısır üzerine mi 

yürüyeceğini bilemediğinden şaşkınlık içerisindeydi. Şam’a geri döndüğü Ramazan 

ayının başlangıcına kadar ordugahında kaldı. Şam’daki nazırı Emir Hüsameddin Ebu Ali 

b. Muhammed b. Ebu Ali’ye (el-Hezbânî) bir müfreze birliğiyle Cenin’e ilerlemesini 

emretti. Emir yola koyuldu ve Ramazan ayı bitene kadar Hırbetüllüsûs altında Taberiye 

Gölü kıyılarında kaldı.  

El-Melik es-Salih’in Mısır üzerine ilerlediği haberleri Kahire’ye ulaştığında, on 

yedi emir kentten ayrıldı. Onlar arasında Saray nazırı Emir Nureddin Ali bin Fahreddin 

Osman, Emir Alâeddin İbnü’l Şebbab Ahmed, Emir İzzeddin Aybek el-Kuraydi el-Adili, 

Emir İzzeddin Balbân el-Mücahid, Emir Hüsameddin Lülü el-Mesûdi, Emir Seyfeddin 

Baştar el-Harezmî, Emir İzzeddin Kadîbülbân el-Adili, Emir Şemseddin Sungur el- 

Dunaysıri vardı. Ayrıca Sultan’ın memlukleri ve saray birliklerinden bir grup subayın 

yanı sıra emirlerle birlikte olan destekçileri ve askerleri de vardı. Şam’da el-Melik es-

Salih’e katılmak için yola koyuldular. 

 
429

 Kâriba, Gazze’nin 15 km. kuzeyinde yer alan Askalân’a bağlı küçük bir yerleşim 

birimidir. Bazı kaynaklarda “Hiribya” olarak ta geçmektedir. Batılılar ise bu küçük 

yerleşim birimini “La Forbia” ismi ile zikretmektedir. A. C. Spencer Peacock,  

Islamisation: Comparative Perspectives from History, Edinburgh University Press, 

Edinburgh 2017, s. 169; Bedreddin Başuğuy, 2016, s. 103. 

430
 Seniyyetü’l Ukâb, “Kartal Geçidi” anlamına gelmektedir. Humus yoluna doğru 

Şam’ın kuzeyinde bulunan dağ geçididir. Hamada Hassanein ve Jens Scheiner, The 

Early Muslim Conquest of Syria, Routledge, New York 2020, s. 291. 
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Onların bırakıp kaçmalarının sebebi şöyleydi. El-Melik el-Adil orduya 

Filistin’in kıyı düzlükleri için ayrılmalarını emretti. Başlarına Rükneddin el-Haccâvi’yi 

getirdi ve askerler arasında paralar dağıttı. Fakat birlikler Bilbeys’te çadırlarını 

kurduğunda, ihtilafa düştüler. Çok sayıda emir el-Adil’e karşı kumpas kurdu ve el-Melik 

es-Salih’in tarafına geçmeye karar verdi. El-Adil, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir 

Fahreddin’i ve Bahâeddin Malkuş’u onların gönlünü almaları için gönderdi. Fakat onlar 

buna karşılık vermediler. Dahası çok sayıda saray askeri, ikmal koluyla birlikte 

Kahire’den firar ettiler ve Zafer Kapısı’nın kapanmasına (kendilerine karşı) direnerek, 

kapıdan zorla heyecan içerisinde birlik birlik girdiler. 

El-Adil kendi tarafında kalan Kürt emirlerine Bilbeys’te kendisine karşı komplo 

kuranlar üzerine, kendisine karşı harekete geçmelerinden evvel, onlara saldırmalarını 

isteyen bir mektup gönderdi. Buna istinaden Kürtler, Bilbeys’teki Türklere savaş açtılar. 

İsyancı Türkler bozguna uğradılar. Emirlerinden birisi tutsak alındı ve geri kalanlar 

kaçtılar. Sunayyike yakınlarına kadar takip edildiler. Onlara Kahire’den kaçan Saray 

askerleri (kapıkulu) de katıldı ve hep birlikte Tell Acûl üzerine yürüdüler. Almış oldukları 

hazine Kahire’ye el sürülmeden teslim edildi. Sonrasında el-Adil’den af dilemek için elçi 

gönderdiler. El-Adil onlarla mutabakat sağladı ve söz verdi. Gel gör ki onlar el-Adil’e 

geri dönmediler ve de el-Melik es-Salih’e doğru ilerlediler. Gazze’ye ulaştıklarında, es-

Salih saray nazırına Kâriba’ya geri dönmeleri talimatını verdi. Kendisi de Ramazan 

ayının bitiminden iki gece önce (4 Mayıs) ordusunun geri kalanıyla beraber Şam’dan yola 

koyuldu ve Kâriba’da ordugahını kurdu. 

Emir Nureddin bin Fahreddin orada ona katıldı ve es-Salih onun askerleriyle 

beraber gelişinden çok mutlu oldu. Mısır üzerine yürümekteki azmini güçlendirmeye 

başladı. İlerleyerek Kudüs topraklarına ve sahil düzlüklerine ilave olarak Nablus ve 

Ürdün vadisinin idaresini eline aldı. Oğlu el-Melik el-Muğîs Fethüddin Ömer’i Şam’a 
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gönderdi ve Nablus ile bağlı bölgelerini bu diyarların üretimine destek sağlayabilsinler 

diye Mısır’dan ona gelen emirlere ikta olarak verdi.  

El-Melik el-Nasır Davud, Mısır’dan ayrıldı ve Kerek’e seyahat etti. El-Melik el-

Adil ve annesi bütün Mısır huzursuz iken es-Salih’in yaklaşmasıyla son derece tedirgin 

oldular ve korkuya kapıldılar. Fahrü’l Kudat Necmeddin bin Busâka, Kerek’ten el-Nasır 

Davud’un elçisi olarak es-Salih’e gitti. El-Nasır’ın ona yardım edeceği ve 

destekleyeceğine dair Melike güvence verdi. Ondan Şam’ın ve babasının sahip olduğu 

her şeyin el-Nasır’a tekrar geri verilmesini istedi. Fakat buna es-Salih razı olmadı. 

Bundan dolayı el-Nasır, kardeşi es-Salih’e karşı mücadelesinde ona yardımcı olmak için 

el-Adil’in yanına gitti. Kahire’deki Vezaret Köşkü’nde oturmaya başladı. 

Zilhicce ayında (5 Temmuz-2 Ağustos) Sahib Muhyiddîn İbnü’l Cevzi, 

Halife’nin elçisi olarak es-Salih ile kardeşi el-Adil arasında barışı sağlamak için geldi. 

Es-Salih onun gelişini büyük bir saygıyla kutladı. Yine de emirler ve diğer Mısırlılar es-

Salih’e ona yardım içi söz vererek ve ülkenin onun olduğunu taahhüt ederek kısa 

aralıklarla yazıyorlardı. Böylece sultanlık için genel olgu onun tanınmasıydı.  

Bu yıl Türkmen Artuklu Mardin meliki el-Mansur Nasirüddin Artuk bin Arslan 

hayatını kaybetti. Ondan sonra Mardin’e hâkim olan oğlu tarafından içki içtiği esnada 

öldürüldü. 

Ayrıca bu yıl Mısır’ın Şarkiye eyaletindeki Jurum, Judham ve Thalabah 

aşiretleri arasında savaş patlak verdi. Onlardan çoğu öldürüldü. Reisleri Shamekh bin 

Necm de ölenler arasındaydı. El-Melik el-Adil, Emir Bahâeddin Malkoç’u onlar arasında 

sulhu sağlaması için gönderdi. Zilhicce ayının sonunda (2 Ağustos) Mısır ordusuyla 

beraber Kahire Kalesi’nden ayrılmış olan Sultan Bilbeys’te idi.  

H. 637 Yılı (3 Ağustos 1239- 22 Temmuz 1240) 

Bu yıl geldiğinde el-Melik el-Adil ordusuyla beraber kardeşi el-Melik es-

Salih’le savaşmak için Suriye üzerine yürümek gayesiyle Bilbeys’te idi. Bilbeys’te 
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konakladı ve emirleri onu ele geçirmeye karar verdiler. Onlardan bazısı bir ziyafet verdi. 

El-Adil bu ziyafete gitti. Lakin el-Adil, onların planının farkına vardı ve doğrularak 

mahiyetinin isteğine uymak için bir çadıra girdi. Fakat o, çadırın arkasında bir at üstünde 

belirdi ve süratle kaleye gitti. Emirler geri dönmesi talebiyle arkasından haber 

gönderdiler. Fakat o, Kahire’ye girmiş olduğunu sadece sulama kanalları setlerinin 

indirilmesi festivalinde bulunacağını ve ardından onlara geri döneceğine dair açıklamada 

bulundu. Sonra Muharrem ayının yirmi dördünde (26 Ağustos) şartlar onu el-Abbase için 

ayrılmaya zorladı ve birçok emiri tutuklattı. 

Sefer ayının ortasında (17 Eylül) ibn Kılıç (Emir Seyfeddin Ali) ve çok sayıda 

Mısır emirinin refakat ettiği el-Nasır Davud, el-Abbase’den  Kerek’e hareket etti. Bu 

sırada el-Adil, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Fahreddin Yusuf’un es-Salih ile mektuplaştığını 

duydu. Bunu üzerine onu tutuklattı ve hapse attı. Aynı zamanda Şeyh Cemâleddin Ebu’l 

Farac Abdülrahman bin İbnü’l Cevzî’nin oğlu Muhyiddîn Ebu’l Muzaffer Yusuf melikler 

arasında aracılık etmeye başladı. Şam’ın es-Salih’e, Mısır’ın el-Adil’e ve el-Nasır 

Davud’dan alınan toprakların da kendisine geri verilmesini önerdi. 

Oğlu Şerafeddin, görüşmeler neredeyse tamamlanana kadar Nablus ile Mısır 

arasında gidip gelirken Muhyiddîn de es-Salih’le birlikte kaldı. Sonra Muhyiddîn, Ordu 

Nazırı (Emirü’l Cüyuş) Cemâleddîn Yahya bin Matrûh’un nezaretinde Mısır’a gitti. 

Görevlerinden azledilerek el-Melik el-Adil’in sarayında oturmaya başladılar. 

Bu sırada el-Melik es-Salih, amcası es-Salih İmadüddin İsmail’e Nablus’ta ona 

katılması için mektup yazıyordu. Ona hekim Sadeddin el-Dimaşkî’yi gelişmelerle ilgili 

hızlı haber gönderebilmesi için posta güvercinleriyle beraber göndermişti. Orada sıra dışı 

bir hikâye vuku buldu. Sadeddin, Ba’lebek Kalesi’ne vardığı zaman, es-Salih İmadüddin 

ona kalacak bir yer verdi. Aynı zamanda Sadeddin’in getirdiği güvercinleri Ba’lebek 

Kalesi’nde bulunun güvercinlikteki diğer güvercinlerle (gizlice) değiştirdi. Es-Salih 

İmadüddin, yeğeni es-Salih Necmeddin Eyyûb’den Şam’ı zapt ederek almak için 



332 
 

hazırlıklarla meşguldü. Diğer yeğeni el-Adil’e de Şam’ı alma amacını bilgi vermesi 

maksadıyla bir elçi gönderdi. Dahası onun hükümdarlığını kabul ettiği ve ona sadık 

kaldığı hususunda taahhüt verdi. Eğer Şam’ı ele geçirirse el-Adil’in adının minberlerden 

okunan hutbelere dahil ettireceğine ve onun adına para basacağına dair söz verdi.  

Ayrıca es-Salih İmadüddin, Humus meliki el-Mücahid’e de onun yardımını talep 

eden bir mektup yazdı. Bu arada Es-Salih Necmeddin’e her ne zaman mektup gönderse, 

onun yardımına gideceğine dair söz veriyordu. Aynı zamanda bir ordu toplamaya başladı. 

Tabip Sadeddin tüm bunların farkına vardı ve tüm bu olanlarla ilgili mektupları 

güvercinlerle es-Salih Necmeddin’e gönderdi. Fakat Sadeddin her ne zaman onlardan 

birini serbest bıraksa gönderdiği güvercin Ba’lebek Kalesi’ndeki güvercinliğe geri 

dönüyordu. Buradaki bakıcı mesajları alıp es-Salih İmâdüddin’e getiriyordu. Sonra es-

Salih İmadüddin, Tabip Sadeddin’den geliyormuş gibi sahte bir mektup yazdı. Mektupta 

Sadeddin: “Akrabanız el-Melik es-Salih İmadüddin, muzaffer ordunuza katılmak için yola 

çıkmaya ve size sadık kalmaya çok hevesli.” diyordu. Tabip Sadeddin’in getirdiği 

güvercinlerin birisiyle bu sahte mektubu gönderdi. El-Melik es-Salih Necmeddin 

mektubu aldığında bunun elçisinden geldiğine inandı ve oldukça tatminkardı. Tabibin 

gönderdiği  her güvercin Ba’lebek Kalesi’ne geri gelip, getirdiği mektup İmâdüddin’e  

teslim edildiğinde, el-Melik es-Salih İmâdüddin sahte mektuplar göndermeye devam etti. 

Diğer bir fevkalade olay şöyle meydana geldi. Hama meliki el-Muzaffer, es-

Salih Necmeddin’in tarafını tutmuştu. Ona destek olmaya başladı ve kendi topraklarında 

okunan hutbelere onun adını dahil ettirdi. Halepliler ve Humus meliki ona karşı geldiler 

ve ona karşı ittifak içindeydiler. Hama meliki el-Muzaffer, amcası Ba’lebek meliki es-

Salih İmâdüddin’in Şam’a saldırmak üzere olduğunu ve Humus meliki el-Mücahid’in 

onunla müttefik olduğunu öğrendi. O sıralarda Şam ordusu es-Salih Necmeddin’le 

beraber Nablus’ta idi. Sayıları beş bindi ve Şam’da kenti savunacak kimse kalmamıştı. 

Bu sebeple el-Muzaffer Şam için endişelendi. Bunun üzerine gizlice Emir Seyfeddin (Ali) 
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bin Ebu Ali’yle (el-Hezbânî) yalandan ona öfkelenir gibi ve onu terk eder gibi yapması 

hususunda anlaştılar. Sonra kentin önde gelen adamları el-Muzaffer’in onu 

topraklarından çıkarmayı planlayan komşularının hilekarlığı yüzünden Hama’yı 

Frenklere teslim etmeye karar verdiğini düşündüler. Bu oyun sayesinde el-Muzaffer, 

Emir Seyfeddin orduyla ve önemli şahıslarla Şam’a ilerleyip, el-Melik es-Salih Mısır’a 

gidene veya Şam’a dönene kadar orada kalıp kenti savunurken, Humus melikini kandırma 

niyetindeydi. 

Bu sebeple Emir Seyfeddin, el-Melik el-Muzaffer’e karşı öfkeli göründü. 

Ordunun bir kısmını ve Hama’nın önde gelenlerinden bazılarını kendisiyle birlikte alarak 

kenti terk etti. Humus’a gelerek gölün yanında kamp kurdu. Lakin el-Mücahid, el-

Muzaffer’in hilesini anladı. Humus’tan çıktı ve Seyfeddin’e onunla bir araya gelmek 

istediğine dair haber gönderdi. Böylece Seyfeddin yanında kimse olmadan ona gitti ve el-

Muzaffer’in kötü huylu olan Frenklerle uzlaşı politikasından ve Hama’yı onlara verme 

niyetinden nefret ettiğini ona anlattı. El-Mücahid ona memnuniyetini ifade etti ve 

samimiyetini gösterdi. Onu Humus’a misafir olarak davet etti. Sadeddin onunla beraber 

kaleye gittiği zaman el-Mücahid, onun destekçilerini de kentte kalmaları için davet etti. 

Onlardan bazıları bunu kabul etti. Fakat diğerleri Humus’a girmeyi reddettiler. El-

Mücahid, Seyfeddin’i hegemonyası altına alır almaz onu tutuklattı ve onu kendisiyle 

beraber kente girenlerle hapsettirdi. Geriye kalanlar kaçtı. Yakaladığı bu kişileri en ağır 

cezalara çarptırdı ve tüm sahip olduklarına el koydu. Emir Seyfeddin hayatının sonuna 

kadar hapiste kaldı. El-Muzaffer, ordusundan bu adamların kaybıyla çok zayıfladı. 

Sonrasında es-Salih İmadüddin ve el-Mücahid, büyük bir ordunun başında Şam 

üzerine yürüdü. Sefer ayının yirmi yedisinde (28 Eylül) kenti aldılar. Aynı zamanda Mısır 

hükümdarı el-Adil’e sadakatlerini bildirdiler. Müteakiben Şam Kalesi’nin idaresini 

ellerine aldılar. Es-Salih Necmeddin’in oğlu el-Muğîs’i hapse attılar. Es-Salih, Nablus’ta 

iken bunun haberi ulaştı. O, bunu gizli tuttu. Fakat Saray Nazırı Emir Hüsameddin 
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Muhammed bin Ebu Ali el-Hezbânî’yle birlikte bir orduyu Şam’a doğru gönderdi ve 

kendisi de onları takip etti. İbn Ebu Ali, el-Kisve’ye vardığında Şam’ın zorla onlardan 

alındığını öğrendi ve es-Salih’e geri döndü. Melik, bu sırada  Beysan’da ordugahındaydı. 

İbn Ebu Ali, onu olanlar hakkında bilgilendirdi. Bunun üzerine es-Salih onunla beraber 

Ürdün vadisinde bulunan el-Kuseyr el-Ma’in üzerine yürüdü. 

Es-Salih’in askerleri, es-Salih İmâdüddin’in hizmetine aldığı adamlar tarafından 

onlara yazılan mektuplardan Şam’ın alındığını öğrendiler. Sadakatleri sarsıldı. Es-Salih 

Necmeddin’in gidişatının bozulması sebebiyle ona karşı cephe aldılar ve onu terk ettiler. 

Böylece es-Salih yüz emir ve askerden daha az bir sayıyla kaldı. Ayrıca en yakın arkadaşı 

Sincar Kadısı Bedreddin gibi Saray’daki görevlileri ve akrabaları da onu terk etti. Hepsi, 

bu olanlardan sonra es-Salih’in (Necmeddin) yeniden kendine gelebileceği umudunu 

yitirerek Şam’a gittiler. Saray Nazırı Emir Hüsameddin bin Ebu Ali, candarlarının 

komutanı Zeyneddîn ve Şehâbeddin bin Sadeddin Gümüşaba (Babası Sadeddin, el-Melik 

el-Kâmil’in halasının oğluydu.) ona sadık kaldı. Ayrıca Emir Şehâbeddin el-Bevâşka ve 

onun yaklaşık seksen kadar memlukü ile Melik’in Kâtibi Bahâeddin Zübeyir de onun 

yanında kaldı. Hadım Şehâbeddin Fakir, es-Salih’in kıyafetlerinden büyük bir kısmını, 

çok sayıda genç memlukünü ve iç oğlanını alarak kaçtı ve Şam’a gidenlere katıldı.    

Es-Salih’in cesareti askerlerinin kaçmasıyla yıkıldı. Gayesinin çöktüğüne ikna 

oldu. Geceleyin yola çıktı. Bir grup Bedevi onunla karşılaştı ve onu ele geçirmek istedi. 

Fakat onunla beraber olanlar Bedevileri püskürttüler. Böylece onlardan kurtuldu ve 

Nablus’a geldi. Burada kentin dışında kamp kurdu.  

Es-Salih Necmeddin’e ihanet eden askerler Şam’a vardıkları zaman Es-Salih 

İmadüddin, kardeşleri el-Muizz Mücireddin (Yakub) ve el-Emcad Takiyüddin’i (Abbas) 

tutuklattı. Ayrıca Mısır emirleri İzzeddin Aybek el-Kürdi, İzzeddin Kadîbül-bân Sungur 

el-Dunaysıri ve Balbân el-Mücahid’in adamlarını da ele geçirdi. Nureddin bin Fahreddin 

Osman Bağdat’a gitti. 



335 
 

Bu sırada el-Melik el-Adil, kendisini Bilbeys’te bırakan ve Emir Seyfeddin Ali 

bin Kılıç’la Kerek’e giden el-Nasır Davud’a karşı duygularını değiştirdi. El-Nasır Davud, 

oradan es-Salih Necmeddin’e bir mektup yazdı ve ona yardım sözü verdi (fakat bu bir 

aldatmacaydı). Sonra ordusuyla beraber Nablus’a hareket etti ve es-Salih Necmeddin’in 

adamlarını ele geçirdi. Bunun yanı sıra es-Salih yalnız iken onu yakalamak için adamlar 

gönderdi. Rebiyülevvel ayının on ikisinde (12 Ekim) cumartesi gecesinde onu küçük 

düşürmek için bir katıra mahmuzu ve kırbacı olmadan bindirdi. Onu Kerek’e gönderdi. 

Rükneddin Baybars431 denilen bir memluk dışında onunla beraber hiç kimseyi bırakmadı. 

Es-Salih’i cariyesi Şecereddür’le (oğlu Halil’in annesi olan) birlikte gönderdi. Sonra el-

Nasır, es-Salih’in ihtiyaç duyabileceği her şeyi sağladı. Böylece el-Melik es-Salih 

Necmeddin sahip olduğu saltanatı kaybetmek dışında hiçbir şeyden şikayetçi değildi.  

Bahâeddin Züheyr ve es-Salih’in çok sayıda memlukü el-Nasır Davud’a 

katıldılar. Onlara bir seçenek sunmuştu ve onlar da ona katılmayı seçtiler. Emir 

Hüsameddin bin Ebu Ali ve es-Salih’in candarlarının komutanı Zeyneddîn, Şam’a 

gidebilmeleri hususunda el-Nasır’dan ricada bulundular. El-Nasır bunu kabul etti. Lakin 

onlar bu kente vardıklarında es-Salih İmadüddin onları tutuklattı.  

 
431

 El-Melik el-Zâhir, Rükneddin Baybars es-Sâlihi el-Bundukdârî, H. 620 (M. 1223) 

yılında Kıpçak topraklarında dünyaya gelmiştir. Kıpçak Türkü olan Baybars, esir 

olarak önce Sivas, müteakiben Halep, sonrada Şam’a getirilmiştir. Alâeddin Aytekin 

el-Bundukdârî tarafından önceki sahibi olan bir kuyumcudan satın alınmış ve yeni 

efendisiyle beraber Kahire’ye gelerek burada Bahri Memluklerine katılmıştır. 

İlerleyen zamanlarda Ayn Calut Savaşı’nda (M. 1260) Moğollara karşı kazanılan 

zaferde büyük yararlılıklar gösterdi. 23 Ekim 1260 yılında Kutuz’u bir suikast sonucu 

öldürerek Memluk Devleti hükümdarı oldu. Kâzım Yaşar Kopraman, “Baybars I”, 

TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1992, C. 5, s. 221-223. 
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Rebiyülevvel ayının on yedisinde (17 Ekim) el-Melik el-Adil, Rükneddin 

Haccâvi’yi birkaç birliğin başında kıyı düzlüklerini (Filistin) koruması için göndererek 

Kahire’ye geri döndü. El-Adil, kardeşine olanları; onun aşağılanarak yakalanması, 

mallarına el konulması ve Kerek’te hapsedilmesini öğrendiğinde, kendisinin güvende 

olduğunu farz ederek aşırı derecede sevindi. Kahire ve Mısr’ın süslenilmesini buyurdu ve 

emri yerine getirildi. Kahire Kalesi alt taraflarındaki Kara Meydan’da büyük bir şölen 

düzenlendi. Şekerlemeden yapılmış kaleler, limonata tekneleri, iki bin beş yüz közlenmiş 

sığır kellesi ve buna benzer yiyecekler bulunuyordu. Bin beş yüz şeker somunu kullanıldı. 

El-Adil şölene tüm halkı çağırdı. Sıradan olan vatandaşlar da ileri gelenlerde katıldı.  

Tüm bunların haberi Kerek’te hapis olan es-Salih Necmeddin’e geldi. El-Adil 

kardeşinin hapsedilmesinden tatmin olmamıştı. Emir Alâeddin İbnü’l Nablusi’yi 

kardeşinin demir bir kafes içinde gözetim altında kendisine göndermesini istemesi için 

el-Nasır Davud’a gönderdi. Ona karşılık dört yüz bin dinar ile beraber Şam’ı teklif etti ve 

bunu gözeteceğine dair büyük yemin etti. Mektup el-Nasır’a ulaştığında bunu es-Salih’e 

gösterdi. Mektubu taşıyan haberciyi onun huzuruna getirtti. Sonra el-Melik el-Adil’e: 

“Sultan’ın, kardeşinin demir bir kafes içinde kendisine gönderilmesini isteyen mektubu 

bana ulaştı. Bana dört yüz bin Mısır dinarı veriyor ve de Şam’ı sahibinden alarak bana 

teslim ediyor. Paraya gelince, sende oldukça var. Şam’a gelince ona sahip olandan 

aldığın ve bana teslim ettiğin zaman kardeşini sana teslim edeceğim. Cevabım budur. 

Saygılarımla.” şeklinde  yazarak karşılık verdi. 

Cevap el-Adil’e ulaştığında, askerlerine Suriye üzerine yürümek için hazır 

vaziyete geçmelerini emretti. Muhyiddîn İbnü’l Cevzi, es-Salih Necmeddin’in tutuklanıp 

Kerek’te hapsedildikten sonra efendisinin korunmasını gözetmiş olan elçisi Cemâleddîn 

bin Matrûh’la birlikte Kahire’den ayrıldı. 
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El-Nasır Davud, Kerek’te tutsağı olarak bulunan kuzeni el-Melik es-Salih 

Necmeddin Eyyûb’e onu teselli etmek için mektup yazdı. Es-Salih, Davud’a duyarlılığı 

için teşekkür ederek cevap verdi. 

Bu kavgalar melikler arasında yaşandığı sıralarda, Frenkler Kudüs’te Davud 

Kulesi’nin kulelerinden birisini yaparak bir hisar inşa ettiler. El-Melik el-Muazzam, 

Kudüs’ün duvarlarını yerle bir ettiği zaman geriye bu kule kalmıştı. El-Nasır Davud bunu 

(Frenklerin bu faaliyetini) öğrendiği zaman432 Mısır ordusunun bir bölümüyle Kudüs 

üzerine yürüdü ve Cemâziyelevvel ayının dokuzunda (7 Aralık) yirmi bir günlük bir 

kuşatmadan sonra taarruz edip kenti alana kadar burayı mancınıklarla dövdü. David 

Kulesi ayın on beşine kadar alınamadı. Frenkler hayatlarından vazgeçtiler, ama mallarını 

vermediler. El-Nasır, Davud Kulesi’ni tahrip etti. Kudüs’ün sahibi oldu ve Frenkleri 

defetti. Onlar ülkelerine geri döndü. 

Kudüs’ün fethi Muhyiddîn İbnü’l Cevzi ve Cemâleddîn bin Matrûh’un gelişine 

rast geldi. Cemâleddîn, el-Melik el-Nasır Davud’u metheden, Kudüs’ü fetheden amcası 

el-Melik el-Nasır Selâhaddin Yusuf’a benzerliğinden ve paylaştıkları aynı isim ve 

eylemlerden bahseden aşağıdaki hoş ve güzel dizeleri yazdı: 

 
432

 Frenkler aynı zamanda 1 Eylül 1239 tarihinden itibaren Avrupa’dan gelmeye başlayan 

ve çoğunluğunu Fransızların oluşturduğu takviye Haçlı kuvvetleri sayesinde 

güçlendiler. 2 Kasım 1239’da Akka’dan Mısır’a doğru yürüyüşe geçen bir grup Haçlı 

birliği, o esnada Kerek Meliki en-Nasır Davud'un hakimiyetinde olan ve Ürdün’den 

Şam’a doğru yol alan bir ticaret kervanına saldırdılar. Yapılan bu saldırı ve el-Kâmil 

döneminde yapılan anlaşmaya aykırı olarak Frenklerin Kudüs’te  girişmiş oldukları 

inşa faaliyetleri el-Melik en-Nasır Davud’un Kudüs üzerine yürümesine sebep oldu. 

İbn Vâsıl, 1977, s. 246-247; Işın  Demirkent, 2004, s. 207; Steven Runciman, 1987b, 

s. 185-187; Stephen R. Humphreys, 1977, s. 261; Bedreddin Başuğuy, 2016, s. 68. 
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El-Aksa Cami’nin bir âdeti vardır 

Ki o dünyanın başından sonuna kadar bir darbımesel oldu: 

Eğer kafirler oraya yerleşmiş olurlarsa 

O zaman muhakkak ki Allah onlara bir Nasır gönderecek. 

Bir Nasır bir keresinde onu kurtardı ve tekrar kurtaracaktır. 

Rebiyülevvel ayının on dördünde pazar günü (14 Ekim) Frenkler ve Frenklerin 

mağlup olduğu kıyı düzlüklerini işgal eden Mısır ordusu arasında bir savaş vuku buldu. 

Kralları, kontları, seksen atlı adam ve iki yüz elli yaya askeri ele geçirildi ve Kahire’ye 

gönderildi. Sadece Müslümanlardan on kişi hayatını kaybederken, onlardan bin sekiz yüz 

kişi öldürüldü. 

Bundan sonra İbnü’l Cevzi, Şam’a doğru ilerledi. Burada es-Salih İmadüddin, 

el-Nasır Davud ve el-Adil arasında barışı sağlamak için girişimde bulundu. Fakat başarılı 

olamadı ve Ramazan ayında (26 Mart- 24 Nisan) Kahire’ye geri döndü. El-Melik el-Adil, 

ibn Sungur el-Dunaysıri, oğlu, karısı, annesi ve yardımcısına kraliyet hediyesi ihsan etti. 

İbn Matrûh, Hama’da olan el-Muzaffer’e gitti ve bu melik onu elçi olarak 

Doğu’daki Harezmşahlara onların el-Melik es-Salih Necmeddin’in yardımına gelmelerini 

teşvik etmesi için gönderdi. Ayrıca kendisiyle beraber yanına el-Nasır Davud’dan bir 

mektup aldı. El-Nasır mektupta şunları söylüyordu: “El-Melik es-Salih’i kardeşi el-Melik 

el-Adil ve amcası el-Melik es-Salih İmâdüddin’e karşı onun hayatını korumak haricinde 

Kerek’te tutmam. Onu serbest bırakacağım ve onu topraklarının hâkimi yapacağım. Bu 

sebeple Halep ve Humus üzerine yürü.”. Buna istinaden ibn Matrûh onlara yolculuk 

yaparak görevini ifa etti ve Hama’ya geri döndü.   

Bu esnada Humus meliki el-Melik el-Mücahid Esedüddin Şirkuh b. Nasirüddin 

Muhammed b. Şirkuh, Recep ayının on dokuzunda (14 Şubat) hayatını kaybetti. Humus 

üzerindeki saltanatı yaklaşık elli altı yıldı. Oğlu el-Melik el-Mansur Nasirüddin İbrahim 

onun yerine geçti. Es-Salih İmadüddin ile ittifak anlaşması yaptı. 
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El-Nasır Davud, el-Melik el-Adil’e öfkelendi. Çünkü Sultan Şam’ı almak için 

ona yardım etmedi. El-Adil de el-Nasır’a kızmıştı. Çünkü bu melik ona es-Salih 

Necmeddin’i teslim etmemişti. Ayrıca el-Nasır, es-Salih İmâdüddin’e de içerlemişti ve 

onu es-Salih Necmeddin’i serbest bırakmak ve ülkesini fethetmesinde ona yardım 

etmekle tehdit etti.  

Hama meliki el-Muzaffer, Necmeddin’e olan sempatisinden dolayı onun ismini 

hutbeden çıkardıktan sonra el-Adil’in ismini hutbeye ekletmedi. Ramazan ayının 

başlangıcında (26 Mart) el-Muzaffer, Hama kadısı Kadı Şehâbeddin İbrahim b. Abdullah 

b. Abdülmümin b. Ebu’l Dem’i Kahire’ye elçi olarak gönderdi. Bununla beraber elçiyi, 

es-Salih Necmeddin’i serbest bırakması ve ülkesini tekrar ele geçirmesinde ona yardımcı 

olmasını istediği bir mektubu gizlice Kerek’teki el-Nasır Davud’a götürmesi için 

görevlendirdi. Kadı da el-Nasır’ı bu konuda bilgilendirerek Mısır’a doğru yoluna devam 

etti.  

El-Nasır Davud, Ramazan ayının on yedisinde (11 Nisan) es-Salih Necmeddin’i 

özgürlüğüne kavuşturdu ve Nablus’ta ona katılmasını istedi. Es-Salih yaklaştığında el-

Nasır onu karşılamaya çıktı ve onu onurlandırdı. Ona hükümdarlık çadırı teçhiz etti. 

Sarayındaki kendi memluklerini ve adamlarını ona geri verdi. Bunlar arasında Emir 

Şehâbeddin bin Gümüşaba, Şehâbeddin İbnü’l Gars ve kâtibi Bahâeddin Züheyr 

bulunuyordu.  

Nablus hatibi, El-Nasır’ın emriyle el-Melik es-Salih adına dua etti ve oruç 

açıldığı gün (25 Nisan) onun hükümdarlığını ilan etti. Sonra iki melik Kudüs’e seyahat 

etti. Mısır’ın es-Salih’e verilmesi, Suriye ve doğu bölgelerinin el-Nasır’a verilmesi ayrıca 

es-Salih’in de el-Nasır’a iki yüz bin dinar vermesi hususunda bir anlaşma yaptılar. Es-

Salih yedi ay birkaç gün tutsak olarak kalmıştı. 

Kudüs’ten Gazze’ye hareket ettiler. Bunun bilgisi Mısır’da bulunan El-Adil’e 

ulaştı ve bundan son derece rahatsız oldu. Hükümdarlık çadırının ve birliklerinin 
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çıkarılmasını emretti ve Zilkade ayının ortalarında (8 Haziran) Bilbeys’e doğru yürüyüşe 

geçti. Ayrıca es-Salih İmâdüddin’e Şam ordusuyla beraber sefere çıkması için mektup 

yazdı. Buna istinaden melik askerleriyle beraber el-Fevvar’ın yolunu tuttu. 

Es-Salih Necmeddin ve el-Nasır, Mısır ve Suriye ordularının bir araya gelerek 

üstlerine doğru hareket edeceğinden korktular. Bu yüzden Gazze’den Nablus’a geri 

çekildiler. Belki burada Kerek’ten desteklenebilirlerdi. 

El-Melik el-Adil eğlence için hevesliydi. Uşakları, soytarıları ve edepsiz tipleri 

hediyelere boğdu. Öyle ki tek başına bu doğrultuda yaptığı harcamaların altı milyon dinar 

yirmi milyon dirheme tekabül ettiği hesaplandı. Küvetini taşıttıran İbn Karsûn adındaki 

siyahi bir köleye elli atlı adamın komutasına bağlandığı bir ikta beratı verdi. Onun beratını 

taşıyan köle Kahire Kalesi’ndeki Kulla Kapısı’ndan (Bâbu’l-Kulla) göründüğünde, 

büyük emirlerden birisi olan Emir Rükneddin el- Haccâvi ile karşılaştı ve ona beratını 

gösterdi. Emir öfkelenerek yüzüne çarptı ve beratı ondan aldı. El-Melik el-Adil ile onun 

hizmetinden ayrılan çok sayıda emir arasında aşırı bir hoşnutsuzluk vuku buldu. 

Bu olaylar el-Adil, Bilbeys’te ordugahını kurduğu zaman gerçekleşti. Eşrefi 

emirlerinin komutanı Emir İzzeddin Aybek el-Esmer, birçok Eşrefi emiri ve memlukle 

birlikte el-Adil’i tahttan indirmek ve onu tutuklamak için kumpas kurdu. Cevher el-Nûbi, 

el-Kâmil’in hadımı Şemsü’l Kâvas ve Mesrûr el-Kâmili, Kâfur el-Fâ’izi gibi el-Kâmil’in 

saray eşrafından bazıları da buna katıldılar. Geceleyin atlarına bindiler ve el-Melik el-

Adil’in büyük çadırının etrafını sardılar. Kendilerini onun üzerine attılar ve onu ele 

geçirdiler. Onu bir çadırda gözetleyecek olanları görevlendirdiler. Yardımına koşmak için 

teşebbüs eden Kürtlerden başka onu kurtarmak için hiç kimse kılını kıpırdatmadı. Lakin 

Türkler ve hadimler onlara saldırdılar ve onlara büyük zarar verdiler. Bunun üzerine 

Kürtler Kahire’ye kaçtılar.  

Aybek el-Esmer’in, el-Adil’in uşakları ve gözdeleriyle içerken bir keresinde 

onlara: “Yakında Aybek el-Esmer’in kanını içeceksiniz ve diğer musibet kölelerin vesaire 
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vesaire...” diye isimlerini zikretmiş olduğunu duyduğu söylenmektedir. Bunun üzerine 

ona karşı olmaya karar verdiler. İbn Karsûn,433 Kûs valisi Emir Şücaeddin bin Bergaş’ın 

kendisine teslim edilmesini ve  onun şahsi mülklerine el konulmasını Sultan’dan istediği, 

onu en ağır cezalara çarptırdığı ve en ağır işkenceleri yaptığı zaman gayelerinde 

güçlendiler. El-Melik el-Adil, ibn Karsûn’a öylesine düşkündü ki bu köle Sultan için en 

mühim işleri ifa ediyordu. Bu insanları çileden çıkardı ve onların tiksinmelerine sebep 

oldu. 

El-Adil, Şevval ayının dokuzunda cuma günü (4 Mayıs) tahttan indirildi. İki yıl 

iki ay on sekiz gün hüküm sürdü. Saltanatının ilk günü bir perşembe günüydü ve son günü 

de H. 637 yılı Şevval ayının dokuzu bir perşembe günü oldu. Saltanatı sırasında aşırı 

miktarda israfta bulundu. Babası el-Melik el-Kâmil altı milyon Mısır dinarı ve yirmi 

milyon dirhemin üzerinde para bırakmıştı. Tüm bunları el-Adil har vurup harman 

savurdu. Emirleri ve diğerlerine paraları hamalların sırtındaki küfelerle gönderiyordu. 

Ülkesinde onun bu cömertliğinden faydalanmayan kimse yoktu. Mısır’daki dönemi onun 

yumuşak mizacı ve muazzam cömertliği sayesinde tamamen cümbüşlü ve zevki sefa olan 

dönemlerden birisi oldu. Alim Ebu’l Hüseyin el-Cezzâr, el-Melik el-Adil Ebubekir İbnü’l 

Melik el-Kâmil Muhammed İbnü’l Melik el-Adil Ebubekir bin Eyyûb için şunları 

söyledi: 

Ona meydan okumaya cesaret eden herkes tarafından yüreği ürkütülen bir 

aslandır. 

Rahmete ihtiyaç duyan herkes tarafından cömertliği aranan yağmurdur. 

Atalarının kurduğu devleti göklere çıkardı 

Ve bu yüzden sağlam temelli bir ülkenin hükümdarı oldu. 

Onun sayesinde İslâm öyle müreffeh oldu ki,  

 
433

 Bir önceki sayfada bahsi geçen kendisine ikta verilen Siyahi Köle. 
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Onun Sultanlığı hakikati arayanlar için bir model oldu; 

Öyleyse gerçeğe olan inancı sarsılanlara söyle, 

Muhammed’in (Sultan’ın babası) emriyle Ebubekir’e (Sultan) itaat ettik. 

Babaları el-Kâmil Muhammed, el-Adil’i Mısır’a yerleştirdiği, es-Salih Eyyûb’u 

doğuya gönderdiği için böylece el-Adil’in kardeşi el-Melik es-Salih Necmeddin Eyyûb’e 

kinaye yapıldı. El-Adil, babasından sonra kendi sultanlığını tesis ettiği zaman, el-Burhan 

İbnü’l Fakih Nasır şunları söyledi: 

Mısır güvenli hale geldikten sonra onun için endişe edene söyle 

Ondan ne umuyor ve neyden endişe ediyor? 

(Sultan) Muhammed ölmüş ve Mısır’ı terk etmişse, 

Ebubekir’i (Sultan) kendisinin halefi olarak göstermedi mi? 

 

2.7. Es-Salih Necmeddin Eyyûb Dönemi (El-Kâmil’in Oğlu) 

 

Sultan el-Melik es-Salih Ebu’l Fütuh Necmeddin Eyyûb b. El-Melik el-Kâmil 

Muhammed b. El-Melik el-Adil Ebubekir b. Eyyûb. 

Bu Melik’in kardeşi el-Melik el-Adil tutuklandığında Emir İzzeddin Aybek el-

Esmer, Şam meliki el-Melik es-Salih İmadüddin İsmail’in tarafını tuttu. Fakat Kâmili 

hadimler ve memlukler ise el-Melik es-Salih Necmeddin’e meylettiler. Onların sayıları 

daha fazlaydı. İzzeddin onlara karşı koyamadı ve hepsi el-Melik es-Salih Necmeddin’i 

tahta davet etmek için mektup yazmakta hemfikir oldular. Es-Salih Necmeddin ve el-

Nasır Davud’un Mısır ve Suriye ordularıyla karşı karşıya kalmaları halinde acziyetlerinin 

dehşetiyle sarsıldıkları ve son derece endişeli oldukları bir zamanda emirlerin mektupları 

onlara ulaştı. 
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Haberler onlara duyulmamış bir haz getirdi ve onlar hemen Mısır yolunda 

ilerlemeye başladılar. Çöle (Sina) girdiklerinde, ……(eksik) ayının dokuzunda pazartesi 

günü Bilbeys’e varana kadar onlara her mola yerinde Mısırlı emir grupları katıldı. Sonra 

ayın on beşinde Mısr ve Kahire’de onun adına hutbe okundu. 

Gazze’den ayrıldıkları zamandan beri el-Nasır Davud, es-Salih Necmeddin’e 

karşı hislerini değiştirmişti ve onun öldürülmesinden söz etti. Onlar Bilbeys’te çadırlarını 

kurduklarında el-Nasır sarhoş oldu ve el-Adil’e gitti. Ona: “Şimdi sana tavsiye ettiğim 

şeyler hakkında ne düşünüyorsun ve hangisini dikkate almadın?” dedi. El-Adil: “Ey 

efendim. Pişmanım!” diye cevap verdi. El-Nasır: “Kalbini ferah tut. Şimdi serbest 

bırakılmanı sağlayacağım.” diye karşılık verdi. Bunun üzerine gitti ve el-Melik es-

Salih’in huzuruna girdi. Onun önünde durdu. Es-Salih: “Bismillâhirrahmânirrahîm, 

otur.” dedi. El-Nasır: “Siz el-Adil’i serbest bırakana kadar oturmayacağım.” diye cevap 

verdi. Es-Salih tekrar “Otur” dedi. Fakat el-Nasır konuşmasını tekrarladı ve o uyuyana 

kadar bu şekilde davranmayı bırakmadı.  

Sonrasında es-Salih hemen kalktı ve el-Adil’i bir sedyenin içinde yanına alarak 

geceleyin ayrıldı. Onunla beraber Kahire’ye girdi. Şevval ayının yirmi üçünde cuma günü 

(18 Mayıs) herhangi bir sorun yaşamadan Kahire Kalesi’ne sahip oldu.  

Bu sebeple saltanat koltuğuna oturan es-Salih Necmeddin oldu. Kardeşi el-Adil’i 

evlerinden birisine hapsetti. Emirlerine kendi için bağlılık yemini ettirdi. Kahire 

Kalesi’ne ilaveten Kahire, Mısr ve kenar mahalleleri fevkalade bir şekilde süslendi. Halk 

onun asilliği ve bilgeliği yüzünden aşırı derecede sevinç duydu. El-Nasır Davud, 

Kahire’deki Vezaret Köşkü’nde kalmaya başladı. El-Melik es-Salih, duymuş olduğu 

askerler arasındaki geçimsizlik yüzünden Nehir Festivali gününde atıyla geçit yapmadı. 

Zilhicce ayında (23 Haziran- 22 Temmuz) el-Melik es-Salih, el-Melik el-Adil’i 

huzuruna getirtti ve onu bazı meseleler üzerinde sorguladı. Sonra da hazineyi ve 

hükümdarlık kasasını teftiş etti. Sadece bir dinar ve bin dirhem buldu. Ona kardeşinin har 
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vurup harman savurmuş olduğu miktarın bilgisi verildi. Bunun üzerine kardeşinin 

ensesine yapışmış olan kadıları ve emirleri çağırttı ve onlara: “Hangi sebeple Sultanınızı 

ele geçirdiniz?” dedi. Onlar: “Çünkü, o savurgandı.” diye cevapladılar. Es-Salih: “Ey 

Kadılar, bir mirasyedinin Müslümanların Beytül-mal’ını harcaması yasal mıdır?” diye 

sordu. Onlar: “Hayır.” diye karşılık verdiler. Es-Salih: “O zaman Allah’a yemin olsun ki, 

ta ki hazineden aldıklarınızı teslim etmedikçe karşılık olarak canlarınız alınacak.” diye 

söyledi. Onlar ayrıldılar ve Sultan’a yedi yüz seksen beş bin dinar ve iki milyon üç yüz 

bin dirhem getirdiler. Onlara bir süre sabır gösterdi ve sonra hepsini bir bir tutuklattı.  

Sonrasında es-Salih, çoğunlukla bin Ebu’l Dem olarak bilinen Kadı Şehâbeddin 

İbrahim b. Abdullah b. Abdülmümin b. Ali b. Muhammed’i yanına çağırttı. O, Hama 

meliki el-Muzaffer adına Mısır’a geldiğinden beri buradaydı. Onu üstünlük alametleriyle 

Hama’ya geri gönderdi. Halife’nin elçisi İbnü’l Cevzî’ye hilat giydirdi ve onu belirli 

şikayetlerde bulunulan halifelik dairesi (Dîvânü’l-Aziz) için bir mektupla vazifelendirdi. 

Halife tarafından gönderilen hilatlar Kahire’ye ulaştı. El-Melik es-Salih onları kuşandı. 

İbnü’l Cevzî’nin çıktığı bir minber kuruldu ve el-Melik es-Salih’e verilen beratı okudu. 

Sultan, el-Cevzî okumasını bitirene kadar minberin önünde ayakta durdu. Ayrıca es-

Salih, Halep elçisi Sahib Kemâleddin İbnü’l Adîm’e geri dönmesi için izin verdi. 

Sultan, özellikle el-Nasır Davud’un Şevbek Kalesi’nin kendisine verilmesini 

Sultan’dan istediği ve onun da bunu reddettiği zamandan beri el-Nasır Davud ile emirleri 

arasında sürekli gizli toplantılar yapıldığına dair bilgiler kendisine ulaştığında telaşa 

kapıldı. El-Nasır buna öfkelendi ve Kerek’e gitmek için izin istedi.434 Büyük öfkeyle 

 
434 El-Nasır’ın Mısır’ı terk etmesinin asıl sebebi Sultan’ın ona oynamış olduğu bir oyunun 

sonucu idi. El-Melik es-Salih, kendisine yakın güvendiği adamlarından birini el-

Nasır’a sanki kendi haberi yokmuş gibi davranmasını tembih ederek gönderdi. Es-

Salih’in adamı el-Nasır’a Sultan’ın onu tutuklama niyetinde olduğunu söyledi. El-
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Kahire’yi terk etti. Ayrıca Sultan,  es-Salih İsmail’in Şam’dan çıkmış olduğunu, sahil 

şeridini (Filistin) Frenklere vermek için onlarla anlaştığını ve Frenklerin de Nablus’a 

ulaştığını öğrenmişti. 

Sultan, sadece taktik olarak Kudüs’ü el-Nasır’a vadettiğini ileri sürdü. Çünkü o 

sırada o melikin gücü ve emri altındaydı. El-Nasır, Kerek’e vardığında, Sultan’dan 

kendisine o kalede iken taahhüt ettiği paraları ödemesini istedi. Bu miktarı Sultan el-

Nasır’a ulaştırdı ve gecikmeksizin onunla yaptığı anlaşmaya güvenerek Şam’ın fethi için 

bir ordu gönderdi. 

Bu sırada önde gelenler Sultan üzerine bir saldırıyı müzakere ediyorlardı ve 

onlardan çekinerek bir süre törenlerde at binmekten geri durdu. 

Sultan, Sahib Muineddin el-Hasan İbnü’l Şeyh’i veziri olarak atadı ve onu 

devletin tüm işlerinin idaresiyle görevlendirdi. Sahib, o vakitlerde Zilkade ayının on biri 

perşembe gününde öğleden önce (3 Haziran) Birkat el-Hajj’da idi. Bir an evvel devleti 

yönetmeye ve ülkenin refahını gözetmeye başladı. 

El-Melik el-Salih’in karısı Şecereddür bir oğlan doğurdu. Adını Halil koydular 

ve el-Melik el-Mansur lakabını verdiler. Zilkade ayının on yedisinde pazar günü (9 

Haziran) el-Melik es-Salih Abbase’deki ordugahına geldiği zaman, Rükneddin el- 

Haccâvi’yi ayın on sekizinde pazartesi günü tutuklattı ve onu Kahire’ye gönderdi.  

Bu yıl Şeyh İzzeddin Abdülaziz Abdüsselam bin Ebu Kasım, Rebiyülahir ayının 

üçünde çarşamba günü El-Adil’in oğlu el-Melik es-Salih İmadüddin İsmail tarafından 

Şam hatipliğine atandı. Hutbeyi Türkiye Selçuklu Sultanı adına okudu. 

 
Nasır derhal harekete geçerek es-Salih’ten müsaade istedi. Seyfeddin bin Kılıç’la 

birlikte önce Gazze sonrada Kerek’e gitti. Ramazan Şeşen, 2007, s. 186; Stephen R. 

Humphreys, 1977, s. 265. 
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Benî Merin emiri Osman b. Abdülhak b. Mahyû b. Ebubekir b. Hemmâm bu yıl 

öldürüldü. O saltanata geçen ilk Merinililer arasındaydı. Mağrib’teki Rif’i fethetti. 

Buranın sakinlerinden yardımlar topladı ve çoğu aşiretin hükümdarı olarak tanındı. 

Egemenliği Fez, Taza ve Miknasa’yı da kapsayarak Mağrib sınırlarına kadar uzandı. 

Kendisine verilen vergileri onlara zorla kabul ettirdi. Osman’ın yerine kardeşi 

Muhammed bin Abdülhak geçti. 

Medine emiri Şerif Şeyha bin Kasım, bu yıl bin atlı adamdan oluşan Mısır 

ordusuyla birlikte Mekke üzerine yürüdü. Yemen kralı bin Resul ona karşı Şerif Râci’yi 

bir orduyla beraber gönderdi ve Şerif Şeyha, Yemen ordusu tarafından işgal edilen 

Mekke’den kaçtı. 

H. 638 Yılı (23 Temmuz 1240-11 Temmuz 1241)  

Bu yıl Sultan el-Melik el-Salih, devletin kurumlarını tesis etmek ve Mısır’ın 

refahına hizmet etmek için ülkesinin gelişimini denetlemeye başladı. Zeyneddîn bin Ebu 

Zekari’yi bir ordunun başında Yukarı Mısır’a (Bedevi) Araplarla savaşması için 

gönderdi. Kardeşi el-Melik el-Adil’i ele geçirmiş olanların peşinden gitti. Onları tutsak 

alarak, tüm mallarına el koydu ve çoğunu infaz etti. 

Eşrefilerden belirli bir kısmı kaçtı. Sultan, Eşrefi Emir İzzeddin Aybek el-

Esmer’i İskenderiye’de tutuklattırdı. Kahire ve çevresinde her kim bir Eşrefi’yi 

saklayacak olursa mülklerinin elinden alınacağı ilan edildi. Eşrefiler yakalansın diye 

Züveyle Kapısı hariç Mısır’ın bütün kapıları üç gün için kapandı. Eşrefiler ele geçirildiler 

ve hapishaneye alıp götürüldüler. Ayrıca Sultan, Cevher el-Nûbi ve Şemsü’l Havas 

Masrûr’u Şam’da tutuklattı. Onlar el-Kâmil’e bağlıydılar ve el-Adil’in azledilmesine 

yardım etmişlerdi. Şihabüd-Devle Kâfur el-Fâ’izi, Mısır’ın doğu taraflarında tutuklandı 

ve Kahire Kalesi’ne hapsedildi. Saray askerlerinden birçok Türk ve bazı Kâmili emirleri 

de tutuklandı. Sultan her ne zaman birini ele geçirse o kişinin mülkünü kendi 

memluklerinden birisine veriyor ve onu terfi ettiriyordu. Dolayısıyla devletin çoğu 
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yetkilisi onun memlukü oldu. Onlara güvenebildi ve itimat etti. Bu şekilde otoritesi 

güvence altına alındı ve azmi güçlendi. 

Rebiyülahir ayının dokuzunda (28 Ekim) pazar günü el-Melik es-Salih 

Necmeddin’in gözde cariyelerinin birinden bir erkek çocuğu doğdu. El-Salih, oğluna 

ondan hatıra bir şeyler bırakmak istedi ve Mısr el-Fustat (Eski Kahire) karşısına Roda 

Adası Kalesi’nin inşa edilmesini emretti. Temellerinin kazımına Şaban ayının beşi 

çarşamba günü (19 Şubat) başlandı ve bina inşası ise ayın on altısında cuma gününün 

üçüncü saatinin bitiminden sonra başladı. Zilkade ayının onun da (2 Haziran) Roda 

Adası’ndaki camiler ve hisarlar yerle bir edildi ve içinde bulunanlar oturdukları yerlerden 

tahliye edildi. Sonra Sultan için saraylar inşa edildi ve etrafı yüksek duvarlarla çevrildi. 

Hesap edilemeyen miktarda paralar harcandı. İnşaat bittiği zaman Sultan, Kahire 

Kalesi’nden buraya taşındı ve hane halkı, eşleri ve memlukleriyle birlikte orada yaşamaya 

başladı. Es-Salih inşaya çok düşkündü. 

Bu yıl Yemen’i istila etmek için hazırlanmış olan ordu Ramazan ayında (16 

Mart-14 Nisan) (Kahire’ye) geri döndü. Bu, Kahire’den çıkıp Birkat el-Jubb’ta kamp 

kuran orduya saldırmak için plan yapan Eşrefi memluklerinin ve sahiplerinin idraki 

dışında yapıldı. Fakat görevlerini yerine getiremediler ve Sultan onlardan üç yüz 

memlukü Yemenilerden Mekke’yi almaları için gönderdi. Başlarına (Emir Mecdüddin) 

Ahmed bin et-Türkmâni ve (Emir Mübârizüddin Ali İbnü’l Hüseyin) bin Birtâs’ı getirdi. 

Sultan, Yemen hükümdarının Mekke’yi fethetmek için bir ordu göndermiş olduğunu 

duyduğu için Mısır güçleri Ramazan ayının sonunda yola koyuldular ve Zilkade ayı 

sırasında (14 Mayıs-12 Haziran) Mekke’ye girdiler. Mekke’de bulunan Yemenliler 

kaçtılar. 

Sincar kadısı Bedreddin, bu yıl Anadolu’dan döndü, oraya Şam meliki el-Melik 

es-Salih İmâdüddin’in elçisi olarak gitmişti. Şam’a geri dönme gayesiyle Anadolu’dan 

ayrıldığı zamanda el-Melik es-Salih Necmeddin’in Mısır’ın hâkimi olduğu bilgileri ona 
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ulaştı. Bunun üzerine İsmaili topraklarında bulunan Masyaf’ın yolunu tuttu ve Mısır’a 

ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Bunun bilgisi es-Salih el-İsmail’e ulaştı ve o da 

Bedreddin’e teşrif etmesini emreden bir mesaj gönderdi. Fakat Kadı bunu reddetti. 

İsmaililerden yardım talep etti. Onlar da Bedreddin’i es-Salih’e teslim etmediler ve onu 

Hama’ya götürdüler. Burada onu el-Muzaffer büyük bir saygıyla kabul etti ve sarayında 

ona kalacak yer verdi. Ayrıca Cemâleddin bin Matrûh’ta el-Muzaffer’e sığındı. Hama, el-

Melik es-Salih Necmeddin’e bağlı olan herkes için bir sığınak oldu. Suriye’de ve Doğu 

eyaletlerinde olan tüm olayların haberleri buradan Mısır’da bulunan es-Salih’e ulaştı. 

Bu yıl el-Nasır Davud, el-Melik es-Salih Necmeddin’in ona Şam’ı vermesinden 

ümidini kesmeye başladı. Bu yüzden desteğini Sultan’dan çekti ve es-Salih İsmail’e ve 

Humus meliki el-Mansur’a döndü. Üç hükümdar es-Salih Necmeddin’e karşı ittifak 

içerisine girdiler. 

Harezmşahlar, bu yıl Caber ve Balis435 kalelerine bağlı yerleri istila ettiler. 

Buraları viraneye çevirdiler ve içinde yaşayanları katlettiler. Geri kalanlar Halep’e ve 

Menbiç’e kaçtılar. Bu sırada Musul meliki Bedreddin Lülü, Sincar’a sahip oldu ve El-

Melik el-Cevad Yunus bin Mevdûd İbnü’l Adil Necmeddin’i buradan sürdü. Bu melik 

Suriye’ye gitti ve Burada onu Zilhicce ayının on sekizi pazar günü (30 Haziran) Gazze’yi 

ele geçiren el-Nasır Davud’un eline düştü ve Kerek’e gönderildi. Sonrasında 

Harezmşahlar müştereken sayıları yaklaşık on iki bin olan adamlarını getirerek Musul 

melikine katıldılar ve Halep üzerine yürüdüler. Halep ordusu onlarla savaşmak için sefere 

çıktı. Fakat bozguna uğradılar. Beraberlerinde olan her şeyi Harezmşahlar yağmalarken 

çok sayıda askerleri de öldürüldü. Halep halkı kenti savunabildi. Lakin çevresindeki 

yerler yakılıp yıkıldı. Tutsaklar alınıp götürülürken, katliamlar yapılırken ve kent imha 

 
435

 Balis, Fırat nehri üzerinde, Halep kentinin 96 Km. doğusunda bulunan bir yerleşim 

birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 336. 
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edilirken her türlü iğrençlikler işlendi. Menbiç halkını kılıçtan geçirdiler. Sayısız kimse 

öldürüldü. Göz göre göre kadınlara camilerde tecavüz ettiler. Çocukları ve bebekleri 

katlettiler. Bölgeyi terk ettiklerinde Halep mahvolmuştu436. Harezmşahlar, yaptıklarını 

Mısır hükümdarının hizmetinde yaptıklarını duyurdular. Halep, Humus ve Şam halkı 

Mısır hükümdarı es-Salih’e karşı ittifak yaptılar. 

Humus meliki el-Mansur İbrahim (el-Melik el-Mücahid) askerleri, Halep ve 

Şam ordusuyla beraber hemen sefere çıktı. Fırat üzerinden Suruç ve Urfa’ya geçti. 

Harezmşahlara saldırdı ve onları bozguna uğrattı. Apar topar Ane’ye kaçarlarken onların 

tüm ağırlıklarını ele geçirdiler437.  

 
436

 Halep Meliki’nin veziri, şair ve tarihçi İbnü’l-Adîm, Harezmşahların bölgede 

yaptıkları kıyımlar ve talanları tasvir ederken bir benzetme yaparak, onların Halep ve 

civarında sebep oldukları zulme kâfilerin bile sebep olmadığını, buna benzer zalimane 

bir eylemin daha evvelden  sadece Karmatîler tarafından işlendiğini ifade etmektedir. 

İbnü’l-‘Adîm, 1968, s. 252; Mustafa Kılıç, 2001, s 78-79. 

437
 İbn Bîbî’de bu yaşanan hadiseleri; Vezir Sadeddin Köpek’in oyunu sayesinde 

Harezmşahların başında bulunan Kayırhan tutuklanıp hapsedildi. Bunun korkusuyla 

geriye kalan Harezm emirleri  beraberlerine askerlerini de alıp Suriye istikametine 

yöneldiler. Önlerine çıkan Harran, Urfa, Suruç, Resulayn ve Rakka kentlerini  yağma 

ve talan ederek ele geçirdiler. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, kendisinden kaçıp giden ve 

bu bölgeyi mesken tutan Harezmşahları geri dönmeleri hususunda ikna etmek için 

Mecdeddin Tercüman’ı elçi olarak gönderdi. Onlarda elçiye büyük bir saygı 

gösterdiler. Fakat  Selçuklu topraklarına da zarar verdikleri için geri dönmeye 

yüzlerinin tutmadığını, eğer Sultan ikta olarak yeni ele geçirdikleri toprakları onlara 

bahşederse ona tabi olacaklarına dair söz verdiler. Sultan onların bu dileğini kabul etti. 

Her nasılsa şeytana uyup tekrar yoldan çıktılar ve Suriye topraklarında acımasızca 
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Es-Salih İmadüddin, es-Salih Necmeddin’den endişe duydu. Frenklere bir 

mektup yazdı. Onlarla bir antlaşma yaptı. Böylece onlar, Mısır Sultanı’na karşı savaşması 

için ona yardım ve destek sağlayacaklardı. Belfort ve Safed kaleleri ile bağlı yerlerini 

onlara verecek (karşılık olarak), Sayda ve Taberiye ile bağlı yerlerini, Cebeliâmil438 ve 

geriye kalan kıyı bölgelerini de aralarında bölüşeceklerdi. 

Şam meliki es-Salih, Eşrefi memlukleri, saray hizmetkarları ve saray 

askerlerinin başındaki komutanların, bazı emirlerin tutuklandığını ve geriye kalan Mısır 

emirlerinin Sultan’dan endişe duyduğunu öğrendiğinde, Mısır’ı istila etmeye karar verdi. 

Bunun üzerine savaş için hazırlık yaptı ve Humus meliki el-Mansur’u Haleplilere ve 

Frenklere onların yardımını istemek için gönderdi. 

Sonrasında Şam meliki, Frenklerin Şam’a girmelerine ve silah satın almalarına 

müsaade etti. Kent sakinlerinden muazzam miktarda savaş araçları ve silahlar satın 

aldılar. Müslümanlar bu eylemi kınadılar. Bir grup dindar adam din alimlerine (ulema) 

başvurdular ve onlardan bu mesele üzerine bir yargılama talep ettiler. Sonra Şeyh 

İzzeddin bin Abdüsselam, Şeriat kanunlarına göre silahların Frenklere satılmasının yasal 

olmadığını bildiren bir karar verdi. Şam’ın Büyük Camisi’nde es-Salih İsmail için dualar 

hutbeden çıkarıldı. Onların yerine hutbede: “Ey Allah’ım! Ümmetini hak yolunda tut. Ki 

 
büyük bir kıyım ve talan hareketine giriştiler. Onlar üzerine sefere çıkan Eyyûbî 

melikleri II. Gıyaseddin Keyhüsrev’den yardım istediler. Sultan da onlara Malatya 

Subaşısı komutasında üç bin kişilik bir kuvvet gönderdi şeklinde ifade etmektedir. İbn 

Bîbî, 1996b, s. 40-41. 

438
 Cebeliâmil, Lübnan’ın güney tarafları ile Kuzey Filistin’in küçük bir bölümünü 

kapsayan bölgenin adıdır. Günümüzde ise Lübnan’ın sahip olduğu topraklarının 

yaklaşık olarak üçte birlik bir kısmını kapsamaktadır. Mustafa Öz, “Cebeliâmil”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2020, C. Ek-1, s. 251. 
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bunun vasıtasıyla erenlerini yücelttin ve düşmanlarını yerin dibine soktun, ki biz 

böylelikle sana itaatle yürüyebildik ve sana karşı isyankâr olmaktan kaçınabildik.” diye 

söyledikleri bir duayı okudular. Halk bu duayı yüksek sesle söyledi. 

Es-Salih (İsmail) bu sırada Şam’da değildi. Fakat ondan, ibn Abdüsselam’ın  

divan katipliğinden alınmasını, ayrıca es-Salih’i kınamış olan Şeyh Ebu Amr İbnü’l 

Hacib’le birlikte hapsedilmesini emreden bir mektup geldi. İkisi de hapse atıldı. Es-Salih, 

Şam’a döndüğünde onları serbest bıraktı. Lakin ibn Abdüsselam’ı dini muhakemeler 

yapmak dışında ne olursa olsun hiç kimseyle bir araya gelmeden evinde tutturdu. İbn 

Abdüsselam cuma namazlarına katılmak, onlara ihtiyaç duyduğu zaman bir tabibi veya 

berberi kabul etmek ve hamama gitmek için müsaade istedi. Bu talepleri es-Salih kabul 

etti. Şam Meliki, İzzeddin bin Abdüsselam’ın yerine Şam hatipliğine Beytü’l-Abar439 

hatibinin oğlu Alâmeddin Davud b. Ömer b. Yusuf’u atadı. 

Sonra Es-Salih (İsmail) askerleri ile Humus, Halep ve diğer güçlerle beraber 

Şam’dan yola koyuldu. Otağını kurmak için Yarkon Nehri’ne gelene kadar ilerledi. Orada 

iken el-Nasır Davud’un Belka’da ordugahını kurduğu haberini aldı. Buraya doğru yürüdü 

ve el-Nasır’a saldırdı. Onu mağlup etti. Böylece el-Nasır Kerek’e kaçtı. Es-Salih onun 

ağırlıklarını ele geçirerek çok sayıda adamını tutsak aldı. Servetini artırarak ve gücünü 

katlayarak Yarkon’a döndü. Onlara Sultan Selâhaddin Yusuf’un egemenliği altına almış 

olduğu her yeri vermeyi vaat ederek Frenklere yardım talebi gönderdi. Sonrasında 

Yarkon’dan hareket etti ve Tell Acûl’da kamp kurdu. Burada birkaç gün oyalandı. Sonra 

Mısır’a giremeden Şam’a geri döndü. 

 
439

 Beytü’l-Abar, Şam kentinin doğusundaki Guta bölgesinde bulunan küçük bir yerleşim 

birimdir. Daniella J. Talmon-Heller, Islamic Piety in Medieval Syria, Brill, Leiden 

2007, s. 91.  
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Es-Salih Necmeddin, es-Salih İsmail’in Frenklerle beraber Şam’dan yürüyüşe 

geçmiş olduğu haberini aldığı zaman, onunla karşılaşması için bir ordu sevk etti. İki ordu 

birbirine yaklaştı. Yüz yüze geldikleri zaman Suriye birlikleri Mısırlıların tarafına geçtiler 

ve onların saflarına katılarak Frenklere saldırdılar. Onları geri püskürttüler. Sayısız tutsak 

aldılar. Bu tutsaklarla Sultan el-Melik es-Salih Necmeddin, Mısır’daki Roda Kalesi ve 

Sâlihi medresesini yaptırdı. 

Bu yıl Frenklerle barış anlaşması yapıldı. El-Melik es-Salih (Necmeddin) 

Mısır’da bulunan (Frenk) kontların, şövalyelerin ve askerlerin özgürlüklerini geri verdi. 

Zilkade ayında Gazze’de karargâh kuran el-Melik es-Salih (Necmeddin) 

Eyyûb’ün emirleri ile el-Cevad ve el-Nasır’ın emirleri arasında bir çatışma vuku buldu. 

El-Melik es-Salih’in askerleri yenildi. Onlara ilaveten Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu 

Kemaleddin de mağlup oldu. Fakat es-Salih, el-Nasır ile barış yaptı. El-Nasır, el-Cevad’ı 

tutsak aldıktan sonra Gazze’den ayrıldı.440 Zilkade ayında el-Cevad, Humus Meliki’nin 

oğlunun (es-Salih) eşliğinde el-Abbase’ye varmıştı. El-Melik es-Salih Necmeddin, onlara 

kibar davranmış. Fakat onların Mısır’a girmelerine müsaade etmemişti. Bu sebeple el-

Cevad geri dönmüş ve onu hapseden el-Nasır’dan sığınma talep etmişti.  

 
440

 El-Melik  el-Nasır Davud, el-Cevad’dan şüphe edip onu zincire vurdurdu ve muhafızlar 

eşliğinde Bağdat’a gönderdi. Yolda iken bir Arap kabilesi beraberindeki muhafızlara 

saldırarak onu özgürlüğüne kavuşturdu. Serbest kalan el-Cevad, Şam Meliki’ne 

sığındı ve kısa bir müddet onun yanında kaldı. Sonrada Frenklerin yanına giderek bu 

seferde onlara sığınma talebinde bulundu. Son olarak Şam’a geri döndü ve burada Es-

Salih İsmail tarafından hapse atıldı. Hayatının sonuna kadar burada esir hayatı yaşadı. 

İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 299-300. 
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Bu yıl Muharrem ayının dokuzunda Kadı Abdül Muhaymin, Kahire’nin 

Muhtesipliği makamından azledildi ve yerine Kahire Kalesi hatibi Hatip Abbas’ın oğlu 

Kadı Şerafeddin Muhammed getirildi. 

Bu ayın on dördünde (5 Ağustos) Sultan el-Melik es-Salih Necmeddin, Kereste 

Tüccarları Çarşısı (Bustan al-Khashshab) yakınlarındaki büyük kanalın üstüne köprü inşa 

etmeye başladı.  

Ayın on altısında Sultan, Yemen’in istilası için mühimmatların, şini ve harraka 

türü gemilerin Kızıl Deniz’e gönderilmesini emretti. Ayrıca çok sayıda emiri ve askeri de 

aynı amaç için gönderdi.  

Bu ayın yirmi beşinde geceleyin beş adam Nafîsi Türbesi’nin camından içeri 

girdiler ve mezarın üzerinde bulunan on altı gümüş şamdanı çaldılar. Feyyum’da 

tutuklandılar ve Sefer ayının dördünde Kahire’ye getirildiler. Onlardan birisi damdaki 

pencereden girerek şamdanları çalanın kendisi olduğunu itiraf etti. Böylece arkadaşlarını 

temize çıkardı ve ayın onun da türbenin yanı başında asıldı. İskeleti çıkana kadar 

darağacında bırakıldı. 

El-Melik es-Salih, Rebiyülevvel ayının yirmi yedisinde (16 Ekim) Emir 

Bedreddin Bekhîl’i Misr valiliğinden alarak İskenderiye valiliğine atadı. 

Rebiyülahir ayında Sultan, Adalet Divanı’nda (Mezâlim Meclisi) onun adına 

bulunacak ve adaletsizliği giderecek vekilleri tayin etti. Bu gaye için İftihârüddin Yâkut 

el-Cemâli, iki dürüst tanık ve asilzadelerin lideri, kazasker ve Mısr Nasıriye 

Medresesi’nde hoca olan Şerif Şemseddin el-Urmevî, Kadı Fahreddin İbnü’l Sekerî ve 

Fakih İzzeddin Abbas’ın da dahil olduğu bir grup fakih orada bir araya geldi. İnsanlar 

haksızlıkları söylemek ve onları gözler önüne sermek için her yerden Adalet Divanı’na 

koşuştular. Böylece Sultan bizzat kendi huzurunda insanların istirhamda bulunmasından 

kurtulmuş oldu ve bu uygulama Mısır’da benimsendi. 
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Zilhicce ayında Kadı Bedreddin (Ebu’l Mehâsin Yusuf) el-Sincâri sahil yoluyla 

Mısır’a ulaştı. Sultan’ın huzuruna çıktığında es-Salih onu saygıyla kabul etti. O zaman 

Kadı Şerafeddin bin Aynü’d-Devle el-İskenderi tüm Mısır’ın kadısı idi. Sultan, onu Mısr 

ve Mısır’ın güney bölgelerinin kadılığından aldı. Buraları Kadı Bedreddin el-Sincâri’ye 

verdi. İbn Aynü’d-Devle’ye Kahire ve ülkenin deniz (kuzey) kısımlarının kadılığını 

bıraktı. 

Bu yıl Anadolu diyarında peygamberlere özgü güçleri olduğunu iddia eden bir 

adam ortaya çıktı. Bu adama Baba deniliyordu ve bir Türkmendi. Destekçilerini topladı 

ve onları kandırıp: “Allah’tan başka ilah yoktur ve Baba onun elçisidir.” bildirisini 

yaptırdı. Türkiye Selçuklu Sultanı’nın ordusu onlara karşı sefere çıktı ve onlarla savaştı. 

İki taraf arasında dört bin kişi öldürüldü. El-Baba’nın kendisi de telef oldu ve onun hizibi 

de yok oldu.441 

 
441

 İbn Bîbî’ye göre; Selçuklulara bağlı Kefersud’ta (Doğanyol) ortaya çıkan Baba İshâk 

adındaki bu düzenbaz yalancı şeyh, ilk başlarda şehirlerle irtibatı az olan kırsalda 

kalmış halkın gözünü boyayarak kendisine müritler toplamaya başlamış, daha 

sonraları Amasya taraflarına geçerek sinsice faaliyetlerine devam etmiş ve etki alanını 

genişletmeyi başarmıştır. Ahmet Yaşar Ocak; Abû’l-Farac ve Elvan Çelebi’yi kaynak 

göstererek ibn Bîbî’nin verdiği bilgilerin çelişkili olduğunu, aslında Amasya’ya giden 

kişinin Baba İshâk değil, kendisinden el aldığı şeyhi Baba İlyas olduğunu ifade 

etmektedir. Yeteri kadar güçlenen ve teşkilatlanan Baba İshâk’ın müritleri, onun 

talimatıyla bir anda başta Kefersud, Kahta, Gerger ve Maraş olmak üzere ülkenin her 

yerinden çekirge sürüsü gibi ortaya çıkıp önlerine ne gelirse yakıp yıkarak büyük bir 

isyan faaliyeti başlattılar. Baba İlyas’la buluşmak için  istikametlerini Amasya 

taraflarına çevirdiler. İsyan kısa bir zaman zarfında Malatya, Sivas, Kayseri, Tokat, 

Kırşehir ve Amasya’ya kadar tüm toprakları etkisi altına adlı. Konya artık büyük bir 
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Aynı yıl Tatarların hükümdarı Kağan’dan bir elçi, Silvan hükümdarının (el-

Melik el-Muzaffer Şehâbeddin Gazi İbnü’l Adil) sarayına, bu Melik’e ve İslâm 

hükümdarlarına hitap eden bir mektupla geldi. Mektup: “Göklerin efendisinin naibi, 

yeryüzünün hâkimi, Doğu’nun ve Batı’nın Kralı, Kağan’dan.” diye başlıyordu. Elçi, 

Silvan Meliki Şehâbeddin’e: “Kağan seni kendi silahtarı olarak tayin etti. Kentinin 

duvarlarını yıkmanı emrediyor.” diye seslendi. Şehâbeddin buna: “Ben, Rum(Anadolu), 

Suriye ve Mısır gibi birkaç ülkeye kıyasla sadece küçük bir ülkenin hükümdarıyım. Bu 

yüzden o toprakların hükümdarlarına git ve ben de onların hareket ettikleri gibi hareket 

edeceğim.” diye cevap verdi.  

Zilkade ayının on biri cuma günü (24 Mayıs) es-Salih İsmail, hutbenin Şam 

minberlerinden Türkiye Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev b. Keykubad b. 

Keyhüsrev adına okunmasını emretti ve bu yerine getirildi. Aynı zamanda dinar ve 

dirhemler dağıtıldı. Unutulmaz bir etkinlik oldu. Türkiye Selçuklu elçisi ve ülkenin büyük 

adamları hazır bulundu. Şehrin camilerinden Türkiye Selçuklu Sultanı adına hutbe verildi 

ve es-Salih İsmail elçiye her lütfu gösterdi ve ona bir hilat giydirdi. 

 
tehdit altında idi. İlk başlarda onlara karşı müdahale etmekte yetersiz kalan II. 

Gıyaseddin Keyhüsrev’in birlikleri sonraları yoğun bir uğraş neticesinde Baba İlyas, 

Baba İshâk ve müritlerini etkisiz hale getirmeyi başardılar. Moğol tehdidinin en üst 

seviyede yaşandığı bir dönemde ortaya çıkan bu isyan, Selçukluları Devleti’nin siyasi 

ve sosyal yönlerden zayıflamasına yol açtı. Baba İshâk isyanıyla ilgili ayrıca bkz. İbn 

Bîbî, 1996b, s. 50-53; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 539-540; Claude Cahen, “Baba 

İshak, Baba İlyas, Hacı Bektaş ve Diğerleri”, Çev. İsmet KAYAOĞLU, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1970, C. 18, S. 1, s. 193-202; Ahmet 

Yaşar Ocak, Babailer İsyanı: Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergah Yayınları, 

İstanbul 2011. 
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H. 639 Yılı (12 Temmuz 1241- 30 Haziran 1242) 

Bu yıl el-Melik es-Salih (Necmeddin) iki hisar arasında Sâlihi Medresesi’nin 

inşasına başladı. Mısır’da fiyatlar yükseldi. Bir irdeb buğday iki buçuk dinara satıldı. 

Cemâleddin Matrûh, Trablus’tan Kahire’ye deniz yoluyla geldi ve Hama meliki el-

Muzaffer’den çok sayıda ulak Mısır’a ulaştı. 

Rebiyülevvel ayının yirmi yedisinde pazar günü (5 Ekim 1241) güneş tümüyle 

tutuldu. Gökyüzü karardı ve yıldızlar göründü. İnsanlar güpegündüz lambalarını yaktılar. 

Bu yıl es-Salih İsmail tarafından Şam’dan sürülen Şeyh İzzeddin bin 

Abdüsselam Mısır’a ulaştı. El-Melik es-Salih Necmeddin onu kibarca kabul etti ve onu 

Mısr’daki Amr İbnü’l As Cami’nin hatibi olarak atadı. Rebiyülahir ayının onu cuma günü 

(18 Ekim) bu memura: “Kahire, devletin memurları ve askerlerin ikamet ettiği devletin 

başkenti ve valisi de Adalet Divanı’ndan münhasıran sorumlu iken şimdi bu sebeple 

Kahire Kadısı’nın yetkisini bu kent ve bağlı yerleriyle sınırlandırılacağını ve diğer 

yerlerin kapsam dışı olacağını emrediyoruz.” diye kendi eliyle bir mektup yazdıktan 

sonra, Kahire Baş Kadısı Şerafeddin bin Aynü’d-Devle’nin dairesinde Arife Günü’nde 

onu Mısr ve Güney Mısır’ın kadılığına atadı. Bundan başka Sincar kadısı olarak bilinen 

Bedreddin Ebu’l Muhasin Yusuf el-Sincâri’yi de Mısr ve ona bağlı Mısır’ın güney 

bölgelerinin Baş Kadılığı’na atadı. İbn Aynü’d-Devle öldüğünde Bedreddin Sincari, 

Kahire Kadısı olarak tayin edildi. Mısr ve Mısır’ın güney bölgelerinin Baş Kadılığı da 

İbn Abdüsselam’a verildi. 

Bu yıl çok sayıda insan Sultan’ın hapisten serbest bıraktığı Şeyhü'ş Şüyuh’un 

oğlu Fahreddin Yusuf’u ziyaret etti. Bu Sultan’ı sinirlendirdi ve onun evinde tutulmasını 

emretti.  

Sultan’a bu yıl Kerek meliki el-Nasır Davud’un Şam meliki es-Salih İsmail, 

Humus meliki el-Mansur İbrahim ve Halep halkıyla birlikte kendisine karşı savaşmak 

için ittifak içine girmiş olduğu bilgisi verildi. Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Kemaleddin’i bir 
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ordunun başında gönderdi (Suriye içlerine). El-Nasır bu emire karşı yürüyüşe geçti ve 

Kudüs bölgesinde onunla savaştı. Onun çok sayıda adamını tutsak aldı. Sonra da onları 

serbest bıraktı. Onlar da buradan Kahire’ye döndüler. Ayrıca Sefer ayının on ikisi 

çarşamba günü el-Nasır Davud’un ordusunun el-Fevvar’da ordugahını kurmuş olan 

Sarhad hâkimi Emir İzzeddin Aybek üzerine saldırdığı öğrenildi. Onu mağlup etti ve ağır 

yüklerini ele geçirdi. Kendisi “Yedi Deliler” olarak bilinen Emir Şemseddin Şeref, 

Şemseddin Ebu’l Âlâ el-Kürdiyân ve Tibnin hâkimi Şerafeddin İbnü’l Sârim’le birlikte 

idi. El-Nasır’ın ordusunun komutanı Mısır Eyyûbî ordusundan bazıları tarafından 

desteklenen Seyfeddin bin Kılıç idi. 

Bu yıl Harezmşahlar Musul’a yaklaştılar. Fakat (Buranın hükümdarı Bedreddin) 

Lülü onlarla uzlaşmaya vardı ve Nusaybin’i onlara verdi. Silvan hâkimi ve el-Adil’in oğlu 

el-Muzaffer (Şehâbeddin) Gazi onlarla anlaşmaya vardı. Sonra onlar Diyarbakır üzerine 

yürüdüler. Selâhaddin’in oğlu el-Muazzam Fahreddin Turanşah komutasındaki Halep 

ordusu kentten çıktı ve onları geri püskürttü. Sonra Silvan diyarını yakıp yıktılar. 

Harezmşahlar Musul’un kırsal alanlarına saldırırken, Halep’e geri dönen Halep birlikleri 

ile Harezmşahlar arasında birkaç çatışma gerçekleşti. 

Hama meliki el-Muzaffer bu yıl Şaban ayında (4 Şubat- 4 Mart) otururken 

aniden felç geçirdi. Birkaç gün yerde yatılı kaldı. Ne hareket edebildi ne de konuşabildi. 

Sonrasında uyuşukluk halinden dirildi. Fakat sağ tarafı güçsüzdü. El-Melik es-Salih 

(Necmeddin), Hristiyan Tulayb’ın oğlu İbnü’n-Nefîs adındaki bir tabibi Mısır’dan ona 

gönderdi. Lakin onun tedavileri hiç fayda vermedi. Hama meliki ölene kadar yıllarca bu 

vaziyette kaldı. 

Zilkade ayının on beşinde Emir Rükneddin Altunaba el- Haccâvi, Şam için 

Kahire’den yola çıktı. El-Melik es-Salih Necmeddin, onu Ramazan ayında el-Nasır 

Davud ile el-Melik Cevad arasında kendisinin hükümdarlığını kabul etmeleri şartıyla 

barışı tesis etmesi için el-Nasır Davud’a göndermişti. Fakat Gazze’ye ulaştığında el-Nasır 
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Şam’a kaçtı ve ordunun bir bölümünü yanına aldı. El-Cevad, Frenklerin tarafına geçti ve 

onlarla kaldı. 

Bu yıl Ramazan ayında (5 Mart-3 Nisan) el-Melik el-Mansur büyük bir ordunun 

başında Yemen’den Mekke üzerine yürüdü. Orada bulunan Mısırlılar hükümet binalarını 

ateşe verdikten sonra kaçtılar. Böylece içlerinde bulunan cephane ve diğer şeyler harap 

oldu. 

H. 640 Yılı (1 Temmuz 1242-20 Haziran 1243) 

Bu yıl Rebiyülevvel ayında (29 Ağustos-27 Eylül) Şam’daki hutbelerden 

Türkiye Selçuklu Sultanı için yapılan dualar çıkarıldı ve yerine es-Salih Necmeddin için 

dualar okundu. Cemâziyelevvel ayının dördü cuma günü Frenkler, Akka’dan gelerek 

Nablus’a girdiler. Kenti yağmaladılar, içindekileri katlettiler ve tutsak aldılar. Hatibin 

minberini alıp götürdüler ve birçok harabiyete sebep olarak pazar günü kenti terk ettiler. 

Muharrem ayının on sekizinde cumartesi günü Sid Emiri’nin oğlu Şerif Alâeddin bin 

Haşim Kahire’ye geldi. Rebiyülahir ayının onun da Şerif hayatını kaybetti.  

Bu yıl Tatarlar Erzurum’a ulaştılar ve el-Melik el-Muzaffer Gazi (Silvan Meliki) 

Harezmşahlarla savaştı. 

El-Adil Ebubekir bin Eyyûb’ün kızı Dayfe Hatun bu yıl Cemâziyelevvel ayının 

on birinde cuma gecesi (6 Kasım) hayatını kaybetti. El-Zahir Gazi’nin oğlu olan torunu 

el-Nasır Yusuf ondan sonra Halep’in hükümdarı oldu. Büyükannesi öldüğünde devleti 

atabey Emir Şemseddin Lülü, Emir Cemâleddin İkbâl el-Hâtunî ve tanınmış vezir 

Cemâleddin el-Kıftî tarafından idare ediliyordu. İkbâl, orduyla beraber Halep’ten çıkarak 

yürüyüşe geçti ve Harezmşahlarla savaştı. Sonra da geri döndü. 

Aynı yıl, müminlerin önderi Halife el-Müstansir Billah Ebu Cafer el-Mansur 

İbnü’l Zahir Biemrillâh Ebu Nasr Muhammed İbnü’l Nasır Lidinillah Ahmed el-Abbasi 

Cemâziyelâhir ayının bitimine on gün kala cuma sabahının erken saatlerinde (14 Aralık) 

hayata gözlerini yumdu. Ölümünün sebebi zehirli bir neşter kesiği sebebiyle kan 
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kaybıydı. Halifelik süresi on yedi yıldan bir ay eksikti. Başkaları onun aynı ayın yirmi 

ikisinde (16 Aralık) öldüğünü ve halifeliğinin on beş yıl, dört ay ve yedi gün olduğunu 

söyledi. O sert ve adil bir adamdı. Saltanatı süresinde Bağdat’ta büyük inşa faaliyetleri 

gerçekleştirildi. Müstansıriyye Medresesi442 Bağdat’ta inşa edildi. Onun saltanatı 

sırasında Tatarlar Bağdat’ı tehdit ettiler ve sayısı yüz bin kişiyi geçtiği söylenen bir ordu 

yetiştirdi. Yerine oğlu el-Müstasım Billah Ebu Ahmed Abdullah geçti. Halifeliğin önde 

gelen adamları yeni halifenin hizmetine girdiler. Ona parayı tasarruf etmesi ve milis 

güçlerin çökertilmesi için danışmanlık yaptılar. Düzenli birliklerin çoğunu serbest bıraktı. 

Tatarlara para göndererek onlarla barış yaptı. 

Bu yıl Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu ve el-Melik es-Salih’in (Necmeddin) veziri Sahib 

Muineddin’in bazı genç hizmetkarları Mısr’daki bir caminin çatısına kahyasının 

kullanımı için bir yapı inşa ettiler. İmâdüddin’in (kardeşi) müzik aletlerini yerleştirdiler. 

Baş kadı İzzeddin bin Abdüsselam bunu uygun görmedi ve oğullarıyla birlikte giderek 

bu yapıyı yıktı. Çatıda olan her şeyi kaldırttı. Sonra Baş Kadı, genel anlamda Vezir 

Muineddin’in şahitliğini örtbas edecek şekilde kendisine karşı şahitlik etti. Sonrada 

kendiliğinden kadılık görevinden ayrıldı. Görevden el çektiği zaman, el-Melik es-Salih 

onun yerine yargılamada ibn Abdüsselam’a vekalet etmiş olan Şafiî fakih Sadreddin Ebu 

Mansur Mevhûb b. Ömer b. Mevhûb b. İbrahim el-Cezeri’yi Mısr Kadılığı’na getirdi. Bu 

atama Zilkade ayının yirmi üçünde (14 Mayıs) yapıldı. 

 
442

 Müstansıriyye Medresesi, İslâmiyet’in dört sünnî mezhebini tek bir çatı altında 

birleştirme amacıyla Bağdat’tın Rusafe bölgesinde Dicle Irmağı’nın kenarında 

kurulmuş olan medresedir. Ahmet Beken, “Müstansıriyye Medresesi’nde (631/1233-

34) Eğitim-Öğretim Faaliyetleri”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, Adana 2016, C. 16, S. 2, s. 309-337; İbn Kesîr, XIII, 2017, s. 303-305. 
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Yedi yıl boyunca Irak kervanının Mekke’ye gitmesi duraksatıldıktan sonra, bu 

yıl Bağdat’tan bir hacı kafilesi Mekke’ye ulaştı.  

Mekke -Yüce Allah onun makamını yüceltsin- ile ilgili haber, Sultan el-Melik 

es-Salih Necmeddin Eyyûb’ün Medine emiri Şerif bin Kasım’ın komutasında bin atlı 

adamı göndermiş olduğu idi. El-Melik el-Mansur Nureddin Ömer b. Ali b. Resul, otuz 

yedi yılında İbnü’l Nusayri ve Şerif Râci’yi büyük bir orduyla Yemen’den Mekke’ye 

gönderdi. Sonra Şerif Râci askerleriyle beraber Kahire’ye kaçtı. Müteakiben Sultan el-

Melik es-Salih onu bir orduyla teçhiz etti. O da bu orduyla beraber otuz sekiz yılında 

Mekke üzerine yürüdü. Orada halkla beraber hac farizasını yerine getirdi. Bunun üzerine 

ibn Resul, Yemen’den kayda değer büyüklükte bir ordu sevk etti. Sonucunda Mısır 

birlikleri el-Melik es-Salih’ten yardım istediler. O da Emir Mübârizüddin Ali İbnü’l 

Hüseyin bin Birtâs ve Emir Mecdüddin Ahmed bin et-Türkmâni’yi yüz elli atlı adamla 

beraber gönderdi. Yemenli askerler bunu duydukları zaman es-Sirrayn’a yerleştiler. 

Meselelerden haberdar etmek için ibn Resul’e yazdılar. Bizzat kendisi Mekke üzerine 

büyük bir ordu ile yürüdü. Mısırlılar onlardan önce Mekke’de Sultan’ın sarayında 

bulunan silahları ve diğer eşyaları yakarak kaçtılar. Sonra da el-Melik el-Mansur 

Nureddin Ömer b. Ali b. Resul, Mekke’ye girdi. Burada H. 639 yılında Ramazan ayı 

boyunca orucunu tuttu. Memlukü Fahreddin el-Sallâh’ı Mekke’de vekili olarak bıraktı. 

H. 641 Yılı (21 Haziran 1243-8 Haziran 1244) 

Bu yıl Tatarlar Anadolu’yu istila ettiler ve Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev b. 

Keykubad b. Keyhüsrev b. Kılıç Arslan’ı mağlup ettiler. Gıyaseddin Keyhüsrev kaçtı. 

Anadolu diyarları, Ahlat ve Diyarbakır’ı hükümleri altına aldılar. Gıyaseddin onların 

vasalı oldu ve onlara haraç ödedi. Ayrıca Sivas ve Kayseri’yi de kılıç zoruyla aldılar. Bu 

iki şehrin melikleri yıllık olarak onlara dört yüz bin dinar ödemek zorunda kaldı. 



361 
 

Sonrasında Sultan, Tatarlardan İstanbul’a kaçtı. O öldürülene kadar yerine genç yaşta 

olan oğlu Rükneddin hüküm sürdü.443 

Bu yıl es-Salih Necmeddin Eyyûb ile amcası Şam meliki es-Salih İsmail ve 

Humus meliki el-Mansur arsında mesajlar karşılıklı olarak gidip geldi. Buna göre Şam ve 

bağlı yerleri es-Salih İsmail’e, Mısır es-Salih Eyyûb’e, Humus Hama ile Halep 

meliklerine ise sahip olduklarını devam ettirmesi önerildi. Dahası el-Melik es-Salih 

Necmeddin Eyyûb’ün adı bütün bu bölgelerdeki hutbelerde okunacak ve para onun adına 

basılacaktı. Es-Salih İsmail, es-Salih Necmeddin’in oğlu el-Melik el-Muğîs Fethüddin 

Ömer’in özgürlüğünü geri verecek ve ibn Ebu Ali olarak bilinen Emir Hüsameddin Ebu 

 
443

 Uzak Doğu’dan Batı’ya doğru büyük bir yağma ve talan hareketiyle ilerleyen, 

arkalarında sadece kan ve göz yaşı bırakan zalim Moğolların Erzurum’u ele geçirip 

Anadolu üzerine yürümeleri, Anadolu Selçukluları için artık onların göz ardı 

edilemeyecek kadar büyük bir tehlike olduklarını gösteriyordu. Sulatan II. Gıyaseddin 

Keyhüsrev onların bu ilerleyişini durdurmak için derhal hazırlıklara başladı. İlk önce 

devletin önde gelen adamları ile istişarelerde bulunmak için bir toplantı düzenledi. 

Lakin kendisine yararlı olabilecek bir çok devlet adamını evvelden veziri Sadeddin 

Köpek’in entrikalarına uyup ortadan kaldırmıştı. Geriye ise faydası olamayan 

tecrübesiz ve bilgisiz kişiler kaldı. Toplantıdan Moğollara karşı savaş tertip edilmesi 

ve bunun için de civarda bulunan komşu devletlerden ve emirlerden destek talep 

edilmesi kararı alındı. Destek kuvvetlerinin gelmesiyle sefere çıkan ordu Kösedağ 

civarında Moğol ordusuyla karşı karşıya geldi. Sultan II. Gıyaseddin’in yanlış tutum 

ve davranışları  bir de ağırlıklarını alıp  savaş alanını terk edip kaçması sonucu 

Selçuklular neredeyse hiç direnç gösteremeden yenilgiyi kabul etmiş oldular. İbn Bîbî, 

1996b, s. 64-72; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 541-542; Süleyman Özbek, 1995, s. 

211-215; Osman Turan, 1971, s. 431-432. 
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Ali b. Muhammed b. Ebu Ali b. Basak el-Hezbâni’yi Balabek’teki esaretinden serbest 

bırakacaktı. Son olarak da es-Salih İsmail, el-Melik el-Nasır Davud’u Kerek’ten 

çıkaracaktı. 

Bu hükümler kabul edildiği zaman, Sultan’ın imamı Hatip Asîlüddin el-Is’irdi 

bir grupla Kahire’den yola çıktı ve Şam’a seyahat etti. Humus ve Şam’ın büyük 

camilerinde hutbe Sultan (el-Melik es-Salih Necmeddin) adına okundu. Anlaşmanın 

yapılması merasimini tamamlamak için kaleye geri getirilmeden önce Sultan’ın oğlu el-

Muğîs özgür bırakıldı ve ona binmesi için bir at verildi. Ayrıca Emir Hüsameddin de 

serbest bırakıldı. Ona son derece sert davranılmıştı ve karanlık bir zindanda kalmıştı. 

Şam’a ulaştığında, es-Salih İsmail ona bir hilat giydirdi. Sonra da es-Salih İsmail’in elçisi, 

Humus melikinin elçisi, Hama kadısı el-Kutb’un oğlu Kadı İmadüddin ve Halep 

melikinin elçisiyle beraber Mısır’ın yolunu tuttu. El-Melik es-Salih Necmeddin’in 

huzuruna vardılar. Fakat bir anlaşmaya varamadılar. Tekrardan melikler arsında 

anlaşmazlıklar patlak verdi. 

Sonrasında Kerek meliki el-Melik el-Nasır Davud, el-Melik es-Salih 

Necmeddin’e karşı savaş açmak için Şam meliki es-Salih İsmail’le birlikte hareket etti. 

Halep elçisi geri döndü. Fakat İbnü’l Kutb Kahire’de oyalandı. El-Nasır Davud ve es-

Salih İsmail, Frenklere elçiler gönderdiler. Kudüs’ü Frenklere teslim etmelerine karşılık 

Frenklerin de el-Melik es-Salih Necmeddin’e karşı onlara yardım etmesi hususunda 

anlaştılar. Ayrıca onlara Taberiye ve Askalân’ı da teslim ettiler. Frenkler Kudüs’te 

Kubbetü’s Sahra’ya sahip oldular ve şarap şişelerini onun üstüne yerleştirdiler. El-Aksa 

Camisi’ne çan taktılar.444 

 
444 Başuğuy, Kudüs’ün Eyyûbî melikleri tarafından Frenklere teslim edilmesine müteakip 

İbn Vâsıl’ın bu kente gittiğini ve orada gördüklerini: “Bu yılın sonlarında (H. 641) 

Mısır’a seyahat ederken Kudüs’e girdim. Kutsal Kaya’nın üzerinde rahipleri, 
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El-Melik es-Salih (Necmeddin) hemen Kahire’den yürüyüşe geçti ve Birkat el-

Jubb’ta kamp kurdu. Orada bir süre kaldı ve Harezmşahlara onları Suriyelilerle 

savaşmaları için Mısır’a çağıran bir mektup yazdı. Bunun üzerine Harezmşahlar doğudan 

yola koyuldular.  

Kurban Bayramı günü (20 Mayıs) el-Melik es-Salih Necmeddin, Baş Kadı 

Sadreddin Mevhûb el-Cezeri’yi makamından azletti ve el-Efdal el-Hâce’yi Misr ve 

Mısır’ın güney bölgelerinin kadısı olarak atadı.  

Bu yıl el-Sarim………. (eksik) el-Mesûdi, Kahire Kalesi’nden firar etti. Yüzünü 

ona yemek vermek için hücresine giren zenci kölenin yüzü gibi siyahlaşana kadar kararttı. 

Fakat Bilbeys’te yakalandı ve tekrar hapse atıldı. 

Yine bu yıl Halife’nin bir hizmetlisi Şehâbeddin Reyhân, Mekke’de Şerâbi 

Ribâtı’nı (Tekke) inşa etti. Ayrıca Arafat üzerine de inşa yaptı. 

H. 642 Yılı (9 Haziran 1244-28 Mayıs 1245) 

Bu yıl Musul meliki Bedreddin Lülü’den: “Tatarlara karşı koymakta Şam 

halkının katkıda bulunacağı miktarı belirledim. Zenginler için on dirhem, orta zenginlikte 

olanlar için beş dirhem ve fakirler için bir dirhem.” diyen bir mektup Şam’a ulaştı. Kadı 

Muhyiddîn bin Zekiyyüddîn mektubu halka yüksek sesle okudu ve paranın toplanmaya 

başlanması için emri imzaladı. 

Harezmşahlar bu yıl Fırat’ı geçtiler. Komutanları Emir Hüsameddin Bereket 

Han, Canbirdi, Saruhan ile Güçlühan’dı ve sayıları on bin savaşçıyı geçiyordu. Ordunun 

bir bölümü Ba’lebek düzlükleri üzerine, diğer bölümü ise Guta (Şam’ın bereketli çevresi) 

 
papazları, şarap küplerini ve “kurban” resmini gördüm. Sonra el-Aksa Camiine 

girdim. Câmide asılı bir çan vardı. Frenkler Harem-i Şerif’teki ezan ve namazı iptal 

etmişti, Harem’de küfür nidâları yükseliyordu” şeklinde aktardığını ifade etmektedir. 

Bedreddin Başuğuy, 2016, s. 100; İbn Vâsıl, 1977, s. 333. 
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üzerine yürüdü. Buraları yakıp yıkarak, katlederek ve tutsaklar alarak ilerlediler. Es-Salih 

İsmail, Şam’da kendini emniyete alıp halihazırda Gazze’ye ulaşmış olan askerlerini kendi 

yanında toplarken, halk telaş içerisinde Harezmşahlardan önce kaçmıştı. Harezmşahlar 

Kudüs’e saldırdılar ve kentte bulunan Hristiyanları kılıçtan geçirdiler. Erkekleri yok 

ettiler. Kadınları ve çocukları tutsak alıp götürdüler. Diriliş Kilisesi’nin içindeki yapıları 

yok ettiler. Hristiyan mezarlarını alt üst ettiler ve kemiklerini yaktılar.445 

 
445

 Es-Salih’in yardım mektubunu alan Harezmşahlar, el-Cezire bölgesinden yola çıkarak 

önlerine gelen her yeri yağmalayıp yıkarak Kudüs’e doğru ilerlediler. Suriye 

topraklarında ağır tahribatlar yapan Harezmşahlar nihayetinde Kudüs’e girdiler. 

Suriye’de iken onlara Kaymerî Kürtleri de dahil olmuştu. Önlerine kim geldiyse 

katlettiler. Kentte bulunan tarihi yapılara büyük zararlar verdiler. Bunlardan birisi de 

Diriliş Kilisesi (Kutsal Kabir Kilisesi) idi. Hristiyan alemi tarafından Hz. İsa’nın bu 

kilisede çarmıha gerildiğine inanılmaktaydı. Harezmşahlar, el-Melik el-Nasır 

vasıtasıyla kentte bulunan Hristiyan ahaliden altı bin kişinin Yafa'ya gitmesine 

müsaade ettiler. 23 Ağustos’ta yola çıkan Hristiyanlar biraz yol aldıktan sonra 

içlerinde bulunan bazı kimseler  kent kulelerinden Frank sancaklarının dalgalandığını 

fark ettiler. Fakat bu gördükleri onlar için hazırlanmış bir tuzak idi. Bu tuzağa aldanıp 

geri dönen yaklaşık iki bin kişi kılıçtan geçirildi.  Diğerleri ise Arap haramilerinin 

gazabına uğradı. Yafa'ya yalnızca üç yüz kişi varabilmişti. Bu saldırılar sonucunda H. 

625 (M. 1229) yılında  Sultan el-Melik el-Kâmil tarafından Alman Kralı II. Friedrich’e 

teslim edilen Kudüs, on beş yıllık bir aradan sonra nihayet, 23 Ağustos 1244 yılında 

Müslümanların idaresine geçmiş oldu. Stephen R. Humphreys, 1977, s. 274-275; Işın  

Demirkent, 2004, s. 208; İbn Kesîr, 2017, XIII, s. 310-312;  Steven Runciman, 1987b, 

s. 223-225; Bedreddin Başuğuy, 2016, s. 101; William Barron Stevenson, 1907, s. 322. 
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Sonra Gazze üzerine yürüdüler ve burayı kuşatma altına aldılar. Sefer ayında (9 

Temmuz-6 Ağustos) onların yaklaştığını bilgi vermek için el-Melik es-Salih 

Necmeddin’e haber gönderdiler. O da onlara Suriye’yi vaat ederek ve elçilerine hilatlar, 

atlar ve paralar bahşederek Gazze’de kalmalarını emretti. Cemâleddin Akkuş el-Necibi 

ve Cemâleddin bin Matrûh, Sultan’ın elçisi olarak Harezmşahlara gitmek üzere yola 

koyuldular. Sultan, Kahire’den Emir Rükneddin Baybars komutası altında bir ordu sevk 

etti. Emir Rükneddin, Sultan Kerek’te tehdit altında iken kendisiyle beraber olan en 

samimi memluklerinden birisiydi. Orduyu Gazze’ye getirdi. Harezmşahlara katılanlar 

doğudan onlara gelmiş olan çok sayıda Kaymerîler446 idi. Emir Hüsameddin Ebu Ali b. 

Muhammed b. Ebu Ali el-Hezbânî de Nablus’a garnizon kurmak için bir orduyla beraber 

Mısır’dan yürüyüşe geçti. 

Es-Salih İsmail, Humus meliki el-Melik el-Mansur komutası altında Şam’dan 

bir ordu gönderdi. El-Mansur ikmal kolu olmadan Akka üzerine yürüdü ve onunla beraber 

Mısır güçlerine karşı savaşacak Frenkleri bir araya getirdi. Gazze’ye doğru ilerlediler. 

Kerek meliki el-Melik el-Nasır Davud tarafından, el-Vezîri ve el-Zâhir bin Sungur el-

Halebi komutası altında gönderilen takviye kuvvetler de burada onlara katıldılar. 

Bu topluluk Gazze’nin dış taraflarında Harezmşahlarla karşı karşıya geldiler. 

Frenkler haçlarını, Şam askerleri ve Humus meliki el-Mansur’un başı üstünde 

yükselttiler. Şövalyelerine içmeleri için verdikleri şarap fıçılarını taşırlarken papazları da 

haç işaretleri yapıyorlardı. Frenkler sağ tarafta, Kerek’ten gelen birlikler solda ve 

merkezde de Humus meliki el-Mansur bulunuyordu. Harezmşahlar Mısır birlikleriyle 

beraber ilerlediler. Her iki tarafta şiddetli bir savaşla birbirine girdi. El-Melik el-Mansur 

 
446

 Kaymerîler, Ahlat ile Musul kentleri arasındaki dağlık bir kesimde konuşlu olan 

Kaymer Kalesi’ne nisbetle burada yaşayan Kürtlere verilen addır. Ahmet Demir, 

Ahlât Eyyûbîleri Tarihi, Nûbihar Yayınları, İstanbul 2019, s. 167. 
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yenilgiye uğradı ve el-Vezîri kaçtı. El-Zahir yaralandı ve esir düştü. Harezmşahlar 

Frenklerin etrafını sardılar ve onları kılıçtan geçirdiler. Onları öyle katledip esir aldılar ki 

çabucak kaçanlar hariç hiç kimse kurtulamadı. Frenk tutsakların sayısı sekiz yüz idi. Hem 

Suriyeli hem de Frenklerden öldürülenlerin sayısı otuz bini aştı. Harezmşahlar hesap 

edilenin ötesinde paraya sahip oldular. El-Mansur, Şam’a kaçtı fakat yanında çok az kişi 

vardı.447 

Bu mutlu olayın haberi Cemâziyelevvel ayının on beşinde (19 Ekim) el-Melik 

es-Salih Necmeddin’e ulaştı. O da Roda Adası ve Kahire Kalesi’nin yanı sıra Mısr, Kahire 

ve çevrelerinin süslenmesini emretti. Halk süsleri takarken büyük heves gösterdi ve güzel 

haberler birkaç gün boyunca kutlandı. El-Zâhir bin Sungur, çok sayıda emir ve önde gelen 

şahsiyetle birlikte Frenk tutsaklar ve katledilenlerin başları Kahire’ye ulaştı. Frenkler 

 
447

 17 Ekim 1244 yılında Gazze kentinin kuzey taraflarında bulunan Kâriba (Hiribya veya 

La Forbia) mevkiinde gerçekleşen savaşta Şam, Humus, Kerek ve Frenk ittifakı  ile  

Mısır-Harezmşah ittifakı  karşı karşıya geliyordu. Frenkler Hittin Savaşı’ndan sonra 

ilk defa bu kadar büyük sayıda bir ordu çıkarabilmişti. Savaş’ta  Şam, Humus, Kerek 

ve Frenk ittifakı ağır bir yenilgiye uğradı. Başuğuy onların yaşadığı hezimetin 

boyutunu savaşın ikinci günü Kudüs’ten Gazze’ye geçen Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin: 

“Hezimetin ikinci gününde Gazze’de idim. İnsanları, ellerinde değneklerle 

öldürülenleri sayarken buldum. Ölülerin sayısının otuz binden fazla olduğunu 

söylüyorlardı. Bu öyle bir savaştı ki benzeri daha önce Nureddin ve Salâhaddîn 

zamanında bile yaşanmamıştı.”. şeklinde anlattığını ifade etmektedir. Bedreddin 

Başuğuy, a.g.t., s. 104; Sıbt İbnü'l Cevzî, Mir’âtü’z-Zamân fî Târîhi’l-a’yân XII, 

Thk. İbrahim ez-Zeybek, Dârü-Risâleti‟l-Âlemiyye, Şam 2013, s. 382; Steven 

Runciman, a.g.e., s. 225-227; Stephen R. Humphreys, a.g.e., s. 275-276; Işın  

Demirkent, a.g.e., s. 208. 
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develere, liderleri de atlara yüklendiler ve böylece Kahire sokaklarından geçirildiler. 

Onların girdiği gün unutulmaz bir olaydı. Başları Kahire kapılarına asıldı ve hapishaneler 

tutsaklarla dolup taştı. 

Emir Baybars ve Emir bin Ebu Ali ordularını Askalân’a götürdüler ve burayı 

kuşattılar. Güçlü tahkimatları sayesinde kent onlara direnebildi. Sonrasında Baybars, 

Askalân’da kalırken ibn Ebu Ali, Nablus üzerine yürüdü. El-Melik es-Salih 

Necmeddin’in vekilleri Gazze, Kudüs, el-Halil, Bayt Jibrin, Ürdün Vadisi ve Filistin’in 

sahil şeridini kontrol altına aldılar. El-Nasır Davud’a sadece Kerek, Belka, Salt ve Aclûn 

kaldı. 

Cemâziyelevvel ayının sekizi cumartesi günü Hama meliki el-Melik el-Muzaffer 

Takıyyüddîn Ömer b. Şahinşah b. Eyyûb’ün ölüm haberi (Kahire’ye) geldi. El-Melik es-

Salih Necmeddin onun (kuzeni) için çok üzüldü. Sonra amcası es-Salih İsmail’e olan 

öfkesi aşırı derecede artarken Şam Kalesi’nde bulunan Sultan’ın oğlu el-Melik el-Muğîs 

Ömer’in ölüm haberi geldi ve böylece Necmeddin’in kederi daha da derinleşti. El-

Muzaffer’in kılıcını taşıyan ve oğlu el-Melik el-Mansur Nasirüddin Muhammed’den 

hediyeler getiren Kâtip Zeyneddîn Ebû’l Bereket Abdurrahman bin Mevhûb, Hama’dan 

Kahire’ye vardı. Bu Şevval ayından dokuz gün geçince olmuştu. 

Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Sahib Muineddin el-Hasan hükümdar çadırını ve 

hazineyi yanına alarak bir ordunun başında Kahire’den çıktı. Sultan onu vekili olarak 

tayin etti. Onun masanın başında oturmasına ve hükümdar gibi ata bindirilmesine 

müsaade etti. Saray Nazırı Hadım Şehâbeddin Raşit masada ona hizmet edecek, saray 

muhafızları, candar emirleri ve hacibler de onun önünde Sultan’a hizmet etmek için hazır 

vaziyette bekledikleri gibi bekleyeceklerdi. Dahası Sultan Harezmşahlara onun 

komutasına girmeleri için yazdı. Sonra da Sahib Muineddin orduyla beraber Kahire’den 

Gazze’ye hareket etti. Harezmşahlar ve askerler ona katıldılar. Beysan’a doğru ilerledi. 

Burada bir süre oyalandı ve sonra da Şam’a ilerledi. Kenti kuşatma altına aldı. Es-Salih 
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İsmail ve Humus meliki el-Mansur İbrahim orada savunma durumundaydılar ve 

Harezmşahlar da çevredeki yerleri yakıp yıkıyordu. 

Sonrasında es-Salih İsmail, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğluna bir namaz seccadesi, bir 

su ibriği, bir hacı asasıyla beraber,: “Meliklere karşı savaşmaktan ziyade bunlarla meşgul 

olman senin için daha uygun olacaktır.” mesajını gönderdi. Sahib bunları aldığı zaman 

es-Salih İsmail’e bir çift zil, bir zurna ve bir renkli ipek gömlekle beraber,: “Namaz 

seccadesi, ibrik ve hacı asası bana yakışır. Fakat ziller, zurna ve gömlek senin için daha 

uygun.” mesajını göndererek cevap verdi ve Şam’ı kuşatmaya devam etti. 

Halife el-Mutasım, Muhyiddîn İbnü’l Cevzî’yi el-Melik es-Salih Necmeddin’e 

gönderdi. Elçi hilatlar, siyah bir sarık, altın işlemeli bir gömlek, iki altın elbise, bir altın 

kaplamalı kılıç, bir altın gerdanlık, iki ipekten sancak, iki at ve bir altın kalkan getirdi. 

Sultan teamüllere uygun olarak hilatları giyindi. Mısır’da Halife’nin elçisinin gelişinin 

gecikmesi ve oraya varmasıyla ilgili dedikodular oldu. El-Salih……(eksik) bin Şaban el-

Erbili onun gelişini ilan etti: 

Onlar elçinin ulaşmış olduğunu bildirdiler, 

Ve onun Şam’dan ayrılmaya hiç niyetinin olmadığını söylediler. 

Yaşadığım tüm o yıllarda beyhude aradım, 

Allah’ın elçisinin hadislerini doğru bir şekilde, 

Ezberden okuyabilen bir Müslümanı. 

Bu yıl Benî Merin emiri Muhammed b. Abdülhak b. Mahyû b. Ebubekir b. 

Hamama, Muvahhidi ordusuna karşı giriştiği savaşta öldürüldü. Yerine kardeşi Ebu 

Yahya bin Abdülhak geçti. Bununla beraber bu yıl Musul meliki Lülü’den (Bedreddin) 

Tatarlara karşı savaşmak için Şamlıların katkıda bulunacaklarını bildiren bir mektup 

geldi. Kadı Muhyiddîn İbnü’l Zeki mektubu teamüllere göre yüksek sesle okudu. 



369 
 

Rebiyülevvel ayının sekizinde (14 Ağustos) Halife, Saray Nazırı (Ustadâr) 

Müeyyüddin Muhammed İbnü’l Alkami’yi Nasirüddin Ebû’l Ezher Ahmed b. 

Muhammed b. Ali b. el-Nâkid’din dairesinde vezirlik makamına atadı. Tatarlar bu yıl 

Şehrizor’u448 fethettiler. Mısır’da buğdayın irdebi dört yüz nukra dirhemine ulaştı. 

H. 643 Yılı (29 Mayıs 1245-18 Mayıs 1246) 

Bu yıl Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu (Muineddin) Şam birlikleri üzerine güçlü bir 

saldırıda bulundu ve kenti feci şekilde muhasara altına aldı. Muharrem ayının ikisinde 

Haccac Kasrı’nı ateşe verdi. Mancınıkları üzerlerine yağdırdı ve tükenme noktasına kadar 

saldırının şiddetini artırdı. Ayın üçünde es-Salih İsmail çok sayıda yeri ateşe verdi, 

insanların malları yağmalandı ve Rebiyülevvel ayının başlarına kadar (27 Temmuz) 

büyük sıkıntılar birbirini izledi. Bu ay da Humus meliki el-Mansur, Şam’dan çıkarak 

Harezmşahların komutanı Bereket Han’la sulh için bir görüşme yaptı. Sonra da Şam’a 

geri döndü. Es-Sâmirî olarak tanınan Vezir (Şam’ın) Eminü’d-Devle Kemaleddin Ebû’l 

Hasan……(eksik) bin Gazel, Sahib Muineddin’e kendisiyle buluşmak için güvence talebi 

gönderdi. Sahib ona bir ferace, bir gömlek, bir sarık ve bir de baş bağı gönderdi. 

Cemâziyelevvel ayının başlangıcından birkaç gün sonra Vezir bunları kuşandı ve 

geceleyin kentten çıktı. Sahib’le barış görüşmesi yaptı ve sonra Şam’a geri döndü. Diğer 

akşam tekrar çıktı ve şu koşullarda es-Salih İsmail’in Şam’ı teslim etmesine karar verildi; 

o ve el-Mansur, yandaşlarından hiçbiri olmadan ve onlara ait olan herhangi bir şey taciz 

edilmeden kenti terk edebileceklerdi. Şam’a karşılık olarak es-Salih, Ba’lebek, Busrâ ve 

 
448

 Şehrizor, Kuzey Irak’ta Cibâl bölgesinde bulunan, günümüzde Kerkük, Erbil ve 

Süleymaniye kentlerini kapsayan tarihî  bir bölgedir. Bağdat ile Tebriz arasında 

uzanan yolun Avraman Dağlarını geçtiği mevki civarında bulunması bölgeyi stratejik 

açıdan önemli bir konuma getirmektedir. Ahmet Gündüz, “Şehrizor”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 2010, C. 38, s. 473-475. 
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bağlı yerleri, tüm Sevâd’ı alacak. El-Mansur’a Humus, Palmira ve Rabba verilecekti. 

Vezir tüm bu şartları kabul etti ve Sahib Muineddin de onlara uyacağına yemin etti. 

Sonrasında es-Salih İsmail ve el-Mansur, Şam’ı terk ettiler.  

Sahib Muineddin, Cemâziyelevvel ayının sekizinde pazartesi günü (1 Ekim) 

Şam’a giriş yaptı. Harezmşahların kente girmesini yasakladı ve işleri muazzam bir şekilde 

düzene soktu. Harezmşahlara kıyı düzlüklerinin ikta olarak verilmesine dair bir berat 

yazdı. Kendisi de kente yerleşti. Hadım Şehâbeddin Râşit kalenin komutasını aldı. Orada, 

Şam’ın Büyük Camisi’nde ve kente bağlı bulunan tüm bölgelerde hutbe es-Salih 

Necmeddin adına okundu. Emir Seyfeddin Ali bin Kılıç benzer şekilde Aclûn Kalesi’ni 

el-Melik es-Salih’in adamlarına teslim etti ve Şam’a taşındı. 

Sultan, bu anlaşmaların haberini alınca Hadım Şehâbeddin’i ve diğer emirleri 

Ba’lebek’in sahipliğini es-Salih İsmail’e verdikleri için kınadı ve onlara: “Muineddin ona 

söz vermiş. Lakin siz ona söz vermediniz.” diye söylendi.449 Rükneddin Haccâvi ve vezir 

Eminü’d-Devle el-Sâmirî’nin Roda Kalesi’ne gözetim altında gönderilmelerini emretti. 

Onlar Şam’dan Mısır’a gönderildiler ve Kahire Kalesi’ne hapsedildiler.  

 
449

 Sultan el-Melik es-Salih Necmeddin, Şam Kalesi’nde esir tutulan ve defaten talep 

etmesine rağmen serbest bırakılmayan oğlu el-Melik el-Muğîs Ömer’in hayatını orada 

kaybetmesi sebebiyle amcası Şam Meliki es-Salih İmâdüddin İsmail’e aşırı bir kin 

besliyordu. Bu sebeple Sahib Muineddin’e onun Şam’dan ayrılmasına müsaade 

etmemesini ve zincire vurdurularak kendisine göndermesini emreden bir mektup 

göndermişti. Lakin mektup Şam’a ulaşmadan evvel Sahib ona eman vermiş ve es-Salih 

İmâdüddin İsmail çoktan şehri terk etmişti. Bunun üzerine de Sultan Sahib 

Muineddin’in yanında bulunan diğer emirlere serzenişte bulunmuştu. İbn Vâsıl, 

Müferric, 1977, 349. 
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Sahib Muineddin hastalandı ve Ramazan ayının yirmi ikisinde (10 Şubat) 

Şam’da öldü. Bunun üzerine Sultan, Nablus’ta bulunan Emir Hüsameddin bin Ebu Ali el-

Hezbâni’ye Şam’a gitmesi ve kentin yönetimini üstlenmesi için mektup yazdı. Emir 

buradan seyahat etti ve Sultan’ın Şam’daki naibi oldu. Hadım Râşit kalede kalmaya 

devam etti. Sultan, evinde hapis tutulan Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin Yusuf’a 

özgürlüğünü verdi. Ona bir hilat giydirdi ve muazzam yetkilerle donattı. Kıdemini 

arttırdı. Sultan ona fayda sağlama konusunda cömertti. O, Şeyhü'ş Şüyuh’un hayatta kalan 

tek oğluydu.  

Bu sırada Harezmşahlar, Sultan’ın amcası el-Melik es-Salih İsmail’i mağlup 

ettiği zaman toprakları onlar arasında paylaştıracağını düşünmüşlerdi. Şam’dan men 

edilip kendilerini sahil şeridinde ve Suriye’nin diğer bölgelerinde bulunca planlarını 

değiştirdiler ve Sultan’a itaat etme düşüncesinden vazgeçtiler. Gecikmeden Daraya 

üzerine yürüdüler ve burayı yağmaladılar. Mısır ordusunun seçkin birliklerinin bir 

kısmıyla Gazze’de bulunan Emir Rükneddin Baybars’a bu ortak davada onlarla beraber 

olmasını ikna etmek için mektup yazdılar. Bunun üzerine Emir onlara katıldı ve 

sonrasında Kerek meliki el-Nasır Davud’la haberleşti. Melik de yanlarına ordugahını 

kurup onlara katılarak ve kadınlarından birisiyle evlenerek onlarla bir mutabakat sağladı. 

El-Nasır Davud, Kerek’e geri döndü. Sonra da Emir Hüsameddin bin Ebu Ali’ye ait 

Nablus, Kudüs, el-Halil, Beyt Jibrin ve Ürdün Vadisi’ni himayesi altına aldı. 

Sonucunda es-Salih İsmail telaşa kapıldı. Harezmşahlara mektup yazdı ve onlara 

gitti. Onlarda kendisine yardım etmek için yemin ettiler ve bunun üzerine Şam’ı 

kuşattılar. Harezmşahlar, beraberlerinde es-Salih İsmail’le birlikte büyük bir kararlılıkta 

savaşırken ve etrafı yağmalamalarken, Emir Hüsameddin bin Ebu Ali büyük bir gayretle 

kenti savundu. Şam’ı, kentin ikmalini keserek büyük sıkıntıya soktular. Öyle ki alınıp 

satılan her şey aşırı derecede değerlendi. Bir çuval buğdayın fiyatı 1.800 gümüş dirheme 

ulaşıyordu. Çoğu insan açlıktan öldü. Bir adam 10.000 dirhemlik bir evi 1.500 dirheme 
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sattı. Bununla bir çuval buğday satın aldı. Gerçekte bir çuval buğday adama 10.000 

dirheme mal oldu. 

Bir ukiyye450 ve bir çeyreklik ekmek bir dirheme, bir rıtıl et yedi dirheme mal 

oldu. Sonrasında yiyecek tamamen eksildi ve insanlar kedi, köpek hatta ölü eti yediler. 

Bir adam hapiste öldü ve diğer mahkumlar onu bir çırpıda yiyip bitirdiler. Büyük sayıda 

insan açlıktan ve salgın hastalıktan telef oldu. Bu vahim durum üç ay sürdü. Yığınların 

yanından gelip geçen her kim olursa olsun cesetlerin kokusundan dolayı ölülerini 

gömemedikleri için insanları kınadılar. Bunların olmasına rağmen insanlar uçarılıklarına 

ve ayyaşlıklarına son vermediler. 

Bu arada el-Melik es-Salih Necmeddin tüm marifetini ve aletlerini (Şam’ı 

kurtarmak için) kullanıyordu. Amacını Humus meliki el-Mansur İbrahim kabul edene 

kadar Melike baskı yaptı. Benzer şekilde Harezmşahlara karşı savaşmak için Haleplilerle 

ittifak yaptı. Sonra kendisi Mısır ordusuyla beraber Kahire’den yola çıktı ve el-Abbase’de 

kamp kurdu. Halife’nin elçileri el-Melik…….(eksik) bin Wajh el-Sab ve Cemâleddin 

Abdülrahman bin Muhyiddîn (Ebu Muhammed Yusuf) bin el-Cevzi Şevval ayının 

sonunda (19 Mart) buraya onun yanına geldiler. Yanlarında bir taklîd ve siyah alametli 

hilatlar, siyah bir sarık, bir cüppe, altın bir gerdanlık, altınlarla donatılmış bir at getirdiler. 

Bir minber kuruldu ve Halifenin elçisi (Cemâleddin Abdülrahman) Muhyiddîn buraya 

çıktı. Hâkimiyet menşurunu ezberden okudu. Bu olay hükümdarın çadırında gerçekleşti. 

Sultan, elçi ezberden okumasını bitirene kadar ayakta durdu. Halife tarafından kendisine 

gönderilen siyah alametli hilatını kuşanarak atına bindi. Hatıralarda kalacak bir gündü. 

Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Sahib Muineddin için de Halife’den hilatlar gelmişti. Fakat o 

 
450

 Ukiyye, genellikle İslâm toplumlarında kullanılan eski bir ağırlık ölçüsü birimidir. 

Değeri genel uygulamada rıtılın (450 gram) on ikide biri olarak hesap edilmektedir. 

Yaklaşık 37.5 gram olarak hesap edilmektedir. Walther Hinz, 1990, s. 43. 
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günlerini tamamlamıştı. Bu sebepten Sultan hilatın onun kardeşi Şeyhü'ş Şüyuh’un diğer 

oğlu Fahreddin Yusuf’a verilmesini buyurdu. O da bu hilatı kuşandı. 

Harezmşahlar, Sultan’ın Mısır’dan ayrıldığından ve Humus meliki el-

Mansur’un Halep ordusuyla beraber yolda olduğundan haberdar oldular. Harezmşahlar, 

el-Mansur’a karşı koymak için Şam’dan hareket ettiler. Onların kentten ayrılması Şam 

sakinlerine büyük ferahlık getirdi. Levazımat onlara ulaştı ve fiyatlar tekrardan düştü. 

H. 644 Yılı (19 Mayıs 1246-7 Mayıs 1247) 

Bu yıl el-Melik es-Salih Necmeddin Eyyûb, Nablus Kadısının oğlu olarak 

bilinen ve Sultan’ın katında önde gelen bir mevkiye sahip olan Kadı Necmeddin 

Muhammed bin Salim en-Nablusi’yi memlukü Emir Rükneddin Baybars’a gönderdi. 

Kadı, Harezmşahlardan ayrılıp kendisiyle beraber Mısır’a geri dönene kadar Emir’i tatlı 

sözlerle kandırmayı ve ona yağ çekmeyi bırakmadı. Emir, Mısır Kalesi’ne hapsedildi ve 

bu ondan alınan son haberdi. 

Bu yıl Harezmşahların ülkeyi yağmalamaları, kan dökmeleri ve kadınların ırzına 

geçmeleri, Suriye’deki tahribatları elem verici oldu. Sonunda el-Melik el-Mansur 

(İbrahim, Humus meliki) ve Halep ordusuyla karşılaştılar. Onlara birçok Arap, Türkmen 

ile el-Melik es-Salih Necmeddin’in yardımcı kuvvetleri de katılmıştı. Olay Muharrem 

ayının ilk günü (19 Mayıs) Humus önlerinde cereyan etti. Bazıları bu ayın sekizinde 

olduğunu söyler. Harezmşahların utanç verici bir biçimde kaçtıkları ve güçlerinin yok 

olduğu büyük bir savaş meydana geldi. Bundan sonra da onların hiçbir ehemmiyeti 

kalmadı. Komutanları Bereket Han sarhoş haldeydi ve öldürüldü. Harezmşahların çoğu 

tutsak alındı. Kaçabilenlerden bazıları Tatarlara katıldılar. Diğerleri Belka’ya gittiler ve 

Kerek meliki el-Melik Nasır Davud’un hizmetine girdiler. El-Nasır, Harezmşahlardan bir 

kadını eş olarak aldı ve onlara özel ilgi gösterdi. Onların gelişi el-Nasır’ın gücünü artırdı. 

Diğer Harezmşahlar da Nablus üzerine yürüdüler ve oranın sahibi oldular. 
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Harezmşahların destek kuvvetlerinde olup da kaçabilen bazıları da Harran’a ulaştılar. 

Aybek el-Muazzam, Sarhad Kalesi’ne erişti ve orada kendini savunma durumuna geçti. 

Es-Salih İsmail, çok sayıda Harezmşah ile birlikte Halep’e geri döndü. Halep 

meliki el-Melik el-Nasır Selâhaddin Yusuf ona ev sahipliği yaptı ve büyük saygı gösterdi. 

Fakat es-Salih’le beraber gelen Harezmşahlar tutuklandı. 

Hezimetin müjdeli haberleri Muharrem ayında el-Melik es-Salih Necmeddin 

Eyyûb’e ulaştı. Kahire, Mısr ve iki hisar süslendi. 

Emir Hüsameddin bin Ebu Ali el-Hezbânî, Recep ayında (12 Kasım-11 Aralık) 

Şam’dan yürüyüşe geçti ve hiçbir çaba sarf etmeden Balabek’i ele geçirdi. Es-Salih 

İsmail’in oğlu el-Melik el-Mansur Nureddin Muhammed ve kardeşi el-Melik es-Said 

Abdülmelik nezaret altında Mısır topraklarına götürüldüler ve orada hapsedildiler. 

Ba’lebek alındığı için Kahire ve Mısr fevkalade süslendi. Ba’lebek’in ele geçirilmesi 

Sultan’ı Şam’ın ele geçirilmesinden daha mutlu etti. Öyle ki amcası es-Salih İsmail’e olan 

öfkesi çok büyüktü. 

Bu sırada Sultan ile Humus meliki el-Mansur ve Halep meliki el-Nasır arasında 

barış yapıldı ve ittifak sağlandı. Bunun üzerine Sultan, es-Salih İsmail’in teslim edilmesi 

talebiyle adamlarını Halep’e gönderdi. Lakin bu kabul görmedi. 

Sultan, başında Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin Yusuf’un olduğu büyük 

bir ordu gönderdi. Orduyu Kerek’e doğru yönlendirdi. Emir, Gazze yolundan yürüdü. 

Harezmşahlar ve onlarla beraber olan Kerek meliki el-Nasır Davud’a el-Salt yakınlarında 

hücum etti. Onları mağlup ederek dağıttı. Fakat el-Nasır az bir maiyetiyle Kerek’e kaçtı. 

El-Salt bozgunu Rebiyülahir ayının yirmi yedisinde (11 Eylül) vuku buldu. Burayı ateşe 

verdikten sonra Fahreddin yürüyüşüne devam etti. El-Nasır’a ait olan bütün toprakları 

fethetti ve oralara vekillerini yerleştirdi. 

Her yerini tahrip ederek Kerek’i kuşatma altına aldı ve Belka’yı zapt etti. El-

Nasır öyle zayıfladı ki sonunda aman diledi. Fahreddin ordugahında bulunan 
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Harezmşahları istemek için ona adam gönderdi. El-Nasır onları Fahreddin’e gönderdi. 

Fahreddin emrindeki Harezmşahlarla beraber Kerek’ten ayrıldı. Sonra Busrâ’yı kuşattı. 

Onu ölme noktasına getiren bir hastalığa yakalandığında kenti ele geçirmek üzereydi. Bir 

sedye içinde Kahire’ye getirildi. Fakta ordu kente hâkim olana kadar orada kaldı. 

Humus meliki el-Mansur (İbrahim), Sultan el-Melik es-Salih Necmeddin’e 

destek için Şam’a ulaştı. Fakat hastalandı ve Sefer ayında (18 Haziran- 16 Temmuz) öldü. 

Sultan onun için derinden üzüldü. El-Mansur’un gelmesini (Kahire’ye) umuyordu. 

Humus’ta yerine oğlu el-Eşref Muzafferüddin Musa geçti. 

Bu yıl el-Melik es-Salih Necmeddin, Aclûn hükümdarı Seyfeddin Kılıç’ın 

ölümü üzerine buranın sahibi oldu. Yine bu yıl Sultan, Sahib Cemâleddin Ebu’l Hasan 

Yahya b. İsa b. İbrahim b. Matrûh’u vezir ve emir sıfatıyla Şam’a gönderdi. Şam’daki 

yedi yüz atlı adamın komutasını ona verdi. Emir Hüsameddin bin Ebu Ali el-Hezbâni’yi 

Şam yöneticiliğinden azletti ve yerine Mücahiddin İbrahim’i atadı. Hadım Şehâbeddin 

Râşit’i Kahire Kalesi’ndeki kendi makamında bıraktı. İbn Matrûh, Şam’a girdiğinde Emir 

Hüsameddin kenti terk etti ve Kahire’nin yolunu tuttu. O zaman Kahire Kalesi’nde olan 

Sultan’ın huzuruna geldiğinde efendisi onu Mısır naibi yaptı ve Vezaret Köşkü’nde ona 

ikamet verdi.  

Şevval ayında (9 Şubat-9 Mart) Sultan, yerine Emir Hüsameddin Ebu Ali’yi 

Mısır’da vekili olarak bırakarak Kahire Kalesi’nden ordusuyla beraber Şam için yola 

çıktı. Zilkade ayının on yedisinde (26 Mart) Şam’a girdi. Onun girişi bir festival günü 

oldu. Halka karşı hoşgörülüydü. Önde gelenlere hilatlar verdi. Keşişlere olduğu gibi 

medrese ve manastırda bulunan kişilere de yardımlar yaptı. Miktarı kırk bin dirheme 

tekabül ediyordu. On beş gün sonra Ba’lebek’e geçti. Burada işleri düzene koydu ve 

burada da benzer şekilde kişilere yirmi bin dirhem dağıttı. Sonra Busrâ’ya ilerledi. 

Sultan’ın vekilleri burayı el-Melik es-Salih İsmail’in vekili Emir Şehâbeddin Gazi’den 

teslim almışlardı. Burada da aynı şekilde yirmi bin dirhem dağıttı. Emir Nasirüddin el-
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Kaymarî ve Sahib Cemâleddin bin Matrûh’u Sarhad’a gönderdi. Burası Emir İzzeddin 

Aybek el-Muazzam’ın elindeydi. Onlar burayı teslim edene ve hemen sonrasında Mısır’a 

gidene kadar el-Muazzam’a baskı yapmaya devam ettiler. 

Sultan Kudüs’te sadaka olarak iki bin Mısır dinarı dağıttı. Kenti duvarlarının 

ölçülmesini emretti. Çevresi altı bin Haşimi kübiti451 bulundu. Kudüs’ün tahıl 

ürünlerinden elde edilen kazancın duvarların tamir edilmesinde harcanmasını emretti. 

Eğer daha fazla paraya ihtiyaç duyulursa Mısır’dan getirilmesini buyurdu.  

Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin, Taberiye’ye giden orduya önderlik etti. 

Burayı Frenklerden alana kadar kuşatma altında tuttu. Frenklerin yenilemiş oldukları 

hisarları harap etti. Sonra da Askalân üzerine yürüdü ve orayı elde edene kadar dört bir 

yandan saldırdı. Tahkimatlarını tahrip etti. 

Bu yıl el-Kâmil Muhammed’in oğlu el-Melik el-Adil Ebubekir kalede boğularak 

infaz edildi. Bazıları bundan daha önce boğdurulduğunu söyler. Diğer kimseler ise bunun 

H. 645 yılında (M. 1247) olduğunu söyler. Onun öldürülme sebebi şöyledir. Kahire 

Kalesi’ndeki Afiye Burcu’na hapsedilmişti. Sultan Suriye üzerine yürümeye karar 

verdiğinde, Şevbek Kalesi’ne çekilmesini bildirmek için bir memurunu el-Adil’e 

gönderdi. El-Adil bunu reddetti. Bunun üzerine Sultan onu boğması için birini gönderdi. 

Onun ölüm haberi yayıldı ve sonra teyit edildi. Oğlu el-Muğîs Ömer Şevbek’e götürüldü 

ve orada hapsedildi. El-Adil, Zafer Kapısı dışında toprağa verildi. Hiç kimse onun için 

ağlamaya veya dua etmeye cesaret edemedi. Geride bir oğul bıraktı. El-Melik el-Muğîs 

Ömer ilk önce halasıyla Kahire’ye yerleştirildi. Sonra Şevbek’e gitti. El-Adil öldüğü 

zaman yaklaşık otuz yaşındaydı. Aşağı yukarı sekiz yıl tutsak kaldı.  

 
451

 Haşimi kübiti veya arşını, önceki devirlerde İslâm coğrafyasında kullanılan genel 

olarak 66.5 cm uzunluğa tekabül eden uzunluk ölçüsü birimidir. Walther Hinz, 1990,  

s. 72. 
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H. 645 Yılı (8 Mayıs 1247-25 Nisan 1248) 

Bu yıl el-Melik es-Salih, Cemâziyelâhir ayında (3 Ekim-31 Ekim) Askalân’ı ele 

geçirip, silahsızlandırdıktan ve de Hama’ya bağlı el-Bârizî’nin sahibi olduktan sonra 

Şam’dan Mısır’a geri döndü. Mısır’a dönüş yolunda çölde (Sina) iken, neredeyse onu 

ölüme götürecek boğazında bir ağrıyla sarsıldı. Fakat iyileşti ve kaleye sağlıklı olarak 

girdi. İki kent ve iki kale onun için sevinç içinde süslendi.  

Sultan, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin’e Şam’ın sahil düzlüklerinde 

Frenklerin elinde bulunan bölgelerden geri çekilmesi için mektup yazdı. Bu doğrultuda 

emir askerleriyle beraber Şam’ın yolunu tuttu. Burada emirlere ve diğer kimselere karşı 

cömertçe davrandı. Onlara hilatlar bahşetti.  

Cemâziyelâhir ayının yirmi ikisinde perşembe günü (24 Ekim) Sultan’ın 

askerleri Askalân’a taarruz ederek ele geçirdi. 

Bu yıl Sultan’ın vekilleri Subayba Kalesi’nin452 sahibi oldular. 

Hadım Şücâeddin Mürşid el-Mansûri ve Candarların emiri Emir Mücahiddin bu 

yıl el-Melik el-Aziz Muhammed b. el-Zâhir Gazi b. Selâhaddin Yusuf b. Eyyûb’ün kızı 

melike hanımefendi Ayşe Hatun’u getirmek için Hama’dan Halep’e vardılar. Ramazan 

ayında onlarla birlikte el-Adil Ebubekir bin Eyyûb’ün oğlu el-Melik el-Kâmil 

Muhammed’in kızı ve Ayşe Hatun’un annesi melike hanımefendi Fatıma Hatun da gitti. 

Melikeler altın işlemeli ipek kumaşlarla kaplı ve üzerinde mücevherler bulunan bir 

 
452

 Subayba Kalesi, Banyas’ın 4 km. doğusunda, Sur’dan Şam’a giden ana yol üzerinde 

ve Hermon Dağı eteklerinde bulunan büyük ortaçağ kalelerinden birisidir. Alon 

Margalit, “Diferential Earthquake Footprints on the Masonry Styles at Qal’at al-

Subayba (Nimrod Fortress) Support the Theory of Its Ancient Origin”, Margalit Herit 

Sci, 2018, V. 6, Article Number 62. 
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tahtırevan içerisinde fevkalade bir şekilde ayrıldılar. Melike, kocası Hama meliki el-

Melik el-Mansur tarafından karşılandı. 

Bu yıl insanlar Kahire’deki el-Kâfur bahçelerinin sahibi oldular ve içine evler 

inşa ettiler. Yine bu yıl Emir İzzeddin Aybek el-Muazzam Şam’da tutuklandı. Nezaret 

altında Kahire’ye götürüldü ve orada Darû Sevab’ta hapsedildi. Sonrasında oğlu ona 

emanet bırakmış olduklarıyla beraber babasının Sarhad’dan getirdiği paraların toplamının 

seksen heybeyi doldurduğuna dair ifade verdi. İzzeddin bu ifadeyi duyduğu zaman yere 

kapandı ve: “Bu dünyadaki süremin sonu” diye haykırdı. Ondan sonra ölene kadar hiç 

konuşmadı. 

Sultan bu yıl Kahire Kalesi’nden hareket etti ve Uşmûm Tennah’daki sarayında 

ikamet etmeye başladı. Muhammed el-Kâmil’in oğlu el-Melik el-Adil Ebubekir Şevval 

ayının on ikisinde (9 Şubat) boğuldu. 

H. 646 Yılı (26 Nisan 1248-15 Nisan 1249) 

Bu yıl Sultan Mısır’daki naibi Emir Hüsameddin bin Ebu Ali’ye Uşmûm 

Tennah’dan saray askerleriyle ve hükümdar çadırıyla beraber Şam’a doğru harekete 

geçmesini emreden bir mektup yazdı. Sultan, Mısır’da vekili olarak Emir el-Cevad 

Cemâleddin Ebu’l Feth Musa b. Yağmur b. Çaldak’ı tayin etti. Hüsameddin yola çıktı ve 

Sultan es-Salih’in (Necmeddin) inşa ettirmiş olduğu ve içinde kum çölünün 

başlangıcındaki ana yol üzerinde es-Salihiye adı verilen bir kentin kurulduğu hisarlarda 

konakladı. Hüsameddin, sonrasında Humus meliki el-Melik el-Eşref’e katılmak 

maksadıyla Sultan’ın temsilcisi olarak bir süre burada oyalandı.  

Bu sırada Halep ordusunun Emir Şemseddin Lülü (el-Emin) ve el-Melik es-Salih 

İsmail ile birlikte Humus’u ele geçirmek için yolda olduğu haberi el-Eşref’e ulaşmıştı. 

Hüsameddin, el-Eşref’e zamanında ulaşamadı. El-Eşref, Humus’u Halep ordusuna teslim 

etti. Kent, Halep meliki el-Nasır Selâhaddin Yusuf’a geçti ve El-Eşref burası için 

Tilbaşar’la tazmin edildi. 
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Bunun haberi Sultan’a ulaştığı zaman Uşmûm’dan Kahire’ye geri döndü. 

Buradan ordusunu Selahiye’ye hareket ettirdi. Hasta şekilde bir sedye içerisinde yolculuk 

yaptı. Bunun sebebi bir kalça şişliğiydi. Rahatsızlığı öyle kötüleşti ki bir çıban oluştu ve 

ciğerlerinden gelen bir öksürükle beraber ona acı verdi. Fakat onun azmi çok güçlüydü 

ve şevkini azaltmadı. Şam’a yürümeye başladı ve kalede konakladı. 

Sonra Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin’i aralarında Emir bin Ebu Ali el-

Hezbâni’nin de olduğu emirler ve askerlerle birlikte Humus’a gönderdi. Kenti kuşattılar 

ve atılan taşının ağırlığı yüz kırk rıtıl gelen bir mancınıkla taş yağmuruna tuttular. Bunun 

yanı sıra orada on üç adet başka mancınıkta mevcuttu. Emir bu mancınıkların Şam’dan 

taşınması için insanlar tutmuştu ve her bir parçanın yaklaşık yirmi dirhem olan maliyeti 

zorlu bir kış zamanına denk geldiği için bin dirheme ulaştı. Emir, kuşatmayı Şeyh 

Necmeddin el-Bazrâî’nin Halife’nin elçisi olarak Sultan ve Halepliler arasında barışı 

sağlama göreviyle Bağdat’tan gelişine kadar devam ettirdi. Barış tesis edildi ve Mısır 

ordusu kenti tam ele geçirmek üzereyken geri çekildi. 

Bu sırada Şeyh Şemseddin el-Hüsrevşah Halep’ten geldi. Kerek meliki el-Melik 

el-Nasır Davud adına Sultan’a Şevbek’e karşılık Kerek’in verileceği teklifinde bulundu. 

Sultan kabul etti ve adamları Kerek’e sahip olmak için yola çıktı. Fakat el-Nasır, Sultan’ın 

hastalığının ciddi olduğunu duyması sebebiyle geri adım attı. 

Frenkler bu yıl Mısır’ı zapt etmek için sefere çıktılar.453 Sultan, Şam’dan bir 

sedye içinde ayrıldı ve Ürdün Vadisi’ne seyahat etti. Emir Hüsameddin bin Ebu Ali 

 
453

 M. 1244 yılında Kudüs’ün kaybedildiği, kentte bulunan Hristiyanların katledildiği ve 

kutsal mekanların tahrip edildiği haberlerinin Avrupa’ya ulaşması Hristiyan 

camiasında Müslümanlara karşı büyük bir infial yarattı. Haberlerin ulaştığı sırlarda 

ağır bir hastalığa yakalanıp hasta yatan Fransa Kralı IX. Louis, eğer iyileşirse kutsal 

toprakları kurtaracağına dair ant içti. Bununla beraber Beyrut Piskoposu Galeran ile 
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vekillik yapmak için Kahire’ye vardı. Emir Cemâleddin bin Yağmur, Sultan’ın Şam’da 

temsil edilmesi için Kahire’den çağırıldı. Sahib Cemâleddin bin Matrûh, Şam’daki 

görevinden azledildi ve Hadım Şehâbeddin Râşit de Şam Kalesi’nin kumandanlığından 

azledildi. Yetkileri Cemâleddin bin Yağmur’a teslim edildi.  

Bu yıl Şam Büyük Camisi’nin doğu minaresi gibi Kahire’deki Hüseyni türbesi 

de yakıldı. Ramazan ayında Baş Kadı Efdalüddin el-Hûnecî hayatını kaybetti. Yerine 

oğlu Baş Kadı Cemâleddin Yahya geçti. 

 
Antakya Patriği Albert, Papa IV. Innocentius’un M. 1245 yılında Hristiyan alemini bir 

araya getirdiği Lyon Konsili’ne katılarak Akka Krallığı’nın içinde bulunduğu 

durumun vahametinden bahsettiler ve acil yardım talebinde bulundular. Papa da 

Fransa Kralı’nın yemini üzerine onun sefere çıkması için onay verdi. Hastalığından 

kurtulan Kral, üç yıl  kadar süren bir sefer hazırlığından sonra topladığı Haçlı 

ordusuyla beraber yola koyularak VII. Haçlı Seferi’ni başlatmış oldu. Bu seferi diğer 

seferlerden ayıran en önemli özelliği ise Papa’nın Moğol hükümdarı Güyük Han’a 

ittifak teklifinde bulunmak için elçiler göndermesidir. Lakin bu girişiminde başarılı 

olamamıştır. 17 Eylül 1248 tarihinde Kıbrıs’a ulaşan IX. Louis, burada biraz 

durduktan sonra gelen bütün kuvvetleri birleştirerek 4 Haziran 1249 tarihinde Dimyat 

önlerinde görüldü. Ertesi gün  kıyılara çıkarma yapmaya başladılar. Müslüman ordusu 

her ne kadar karşı koyduysa da onlara engel olamadılar. Bu arada Fransız Kralı’nın 

tüm hareketlerinden haberdar olan Sultan el-Melik es-Sâlih, Humus kuşatmasını 

kaldırarak Haçlılardan evvel Mısır’a geri dönmüştü. Jean De Joinville, 2002, s. 75-89; 

Steven Runciman, 1987b, s. 218-223; Gregory Abû’l-Farac, 1950, s. 550; İbn Kesîr, 

328-330;  Işın  Demirkent, 2004, s. 211-212; Ramazan Şeşen, 2007, s. 216; Amin 

Maalouf, 1998, s. 305; Stephen R. Humphreys, 1977, s. 296; Bedreddin Başuğuy, 

2016, s. 130. 
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Urfa meliki el-Adil Ebubekir bin Eyyûb’ün oğlu el-Melik el-Muzaffer 

Şehâbeddin Gazi bu yıl öldü. Ondan sonra Urfa ve Silvan’da oğlu el-Kâmil Muhammed 

hüküm sürdü. 

Bu yıl Yemen hükümdarı el-Mansur Nureddin Ömer bin Ali bin Resul, Emir 

Fahreddin İbnü’l Salah’ı Mekke ve ona bağlı yerlerin idaresinden azletti. Kendisine yıllık 

olarak belirli miktarda bir para ve yüz kısrak göndermesi şartıyla onun yerine Muhammed 

b. Ahmed b. Musayyab’ı atadı. Buna göre İbnü’l Musayyab Mekke’ye doğru ilerledi. 

Emir Fahreddin buradan ayrıldı. İbnü’l Musayyab tehlikeli bir istikamete saptı. 

Mekke’deki vergi ve harçları yeniden yürürlüğe koydu. Yemen’den alınan yardımlara el 

koydu ve Mekke’de Sultan’a ait olan parayı da zimmetine geçirdi. Nahle’de bir kale 

yaptırdı. Benî Hüzeyl454 kabilesine ona sadakat etmeleri için yemin ettirdi. Ordu için para 

harcamayı reddetti. Şerif Ebu Sa’d b. Ali b. Katâde ona saldırdı. Onu zincire vurdu ve 

paralarına el koydu. Şerif, kutsal Mekke bölgesi insanlarına: “Parayla birlikte kesin 

olarak Irak’a kaçma niyetinin olduğunu öğrendiğim için ona sadece bu şekilde 

davrandım. Ben efendimiz Sultanımızın bir kölesiyim. Paralar, atlar ve askeri teçhizatlar 

onun emri alınana kadar sadece benim himayemde olacak.” dedi. Sadece birkaç gün geçti 

ve Sultan Nureddin Ömer bin Resul’ün ölüm haberi ulaştı. 

H. 647 Yılı (16 Nisan 1249-4 Nisan 1250) 

Bu yıl Sultan (es-Salih Necmeddin), Frenklerin hareket halinde olduklarını 

duyduğunda hasta olarak ve bir sedye içinde Şam’dan yola çıktı. Muharrem ayında 

 
454

 Benî Hüzeyl, büyük Arap kabilelerinden birisi olup, Mekke ve Tâif bölgelerinde 

bulunan dağlık kesimlerde yaşamaktadırlar. Mekke’nin fethinden sonra Kureyş 

kabilesi gibi onlarda İslâm dinine geçip Müslüman oldular. Ayrıca bkz. Nasuhi Ünal 

Karaarslan, “Hüzeyl (Benî Hüzeyl)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1999b, C. 

19, s. 70-72. 
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Uşmûm Tennah’da kamp kurdu. Dimyat’ta büyük miktarda erzak ve mühimmat topladı. 

Mısır’daki naibi Emir Hüsameddin bin Ebu Ali’ye Mısır tersanesinde bulunan savaş 

gemilerini (şinileri) hazırlaması için talimatlar gönderdi. Emir hemen bunları yapmaya 

başladı. Gemileri ardı ardına sevk etmeye başladı. Buna ilaveten Sultan, Şeyhü'ş 

Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin’e ordusuyla birlikte Dimyat kıyılarında kamp kurmasını 

emretti. Böylece eğer Frenkler ilerlerse onlarla yüz yüze gelebilecekti. Bunun üzerine 

Fahreddin orduyla birlikte ilerledi ve Dimyat’ın karşısındaki kıyılarda ordugahını kurdu. 

Nil onunla Dimyat arasında uzanıyordu. 

Sultan’ın kendisi de hastalığı yüzünden kıpırdayamıyordu. Tellallar Mısır’da: 

“Her kimin Sultan üzerinde hakkı varsa, kendini arz etsin ve haklarını alsın.” diye 

duyurdular. Bunun üzerine insanlar ortaya çıktılar ve haklarını elde ettiler. 

Sefer ayının bitmesine dokuz gün kala cuma gününün ikinci saatinde (4 Haziran) 

Frenk donanma gemileri geldi. Onlardan büyük bir ordu “Fransız” olarak bilinen 

“Raydafrans” komutası altında toplanmıştı. Adı Louis’in oğlu Louis’ti (IX.). 

“Raydafrans” Fransız dilinde “Fransızların Kralı” anlamına gelen bir terimdi. Sahil 

düzlüklerini işgal eden tüm Frenkler onlara katıldılar. Müslümanlarla karşı karşıya 

gelmek için denize demir attılar. Fransız Kral, Sultan’a bir mektup gönderdi. Mektup 

onların bazı imansız kaidelerinden sonra: “Benim Hristiyan halkının koruyucusu olduğum 

sana yabancı gelmiyordur. Ben de seni Muhammed’in ümmetinin koruyucusu olarak 

tanıyorum. Endülüs adasının sakinleri (Müslümanlar) bize haraç ödedikleri ve hediyeler 

gönderdikleri için senden korkmaya bir sebep yok. Sığırları güttüğümüz gibi onları da 

güdüyoruz. Erkeklerini öldürüp, kadınlarını dul bırakıyoruz. Kızlarını ve oğullarını esir 

alıyoruz. Topraklarını boşaltıyoruz. Fakat sana yeteri kadar beyan ettim ve sonuç olarak 

biraz nasihat veriyorum. Eğer etrafın rahipler ve papazlarla çevrili huzuruma gelerek ve 

Haç’a teslimiyetin bir sembolü olarak karşımda mumları taşıyarak bana resmi bir 

bağlılık yemini edersen, ki bu beni senin üzerine ilerlemekten ve seninle en azametli 
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bölgelerinde savaşmaktan vazgeçirmeyecek. Eğer bu topraklar benim olursa, elime geçen 

güzel bir hediye olacak. Fakat sana giderse ve ben yenilirsem, o zaman senin azametli 

kolların bana karşı uzanacak. Buraya itaatim altında gelen askerlerin dağları ve ovaları 

doldurduğunu, sayılarının sahildeki çakıl taşları kadar olduğu ve ecel kılıçlarıyla senin 

üzerine saldıracakları hususunu sana söylemekteyim ve sana uyarıda bulunmaktayım.” 

diye devam ediyordu. 

Bu mektup Sultan’a ulaştığında ve ona okunduğunda çok etkilendi. Gözlerinden 

yaş aktı ve: “Biz Allah’a aitiz ve O’na geri döneceğiz.” diye haykırdı. Divan-ı İnşa Kâtibi 

Kadı Bahâeddin Züheyr Muhammed’in elinden cevap verdi. Mektubunda 

Bismillâhirrahmânirrahîm ve Allah’ın elçisi efendimiz Hz. Muhammed, ailesi ve 

sahabeler için duadan sonra: “Ordunun büyüklüğü ve askerlerinin sayısıyla beni tehdit 

ettiğin mektubun geldi. Lakin bizler kılıç ustalarıyız. Ordumuzun hiçbir kanadı harap 

edilemedi. Ama biz yine de yeniledik. Hiçbir zalim peyda olamadı. Ne var ki biz onun 

başını ezdik. Ey gaflet içinde olan, kılıçlarımızın keskinliğini, savaşma azmimizi, kale ve 

kıyılarınızdan feth ettiklerimizi, her yerde topraklarınıza verdiğimiz zarar ve ziyanı 

gözlerin görebilseydi o zaman pişmanlık içinde parmaklarını ısırırdın ve tüm cesaretin 

hiç şüphesiz seni terk ederdi. Günün başlangıcı bizim olacak ve sona erişi size karşı 

olacak. Tüm var olan düşüncelerin mutsuz olacak. “Haksızca davrananlar, bundan sonra 

hangi muameleye tabi tutulacaklarını bilecekler.”.455 Bu mektubu okuduğun zaman, Nahl 

suresinin ilk kelimelerini iyice düşün: “Allah’ın emri geldi. Artık onu vaktinden önce 

 
455

 Şuarâ Suresi 227. Ayet: “Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, 

Allah’ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar 

başkadır. Haksızlık edenler, neye nasıl dönüşeceklerini (başlarına nelerin geleceğini) 

yakında görecekler.”. 
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istemeyin.”.456Benzer şekilde Sâd suresinin de son kelimelerini düşün: “Ve onun 

bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz.”.457 Söyleyenlerin en 

doğrusu o olduğu için biz Allah’ın-Mübarek ve Yüce olan-kelimelerini resmen size 

bildiriyoruz: “Allah’ın inayetiyle kaç kere küçük müfrezeler büyük olan orduları yendi. 

Allah sabredenlerle beraberdir.”.458 Alimler, zalimlerin devrilmesi gerektiğini beyan 

ettiler. Zulmün seni yerlere serecek ve musibet senin üstenden gelecek. Selamlar.” 

yazılıydı.  

Cumartesi günü (5 Haziran 1249) Frenkler, Müslüman ordularının yayıldığı 

kıyılara indiler ve Frenklerin Kralı için kırmızı bir çadır kurdular. Müslümanlar onlarla 

savaştı ve o gün İslâm Şeyhi’nin oğlu Emir Necmeddin ……(eksik) Allah yolunda 

öldürüldü. O dini bütün bir adamdı. El-Melik el-Nasır Davud, bu emiri el-Melik es-Salih 

Necmeddin Kerek’te hapiste iken onu getirmesi için görevlendirmişti. Allah yolunda 

öldürülen bir diğer kişi de Emir Sârimeddin İzbek el-Vezîri idi. Gece çöktüğünde Şeyhü'ş 

Şüyuh’un oğlu Fahreddin Yusuf kendi askerleriyle birlikte hareket etti ve üzerinde 

 
456

 Nahl Suresi 1. Ayet: “Allah’ın emri yerine gelecektir; artık onun bir an önce gelmesini 

isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir.”. 

457
 Sâd Suresi 88 . Ayet: “Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra 

öğreneceksiniz.”. 

458
 Bakara Suresi 249. Ayet: “Tâlût askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, “Allah 

muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek; kim ondan içerse benden değildir, -eliyle 

bir avuç alan müstesna- ondan tatmayan da bendendir” dedi. İçlerinden pek azı 

dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince “Bugün 

Câlût’a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok” dediler. Allah’a kavuşacaklarını 

umanlar ise, “Nice az birlik vardır ki, Allah’ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir, 

Allah sabredenlerle beraberdir” dediler.”. 
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Dimyat kentinin bulunduğu doğu kıyısına (Nil’in) açılan köprüden geçti. Böylece batı 

kıyılarını Frenklere bıraktı. Sonrasında birliklerini Uşmûm Tennah üzerine yürüttü. 

Dimyat sakinleri ordunun ayrıldığını gördükleri zaman kenti terk ettiler ve gece 

boyunca kentte bir kimse bile bırakmadan ayaklarını sürüyerek yürüdüler. Kent 

insanlardan oldukça yoksun kaldı. Onlar orduyla beraber çıplak ayaklarla, elbisesiz, aç 

ve sefil bir durumda Uşmûm Tennah’a kaçtılar. Aralarında çocukları ve kadınları 

olanların kafası karışmıştı. Yollarını Kahire’ye yönelttiler. Fakat yolda çapulcular onları 

soydu. Onlara geriye hayatlarını idame ettirecek hiçbir şey kalmadı. El-Melik el-Kâmil’in 

saltanatında, Dimyat Frenkler tarafından kuşatma altına alındığı zaman bu durumdan 

daha az mühimmat ve erzak vardı. Buna rağmen Frenkler, kent halkı hastalık ve marazdan 

bitkin düştüğü halde bile bir yıllık kuşatma hariç kenti ele geçiremedi. Dahası şimdi Beni 

Kinâne’nin cesur kabile üyeleri de vardı. Fakat bunun hiçbir yararı olmadı. Emir 

Fahreddin’in bu hareketinin onun onursuzluğundaki en utanç verici hareket olduğuna 

hükmedildi.459  

Sefer ayının bitmesine yedi gün kala pazar sabahı (6 Haziran) Frenkler Dimyat 

üzerine ilerlediler. Kapılarının açık olduğunu ve hiç kimsenin onları savunmadığını fark 

ederek bir hile olduğundan endişe ettiler. Kent sakinlerinin kaçmış ve kenti terk etmiş 

olduklarını gözlemleyene kadar kente yaklaşmalarını geciktirdiler. Bu yüzden hiçbir çaba 

sarf etmeden ve kuşatma problemi yaşamadan Dimyat’a girdiler. Savaş aletleri, büyük 

 
459

 Frenkleri izleyen Emir Fahreddin, posta güvercinlerini kullanarak Fransa Kralı IX. 

Louis’in Müslüman topraklarına ayak bastığı ve kendileri üzerine harekete geçtiği 

hakkında Sultan el-Melik es-Salih’e üç defa haber gönderdi, Lakin Sultan el-Melik es-

Salih’ten bir cevap almayınca, hastalığının ileri bir safhada olduğunu bildiği için onun 

hayatını kaybettiğini düşündü ve kenti adamlarıyla birlikte terk etti. Jean De Joinville, 

2002, s. 89. 
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miktarda silah, çok sayıda tedarik malzemesi, yiyecek, erzak, cephane, yüklü para, 

mobilya ve benzeri, hepsinin en iyisi ve tümüyle bedava olarak içinde olan her şeyin 

sahibi oldular.460 

Bu olayların bilgisi Kahire ve Mısr’a ulaştığı zaman halk büyük bir korkuya 

kapıldı. Frenkler Dimyat’ı ele geçirdiği için ve onlar Müslümanların elindeki paralar, 

erzaklar, silahlar ve zorla alınamayacak güçlü bir kaleyle kuvvetlendiği sırada Müslüman 

ordusu kaçtığı için İslâm inancının Mısır topraklarında kalacağından umutlarını kestiler. 

Bütün bunlarla birlikte Sultan’ın hastalığı ve hareket edememesi onun mezarı olmuştu. 

Dimyat halkıyla beraber birlikler (Fahreddin’in) Uşmûm Tennah’a vardığında 

Sultan, Beni Kinâneler’e karşı şiddetli bir öfkeye kapıldı. Onların asılmasını emretti. 

Onlar: “Sultan’ın tüm askerleri ve adamları kaçtıklarında ve cephaneliği yaktıklarında, 

bizim suçumuz neydi? Kendi kendimize ne yapabilirdik?” diye haykırdılar. Fakat kenti 

izinsiz terk ettikleri ve böylece Frenklerin onu ele geçirmesine izin verdikleri için idam 

edildiler. Asılan Beni Kinâne emirlerinin sayısı elliden fazla idi. Aralarında yakışıklı bir 

oğlanın babası olan muhterem bir emir: “Allah hakkı için beni oğlumdan önce asın.” diye 

yalvardı. Sultan: “Hayır. Tersine genci babasından önce asın.” diye cevapladı. Bunun 

 
460 Müslümanlar, Dimyat'ı terk ederlerken ihtiyatı elden bırakarak kentte bulunan gemi 

ve köprüleri imha etmeden kaçtılar. Lakin sahip oldukları emtiaların satıldığı pazarı 

ateşe vermeyi başarabildiler. Fransa Kralı IX. Louis ele geçirilen ganimetin dağıtımı 

maksadıyla baronlarını, katiplerini ile rahip sınıfından olmayan kimseleri topladı ve 

ganimetin ne şekilde bölüştürüleceğine karar verilmelerini istedi. Orada bulunanlardan 

birisi eski Frenk geleneklerine göre; düşmandan elde edilen ganimetin üçte birini kral 

ve üçte ikisini ise hacıların (Haçlı Seferine katılanlar) aldığını, paylaşımın bu şekilde 

yapılması gerektiğini söyledi. Kral bu teklifi kabul etmedi ve orada bulunanlar bu 

sebeple ona gücenmiş oldu. Jean De Joinville, a.g.e., s. 90-91. 
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üzerine oğlu asıldı ve ondan sonra da babası asıldı. Sultan fakihlerden önce şeriat 

kanunlarında bir karar istemişti (meseleye ilişkin) ve onlar da infazın adil bir ceza 

olduğuna karar verdiler. 

Sultan, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin’e son derece öfkelendi ve ona: 

“Frenkler önünde bir saat dayanamaz mıydın? Konuğumuz Şeyh Necmeddin hariç sizden 

hiç kimse şehit düşmedi.” diye sordu. Durum sadece sabır ve müsamahaya izin veriyordu 

ve adamlarının tümü Emir Fahreddin’e hakaret edilmesine boyun eğdiler. Fakat 

emirlerden birçoğu ve diğerleri Sultan’ın hiddetinden endişelendiler. Onu öldürmeyi 

amaçladılar. Lakin Emir Fahreddin onlara: “Sultan yolun sonundadır. Eğer ölürse ondan 

kurtulmuş olacağız. Ölmezse yine de sizin nüfuzunuzda.” diyerek Sultan’ın durumu açığa 

kavuşana kadar sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu. 

Naklettiğimiz olaylar gerçekleştiği zaman, Sultan Mansûre’ye bir hareket 

emretti. Bir harraka tipi gemiye bindirilip götürüldü ve Sefer ayından geriye beş gün kala 

salı günü (4 Haziran) Nil üzerindeki Mansûre Kalesi’ne getirildi. Her asker Mansûre’deki 

konutların tamiratında görevlendirildi. Orada çarşılar kuruldu. Nil’e hâkim olan duvarları 

tamir edildi ve kazıklı çitlerle kaplandı. Mısır savaş gemileri (şiniler) tüm ikmal malları 

ve piyadelerle birlikte ulaştı. Gaziler ve her yerden gaza yapmak isteyen her türden insan 

geldi. Büyük sayıda Bedevi Arap da geldi ve Frenklere saldırmaya başladılar. Onları 

aralıksız saldırılarla taciz ettiler. Bu sırada Frenkler, Dimyat’ın duvarlarını güçlendirdiler 

ve oralara savaşçılarını yerleştirdiler. 

Rebiyülevvel ayının sonunda salı günü (13 Temmuz) Arapların yakalamış 

olduğu otuz altı Frenk tutsağı Kahire’ye ulaştı. Aralarında iki şövalye bulunuyordu. 

Rebiyülahir ayının beşinde (18 Temmuz) otuz yedi, yedisinde yirmi iki ve on altısında 

kırk beş tutsak geldi. Aralarında üç şövalye vardı. 

Şam birlikleri, Frenklerin Dimyat’ı ele geçirdiklerini duyduklarında kentten 

çıktılar ve Sayda’yı kuşatma altına aldıktan ve savaştıktan sonra Frenklerden orayı aldılar. 
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Rebiyülahir ayının bitimine beş gün kala (6 Ağustos) bunun haberi (Kahire’ye) ulaştı ve 

halk bu yüzden çok sevindi. Bu sırada Kahire’ye sürekli Frenk tutsak geliyordu. 

Cemâziyelevvel ayının on sekizinde (29 Ağustos) onlardan elli kişi daha kente getirildi. 

Fakat Sultan’ın hastalığı durmadan arttı. Gücü o kadar azaldı ki tabipler onun 

iyileşmesinden ve yeniden sıhhatine kavuşmasından ümitsizliğe kapıldılar. Vücudunda 

iki hastalık, yani kalçasındaki bir fistül yarası ve verem bir araya gelmişti. 

Bu sırada Kerek meliki el-Nasır Davud’un işleri kötü gidince yerine oğlu el-

Melik el-Muazzam Şerafeddin İsa’yı atadı ve mücevherleri kendisiyle beraber alarak 

Halep’e giden çöllerden geçmek için yola koyuldu. Orada el-Melik el-Aziz’in oğlu el-

Melik el-Nasır Yusuf’tan sığınma talep etti. Bu melik ona ikamet verdi ve onu hürmetle 

kabul etti. El-Nasır, mücevherleri Halife el-Mutasım Billah’a gönderdi. Mücevherler 

onunla beraber güvende olabileceklerdi. Halife onları aldı ve el-Nasır’a onların emanet 

alındığını yazdı. Bu hareketle el-Nasır, mücevherleri ihtiyaç duyulduğunda onları talep 

etmesine karşı güvende olmalarını istedi. Değerleri 100.000 dinarı aşıyordu. 

El-Nasır’ın diğer oğulları (el-Melik el-Zâhir ve el-Melik el-Emcad Hasan) el-

Muazzam’ı onların üstünde terfi ettirdiğinden beri babalarına son derece öfkeli idiler. Bu 

meliki ele geçirdiler ve Kerek’in sahibi oldular. El-Melik el-Zâhir Şadi (büyük olan) 

Kerek’te kaldı. El-Melik el-Emcad Hasan, Cemâziyelâhir ayını dokuz gün geçtiğinde 

cumartesi günü Mansûre kampına ulaşarak el-Melik es-Salih Necmeddin’in yanına gitti. 

Sultan’ı kendisi ve kardeşi el-Zâhir’in Kerek’i onun için aldıkları hususunda bilgilendirdi 

ve Mısır’da onlara ikta vermesini istedi. Sultan onu hürmetle kabul etti ve ona büyük 

miktarda para bahşetti. Hadım Bedreddin el-Sevâb’ı Kerek’e, orada ve Şevbek’te 

kendisinin vekili olarak gönderdi. Bedreddin zamanla bu yerlerin idaresini eline aldı. 

Hadım, el-Nasır Davud’un bütün oğulları, kardeşleri el-Melik el-Zâhir ile el-Melik el-

Muğîs ve hepsinin eşleri ve ailelerini kamp yerine (Mansûre’ye) gönderdi. Sultan onlara 
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muhteşem iktalar verdi ve aylıklar bağladı. El-Nasır’ın oğullarını Mansûre karşısındaki 

batı kıyılarına (Nil’in) yerleştirdi. 

 Sultan’ın vekili Cemâziyelâhir ayının bitimine on iki gün kala pazartesi günü 

Kerek’in kontrolünü eline aldı. Sultan, Kerek’in alınmasından son derece memnun oldu. 

Onun emriyle Kahire ve Mısr süslendi ve iki kalede de nevbetler çalındı. Sultan, 

mücevherler, cephaneler ve silahlarla birlikte alınmasını emrettiği diğer şeyleri ve bir 

milyon Mısır dinarını Kerek’e gönderdi. 

Recep ayının on üçünde (22 Ekim) on bir şövalyenin yanı sıra kırk yedi Frenk 

esir Mısır’a geldi. Birkaç gün sonra Müslümanlar Nastaruh461 dışında, içerisinde 

savaşçıların olduğu güverteli bir gemiyi (musatta)462 ele geçirdiler. 

Şaban ayının ortasında pazartesi gecesi (24 Kasım) Sultan el-Melik es-Salih, 

Frenklerle uğraşırken kırk dört yaşında hayatını kaybetti. Halefi olarak oğlu el-Melik el-

Muazzam Turanşah’ı belirlemişti. Güvendiği diğer adamlarının yanı sıra Hadım 

Cemâleddîn Muhsin ve Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Fahreddin’i yeminle Turanşah’a 

bağlamıştı. Ayrıca ölmeden önce oğlu Turanşah, Hasankeyf’ten gelene kadar ölümünü 

 
461

   Nastaruh, İskenderiye ile Dimyat kentleri arasında konumlanmış, günümüzde Burullus 

olarak bilinen ve kentten adını alan Burullus Gölü kenarında bulunan yerleşim 

birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s. 339. 

462
 Musatta, Eyyûbi ve Memluklü ordularında kullanılan geniş güverteli, genelde askerî 

birliklerin nakil işlerinin sağlandığı gemi türüdür. Savaş esnasında diğer gemileri 

arkadan seyrederek kendisinden küçük olan gemilerin emniyetini sağlamaktaydı. 

Burak Gani Erol, “Memlûkler Zamanında Kullanılan Gemiler”, Ordu Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Ordu 2012, C. 3, S. 6, s. 189.  
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gizli tutacak resmi belgelerde kullanılmak üzere on bin alameti463 elinde bırakmıştı. 

Annesi bir cariye idi ve ismi Verdülmünâ’ydı. Mısır’daki saltanatı on yıldan elli gün eksik 

sürdü. Cesedini ona bakan hekimlerinden birisi yıkadı. Böylece ölümü gizli tutulabildi. 

Bir tabut içerisinde Roda adasındaki kaleye götürüldü. Bu sebeple onun ölümü saklandı 

ve Ramazan ayının yirmi ikisine (29 Aralık) kadar ifşa edilmedi. Bundan bir süre sonra 

mezarı Kahire’deki Selâhiye Medresesi’ne taşındı. 

Mısır’da Bahri memluklerini tesis eden el-Melik el-Salih’ti. Daha öncesiyle ilgili 

olarak, Kürtler ve diğer askerlerinin iltica etmesiyle tahtı kaybettiği ve sadece 

memluklerin ona sadık kaldığı gece başına gelenlerden sonra, memluklere karşı büyük 

bir saygı duydu. Bu yüzden Mısır’da tahtı elde ettiği zaman çok fazla memluk satın aldı 

ve onları ordusunun en güçlü parçası yaptı. Emirleri (babası ve kardeşinin) tutuklattı. 

Onları hapsettirdi ve haklarından mahrum bıraktı. Emirlikleri memluklerine verdi. 

Memlukler onun yakın dostu ve çadırının koruyucusu oldular. Sultan, Nil sularında Roda 

Adası’ndaki kalede kendisiyle beraber yaşadıkları için onları Bahri olarak adlandırdı. 

El-Melik el-Salih, cesur ve iradeli bir hükümdardı. Fakat Sultan’ın sertliği ve 

kendini beğenmiş hali, aşırı ihtiras ve kibirli bir tutumla bir araya geldiği için ürkütücü 

oluyordu. Oldukça ağırbaşlı, iffetli, müstehcenlikten uzak, dilini kötü konuşmaktan 

koruyan, saçmalık ve terbiyesizlikten sakınan birisiydi. Aşırı derecede ciddiydi ve 

sessizliğe zorlardı. O kadar ki hareminden ortaya çıkıp memluklerine göründüğü zaman, 

onlar Sultan’ın bakışlarında onun korkusundan tir tir titrerlerdi ve hiçbiri bir diğerinin 

 
 

463
  Alamet, İslâm devletlerinde sultanların ve meliklerin resmi yazışmalarda gönderdikleri 

evrakın başlık kısmında kullandıkları kendilerine has hatlarla yazılmış ünvanlardır. Bu 

ünvanların şahsına münhasır hatlarla yazılması gönderilen belgenin bizzat sahibi 

tarafından yazıldığının ve kopya edilmediğinin bir ispatı niteliğinde idi. Ronald J.C. 

Broadhurst, a.g.e., s. 339. 
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yanında olduğu gibi kalamazdı. Ahbaplarıyla oturduğunda, sanki kafalarında kuşlar 

varmış gibi hareket etmeden sessiz ve kıpırdamadan dururlardı. Yakın çevresinden 

birisine konuşursa kelimeleri oldukça az ve oldukça ciddiydi. O kelimeler fikir almak 

veya anlık meselelerin emirini vermek ve de büyük işler için ayrılmıştı. Hiç kimse onun 

konuşmasını bölemezdi ve hiç kimse cevap vermek dışında onun huzurunda konuşmaya 

cesaret edemezdi. Çevresinden birisinin onun huzurunda bir sohbet başlattığı veya 

herhangi birisi için ricacı olmaya cesaret ettiği ve de Sultan tarafından ortaya atılan 

meseleler hariç akıl verdiği ve tavsiyede bulunduğu görülmemiştir.  

O ayrı gittiğinde hiç kimse ona yaklaşamazdı. Belgeler ona kendi imzasıyla 

köleler tarafından getirilirdi ve köleler onları Divan-ı İnşa katibinden geri alırdı. Devletin 

hiçbir memuru kendi başına hiçbir mesele ile meşgul olamazdı. Fakat mektupla bunu bir 

köle vasıtasıyla ona havale ederdi. Bu keskin zekâsı ve araya koyduğu mesafeyle beraber, 

utangaçlığı ve çekingenliği yüzünden asla konuştuğu kimsenin gözlerinin içine bakmazdı. 

Herhangi bir kölesine karşı ondan hiç kötü bir ifade duyulmadı. Eğer herhangi birisi tekrar 

yanaşsa en çok: “itaatsiz” diye seslenirdi ve bunun daha ötesinde bir şey söylemezdi. 

Eşleri ve cariyelerinden başka hiçbir kadınla alışverişi olmadı. 

Saltanatı boyunca ülke güven ve huzura nail oldu. Yollar güven içinde kat edildi. 

Fakat çok kibirli ve aşırı vakarlıydı. Bunlar onu öyle bir noktaya getirdi ki oğlu el-Melik 

el-Muğîs Ömer, el-Melik es-Salih İsmail tarafından hapsedildiği zaman ne onunla ilgili 

bir şey sordu ne de onun özgür kalması için çaba gösterdi. Böylece Melik hapiste öldü. 

Servet biriktirmeyi severdi. Üvey kardeşi el-Melik el-Adil’in annesine o kadar baskı 

yapmıştı ki ondan büyük miktarda para ve değerli mücevherler aldı. 

Kardeşi el-Melik el-Adil’i öldürttü ve o zamandan sonra hayat ona ne fayda etti 

ne de tat verdi. Hastalığa yakalandı ve Frenkler onun etrafını sardı. Devletin tüm 

emirlerini hapsettirdi. Onların servetlerine ve mallarına el koydu. Nil’de boğulan ve 

öldürülen Eşrefiler hariç beş binden fazla kimse onun hapishanelerinde son nefeslerini 
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verdi. Dahası öğrenmeyi ve kitap okumayı sevmezdi. Fakat din ve ilim adamlarına, onlara 

münasebete girmeden günlük erzakları ve ücretlerini tahsis ederdi. Aslında diğer 

kimselerle de münasebete girmezdi. Onun sessiz kalma alışkanlığı, ciddiliği ve 

sakinliğiyle birleşen ıssızlık tercihi ve yalnız olma arzusu buydu. 

İnşaata aşırı derece düşkündü ve daha önceki Eyyûbî meliklerinin yapmadığı 

kadar binalar dikerek bizzat kendisi inşaatla meşgul oldu. Fustat’ın (Eski Kahire) 

karşısına, büyük miktarda paralar harcayarak ve orada bulunan Yakubi Hristiyanlarına ait 

bir kiliseyi yıkarak Roda adasının kalesini inşa etti. Bu kaleye bin Türk memluk 

yerleştirdi. Bazıları bu sayının sekiz yüz olduğunu ve onlara da Bahri denildiğini 

söylerler. O zaman nehir Roda’yı tamamen çevrelemiyordu. Gemiler sürekli 

gömülüyorlardı. Roda ve Gize arasına bir yıl içinde ta ki su adayı çevreleyene kadar taşlar 

atıldı. El-Salih, Mısr ve Roda arasına bir köprü inşa ettirdi. Ona hizmet etmeye gelen 

emirler ve diğer kişiler bunun üzerinden geçtiler. Lakin hiç kimse Sultan’a hürmeten bu 

köprüden at üstünde geçemedi. Bu kale şimdiye dek hükümdarlar (Mısırlı) tarafından 

dikilen en muhteşem yapıydı. Ayrıca Sultan, Nil boyunca ve el-Luq civarında olağanüstü 

ihtişamlı saraylar inşa etti. Onları tutkuyla bağlı olduğu bir eğlencesi olan top 

oynayabileceği açık alanlara kondurdu. Ayrıca Misr ve Kahire arasında el-Kebş denilen 

devasa bir saray inşa ettirdi. Saray Tulunoğlu Cami’nin yakınında bir tepe üzerine dikildi. 

Mısır ve Suriye arasında bulunan çölün başlangıcında askerler için bir üs olarak hizmet 

verebilecek bir çarşı ve camiyle beraber, etrafında el-Selâhiye ismini verdiği bir 

kasabanın yükseldiği anayol üzerinde (Filistin’e giden) bulunan el-Alaqimah464 

yakınlarında bir saray inşa ettirdi. 

 
464

 El-Alaqimah, Mısır’ın doğu bölgesinde, Bilbeys kenti alt taraflarında bulunan küçük 

bir yerleşim birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 340. 



393 
 

Erkek evladı olarak; en büyüğü el-Melik el-Muğîs Fethüddin Ömer, Şam 

Kalesi’ndeki hapishanede öldü. Ondan sonra Mısır’ı yöneten el-Melik el-Muazzam 

Gıyaseddin Turanşah ve Sultan hayatta iken ölen el-Melik el-Zâhir, Şecereddür’den olan 

Halil isminde bir diğer oğlu daha vardı. O da çok genç yaşta öldü. 

Apse yarasından oluşan hastalığı kendiliğinden büyüdüğü ve ağzı iltihaplı hale 

geldiği zaman, yarası sağ kalçasına uzandığı sırada, onu tedavi ettirmek için elinden gelen 

çabayı gösterdi. Fakat sonrasında farkında olmadan verem başına bela oldu. Kahire’de 

Emir Hüsameddin bin Ali, Sultan’dan: “Yara iyileşti ve iltihap kurudu.” diyen bir mektup 

aldı. Dolayısıyla bu habere sevindi. Fakat aslında yara kurumamıştı. Çünkü onu yok 

edecek başka madde kalmamıştı. Bundan sonra Sultan ölene kadar hastalığı arttı. 

Kendisinden sonra hiç kimseyi halefi olarak göstermediği söylendi. Bunun tam 

tersine oğlunun (Turanşah) akılsızlığını bildiği için Emir Hüsameddin bin Ebu Ali’ye: 

“Ben öldüğümde, ülkeyi Halife Mutasım dışında kimseye teslim etme. Ki o kendi fikrine 

göre bununla ilgilenebilir.” diyerek fikrini belirtti.  

 

2.8. Es-Salih’in Eşi Şecereddür ve Emir Fahreddin’in Naipliği 

 

Sultan öldüğünde karısı Şecereddür, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin 

Yusuf ve Hadım Cemâleddîn Muhsin’i çağırttı. Hadım tüm adamlardan Sultan’a en yakın 

olan adamdı. Memlukler ve beraberindekiler üzerindeki nüfuzu elinde tuttu. Şecereddür, 

onları Sultan’ın ölümünden haberdar etti. Frenklerin korkusuyla onları bunun gizli 

tutulması için tembihledi. Emir Fahreddin akıllı ve her şeye çare bulan birisiydi. Devleti 

yönetmekte yetenekli, geniş görüşlü ve halk tarafından seviliyordu. Bu iki devlet adamı, 

Şecereddür’le birlikte el-Melik el-Muazzam Turanşah’ın geleceği zamana kadar devleti 

yönetmek için hem fikir oldular. Ayrıca Şecereddür ordugahta olan tüm emirleri çağırttı 
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ve onlara: “Sultan, oğlu Hasankeyf meliki el-Melik el-Muazzam Gıyaseddin Turanşah’ın 

tahtın halefi olduğuna, Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin’in ordunun komutanı, 

atabey ve hükümdarlığın yöneticisi olduğuna dair ona ve oğluna bağlılık yemini 

vermelerinizi ferman buyurdu.” dedi. Sultan’ın hala yaşadığına inanarak bütün emirler: 

“Duymak itaat etmektir.” diye cevap verdiler ve yemin verdiler. Tüm askerler ve 

Sultan’ın tüm memlukleri de yemin verdiler. 

Sultan’ın ağzından geliyor gibi bir ferman da Kahire’de olan Emir Hüsameddin 

bin Ebu Ali el-Hezbâni’ye, Kahire’deki askerlere ve devlet adamlarına yemin 

verdirmesini emrediyordu. Sincar Kadısı Baş Kadı Bedreddin Yusuf bin el-Hasan ile el-

Melik el-Salih’in onu bir şeylerle suçlayıp sürgüne göndermiş olduğu İnşa Divanı Kâtibi 

Kadı Bahâeddin Züheyr bin Muhammed, Vezaret Köşkü’ne geldiler ve yukarıda 

bahsedildiği gibi devlet erkanına bağlılık yemini ettiler. Bu, Şaban ayının on sekizinde 

perşembe günü gerçekleşti. Sonrasında Kadı Bahâeddin Züheyr, Kahire’den el-

Mansûre’deki kampa çağırıldı. 

Bu esnada Emir Fahreddin hükümdarlığın kontrolünü üstlenmişti. Beratlarını 

sahiplerine vererek toprakları ikta olarak dağıttı. Bahâeddin Züheyr’i tekrar makamına 

getirdi. Aynı zamanda ordugahtan Süheylî denilen bir kölenin elinden yazıldığı söylenen 

Sultan el-Melik el-Salih’in alâmetlerini taşıyan mektuplar geliyordu. Onu gören herkes 

onun Sultan’ın elinden yazıldığı konusunda şüphe etmedi. Sultan’ın vekili Emir 

Hüsameddin’e karşı olan bu tertip, onun birkaç memurunun bazı alametlerdeki 

uzantıların Sultan’ın alametindekilerle farklı olduğu konusunda onu bilgilendirmelerine 

kadar devam etti. Sonrasında emir ordugahta (Mansûre’deki) bulunan tanıdıklarından 

Sultan’la ilgili bilgi istedi ve böylece onun ölümünü öğrendi. Emir Fahreddin’le ilgili 

endişeleri son derece arttı ve bu şahsiyetin gücü ele geçireceğine dair korkuya kapıldı. 

Kendisini korumak için önlemler aldı. 
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Emir Fahreddin Yusuf tutsakları serbest bırakmaya başladı. Seçilen emirlere 

hilatlar ve paralar bahşetti. Suriye’ye şeker ve pamuğun satışına izin verdi. Bu andan 

itibaren henüz hiç kimse bununla ilgili bir kelime etmeye cesaret edemezken halk 

Sultan’ın öldüğünü anladı. Bahri memluklerinin komutanı olan Fârisüddîn Aktay, el-

Melik el-Muazzam’ı Hasankeyf’ten getirmek için ordugahtan ayrıldı. Bununla beraber 

Emir Hüsameddin de (Sultan’ın vekili) kendi adına bir elçi gönderdi. Şaban ayının 

bitimine sekiz gün kala pazartesi günü (31 Kasım) Hüsameddin bin Ebu Ali, hatiplere 

cuma namazlarında babasına dua ettikten sonra el-Melik el-Muazzam’a dua etmeleri 

talimatını verdi. Ayrıca paraların üzerine babasının adına müteakip el-Muazzam’ın adının 

da kazınmasını emretti. Yine de Emir Fahreddin, el-Melik el-Muğîs Ömer b. el-Adil 

Ebubekir b. el-Kâmil’in aday göstermesinden ve böylece tüm nüfuzu eline geçirmesinden 

korkuyordu. Bu yüzden Sultan’ın vekili, bu genç meliki Kahire’de yaşayan el-Melik el-

Adil Ebubekir bin Eyyûb’ün kızları olan babasının halalarının himayesinden alıp Kahire 

Kalesi’ne getirtti. Onun hiç kimseye teslim edilmemesini sağlayacak muhafızlar 

görevlendirdi. 

Bu sırada Emir Fahreddin’den: “Fahreddin’den, köle Yusuf” diye hitabı bulunan, 

buna Emir Hüsameddin’in kendisinin imza ederek: “Memluk Ebu Ali” diye cevapladığı 

yazışmalar oldu. Bu yüzden onlar görünürde alçak gönüllülük sergilediler. Fakat Emir 

Fahreddin el altından ülkenin başına buyruk ve gelişi güzel yönetilmesinin yolunu aradı. 

Yakın arkadaşı olarak yanına Sahib Cemal bin Matrûh ve Kadı Bahâeddin Züheyr’i aldı. 

Beraberindeki devasa bir heyet eşliğinde at binmeye başladı. Onunla beraber olan tüm 

emirler, o indiği ve sofrada bulunduğu zaman atlarından iniyorlardı. 

Emir Hüsameddin’in elçisi zamanında Hasankeyf’e vardı. El-Melik el-

Muazzam’a acele etmenin uygun olacağı, oyalanırsa onun şansını kaybedeceğine ve Emir 

Fahreddin’in ülkenin yönetimini elde edeceğine dair izahatta bulundu. Ondan sonra 

Fahreddin ve Şecereddür’ün elçileri ulaştılar. El-Muazzam, Ramazan ayını on birinci 
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günü geçtiğinde cumartesi gecesinde (18 Aralık) Hasankeyf’ten yola koyuldu. Fırat’tan 

geçmek için kendisini Ane’ye doğru yönlendirdi. Musul meliki Bedreddin Lülü, benzer 

şekilde Haleplilerin yaptığı gibi, bir grup adamı onu ele geçirmek maksadıyla 

vazifelendirdi. Lakin Allah meliki onlardan korudu. Fırat’ı Ane’den geçerek çölü kat etti. 

Susuzluktan neredeyse ölmek üzere olduğu için hayatını tehlikeye atmıştı. 

Bu sırada Şecereddür işleri öyle düzenliyordu ki hiçbir değişiklik meydana 

gelmedi. Saltanat çadırı olduğu gibi kaldı. Sofra günlük olarak seriliyor ve emirler 

hizmetlerine devam ediyordu. Sadece: “Sultan hasta. Hiç kimse onun yanına giremez.” 

diyordu.  

Frenkler kendi adlarına Sultan’ın öldüğünü anladılar. Şövalyeler ve yaya 

askerler Dimyat’tan çıktılar ve Fâriskur’da465 kamp kurdular. Onların yanı sıra gemileri 

Nil’de seyretti. Şaban ayına beş gün kala perşembe günü (2 Aralık) Fâriskur’u terk ettiler. 

Ordugahtan Kahire’ye halkı kutsal savaşa teşvik eden bir mektup geldi. Mektup: “Kolay 

da olsa zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihat edin. 

Bilirseniz, bu sizin kendi iyiliğinizedir.”466 tarzında başlıyordu. Etkili büyük bir 

konuşmanın ehemmiyetli sözlerini taşıyan bir mektuptu. Kahire’nin büyük camisinin 

minberinden halka yüksek sesle okundu. Mektup okunduğu zaman gözyaşları ve ağıtlar 

vardı. Feryatlar tarifin ötesinde bir gürültüye ulaştı. Kahire ve Mısr insanların 

huzursuzluğu ve onların ayrılık faaliyetleriyle çalkalandı. Böylece devasa bir kalabalık 

 
465

 Fâriskur, Dimyat kentinden 5 km. uzaklıkta, Nil Nehri’nin sağ kıyı kesiminde Adiliye 

ile Şarimşah arasında bulunan bir yerleşim birimidir. VII. Haçlı Seferi sırasında 

yaşanan savaşların sonuncusu 5 Nisan 1950 yılında burada geçekleşmiştir. Joseph P. 

Donovan, Pelagius and the Fifth Crusade, University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia 1950, s. 88; Işın  Demirkent, 2004, s. 186; Ramazan Şeşen, 2007, s. 225. 

466
 Tevbe Suresi 41. Ayet. 
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iki kent ve çevresinden Frenklere karşı gaza yapmak için yürüyüşe geçti. Frenklerin 

dayanıklılığı ve gücü, onların topraklarını ele geçirmesi, bununla beraber Sultan’ın 

ölümüyle halkın şaşkınlığı büyük olmuştu. 

Ramazan ayının birinde salı günü (8 Aralık) Frenkler Müslümanlarla savaştılar. 

Divan emiri el-Alâ’i Allah yolunda şehit düştü. Aynı şekilde çok sayıda asker de 

öldürüldü. Ayrıca birçok Frenk de öldürüldü. Frenkler, Şarimşah’ta kamp kurdular. Ayın 

yedisinde pazartesi günü (14 Aralık) kamplarını al-Baramûn’da467 yaptılar. Onların 

Müslümanların çadırlarına çok yaklaşmaları yüzünden endişeler büyüdü ve işler 

ciddileşti. Ayın on üçünde cumartesi günü (20 Aralık) Dimyat bölgesi hudutlarına 

ulaştılar ve Mansûre karşısında Müslümanlarla onlar arasında uzanan Uşmûm kanalının 

yanında kamp kurdular. Müslüman ordusunun büyük bir bölümü doğu kıyısındaki 

Mansûre’deydi. Fakat batı kıyılarında Kerek meliki el-Melik el-Nasır Davud’un oğulları 

(el-Melik el-Emcad, el-Melik el-Zâhir, el-Melik el-Muazzam ve el-Melik el-Evhâd) ve 

onlarla beraber bir grup asker vardı. Kahire’ye gelmiş olan el-Melik el-Nasır Davud’un 

erkek çocuklarının sayısı yetişkin ve genç on iki idi. Ayrıca batı kıyılarında el-Melik el-

Nasır Davud’un el-Melik el-Zâhir Abdülmelik ve el-Melik el-Muğîs Abdülaziz adındaki 

kardeşleri de vardı. 

Bu sırada Frenkler kamplarına yerleştiler. Etraflarını siperlerle çevrelediler ve 

üzerlerine kazıklar diktikleri topraktan tahkimatlarla kendi çevrelerini örttüler. Bununla 

beraber filoları Müslümanların karşısında demirlerken onların kamplarına saldıracakları 

mancınıkları kurdular. Müslüman filosu Mansûre karşısına seyretti. Böylece iki taraf 

arasında hem karada hem de suda çatışmalar meydana geldi.  

 
467

 Al-Baramûn, Şarimşah’ın 10 km. güneyinde Mansûre yolu üzerinde küçük bir yerleşim 

birimidir. Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 340 
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Ayın on altısında çarşamba günü (23 Aralık) altı Frenk atlı süvarisi, 

Müslümanların kampına süratle geldiler ve Frenklerin vaziyetlerinin tehlikesi hakkında 

bilgi verdiler. Ramazan Bayramı gününde Fransız Kralı’nın akrabası olan büyük bir 

Frenk kontu tutsak alındı. Mücadele devam etti. Öyle ki Frenklerin öldürülmediği ve de 

tutsak alınmadığı bir gün geçmedi. Müslümanlar ve onların milis destekçilerinin468 

ellerinde büyük eziyetler çektiler. Tutsak alınarak veya öldürülerek büyük kayıplar 

verdiler. Müslümanlar, Frenkler arasında büyük dehşet saçıyor ve sonra da kendilerini 

suya atıp kendi taraflarına yüzerek geçiyorlardı. Örneğin; bir kişi bir karpuz kabuğunu 

aldı ve kafasını içine sokarak Frenklere yaklaşana kadar suyun altında yüzdü. Frenkler 

onun karpuzdan başka bir şey olmadığını düşündüler. Hemen birisi onu almak için suya 

girdi. Amma velakin Müslüman onu ele geçirdi ve onunla beraber Müslümanlara doğru 

yüzerek uzaklaştı. 

Şevval ayının yedisinde çarşamba günü (13 Ocak 1250) Müslümanlar iki yüz 

civarında Frenk piyadesi ve ileri gelen bir kontu taşıyan  şini tipi bir gemiyi ele geçirdiler. 

Ayın on beşinde perşembe günü (21 Ocak) Frenkler atlandılar. Fakat Müslümanlar 

Frenklerin durdukları kıyılarda onlara saldırdılar. Onlarla şiddetli bir şekilde çarpıştılar. 

Çarpışmada kırk şövalye ve atları katledildi. Ayın üçünde cuma günü (9 Ocak) altmış 

yedi tutsak Frenk Kahire’ye ulaşmıştı. Onlardan üçü Tapınakçıların esaslı 

adamlarındandı. Ayın yirmi ikisinde cuma günü (28 Ocak) devasa bir Frenk gemisi suda 

yandı ve Müslümanlar büyük ölçüde yükselişteydiler. Sonrasında Zilkade ayının beşinde 

salı günü (9 Şubat) bazı hain Müslümanlar, Frenkleri Uşmûm Irmağı üzerindeki bazı 

 
468

 Özellikle bu milis güçlerinin içerisinde bulunan ve adlarına harâfişe (engerekler) 

denilen grup üyeleri düşman üzerine gayri-nizami saldırılarda bulunarak düşmana hem 

zayiat verdiriyor hem de onlardan bir çok kişiyi esir almayı başarıyorlardı.  
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geçitlere yönlendirdiler.469 Askerler, Frenkler kamplarına gelmeden önce hiçbir şey 

bilmiyordu. Emir Fahreddin banyosundaydı ve bağrışmalar onu Frenklerin kampa 

saldırmış olduğu konusunda bilgilendirdi. Şaşkınlıkla dışarı doğru koşarak, kuşanmadan 

ve zırhı olmadan atına bindi. Durumu keşfetmek ve askerleri atlarına çağırmak için atını 

sürdü. Kendisiyle beraber çok az memlukü ve askeri vardı. Bir grup Tapınakçı onunla 

karşılaştı ve ona saldırdı. Muhafızları kaçtılar ve onu kendi başına savunması için yalnız 

bıraktılar. Bir mızrak yan tarafını deldi ve her yandan kılıçlar üzerine düştü. Böylece 

hayatını kaybetti. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. 

Frenkler bu sıralar Cedîle’de470 Fransız Kralı’nın kardeşi (Kont Robert 

d’Artoise) tarafından idare edilen bin dört yüz şövalye sayısına ulaşmıştı. Frenkler, Emir 

Fahreddin’i öldürülür öldürülmez hemen Mansûre üzerine atıldılar. Askerler dağıldı ve 

 
469

 Makrîzî’nin aksine kaynaklar muhbirlerin bazı Müslümanlar değil, bir Kıptî olduğunu 

iddia etmektedirler. Onlara göre; Salamun’lu bir Kıptî, Fransız Kralı IX. Louis’in 

çadırına gelerek beş yüz Bizans altını karşılığında Uşmûm Tennah’ın gizli geçitlerini 

ifşa edebileceğini söyledi. 8 Şubat 1250 Salı günü sabahının alaca karanlığında Kral’ın 

kardeşi Robert d’Artoise kumandasında sayıları bin beş yüzü bulan Fransız, İngiliz 

Tapınakçı ve Hospitalye şövalyelerinden oluşan seçkin bir birlik bu Kıptî’nin 

gösterdiği geçitlerden geçerek Mansûre’nin 3-4 km. uzağında bulunan ve daha yeni 

uyanarak gündelik hayata başlamakta olan Müslüman ordugahına ani bir saldırı 

gerçekleştirdiler. Steven Runciman, 1987b, s. 227; Ramazan Şeşen, 2007, s. 222; Işın  

Demirkent, a.g.e., s. 216. Frenklerin nehirden geçiş safhasıyla ilgi ayrıntılar için ayrıca 

bkz. Jean De Joinville, 2002, s. 104-105. 

470
 Cedîle, Mansûre’nin kuzey doğusunda bulunan, Dimyat yakınlarında Müslümanların 

mancınıklarını kurdukları Uşmûm Kanalı’nın güney kıyısında bulunan bir tepedir. 

Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 340. 
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sağa sola kaçtı. Sultan’ın saray kapısına varmış olan Fransız Kralı için galip gelmek an 

meselesiydi. Sonrasında Allah yardım elini uzattı ve Frenkler, Bahri olarak bilinen Türk 

müfrezesi ve Candarlarla karşı karşıya geldi. Onlara daha sonra hükümdar olacak 

Rükneddin Baybars el-Bundukdârî komuta ediyordu. Onları sersemleten bir taarruzla 

Frenkler üzerine atıldılar ve sarayın kapılarından uzaklaştırdılar. Frenkler geriye doğru 

dönünce, Müslümanlar kılıçlarını çektiler ve gürzlerini onlara salladılar. Bu vaziyette 

onların yaklaşık bin beş yüz civarında önde gelen ve cesur adamı öldürüldü. Bu sırada 

Frenk yaya askerleri üstünden geçmek için tombazlara ilerlemişlerdi. Lakin Allah’ın 

ihsanıyla, olay onların lehine sonuçlanacaktı. Çünkü onlar köprüyü geçmişlerdi. 

Frenkler, Mansûre’nin ara sokaklarındaki çatışmalardan sonra Cedîle’deki 

kamplarına çekildiler. Çarpışan iki ordu arasına gece indi. Frenkler kendilerini duvar ve 

hendeklerle çevrelediler. Onlardan bir grup doğu kıyılarında (Nil’in) konuşlandı. Fakat 

asıl kuvvetleri Dimyat’a uzanan bölgelerdeydi. Bu savaş Frenklere karşı zaferin 

başlangıcıydı. 

Frenkler kampa taarruz ettikleri zaman haberci güvercinler Kahire’ye salıverildi. 

Halk son derece endişeliydi. Hem asker hem de sivil taraftan kaçaklar kente vardılar ve 

kentin kapıları bu kaçaklar sebebiyle o gün akşamında kapalı değildi. Sonra çarşamba 

şafağında Frenkler üzerinde elde edilen zaferi müjdeleyen bir mesaj çıkageldi. Kahire 

süslendi ve Kahire Kalesi’nde müjdeli haberin nevbetleri çalındı. Halkın eğlencesi ve 

mutluluğu çok büyüktü. Şecereddür ordunun kontrolünü üstlendi. El-Melik el-Salih’in 

ölümünün ardından Şeyhü'ş Şüyuh’un oğlu Fahreddin Yusuf tarafından Mısır’ın yönetim 

süresi yetmiş beş gün oldu. Onun ölümünde memlukleri ve emirlerinden bazıları 

sandıklarını ve kutularını kırıp açarak, hazinesi ve atlarına el koyarak ve binaları yakarak 

evini yağmaladılar. 
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2.9. El-Muazzam Turanşah Dönemi (Es-Salih’in Oğlu) 

 

Sultan El-Melik El-Muazzam Gıyaseddin Turanşah b. es-Salih Necmeddin 

Eyyûb b. el-Kâmil Muhammed b. el-Adil Ebubekir b. Necmeddin Eyyûb b. Şadi 

b. Mervan. 

 

El-Melik El-Muazzam Turanşah, Ramazan ayında on bir gece geçtikten sonra 

(18 Aralık) Hasankeyf’ten Şam için yola koyuldu. H. 647 yılı Ramazan ayının on beşinde 

perşembe günü (22 Aralık) elli atlık kişisel maiyetiyle beraber konaklamak için Ane’ye 

geldi. Ertesi pazar günü oradan ayrıldı ve çölün içinde geçen Semave471 yolunu Şam’a 

doğru kat etti. Ramazan ayının bitimine iki gün kala cuma günü geceyi geçirmek için Şam 

valisi Emir Cemâleddin Musa bin Yağmur tarafından onun için hazırlanan bir köşkün 

bulunduğu el-Kuseyr’de durdu. Turanşah, ertesi gün ayın sonunda cumartesi günü (26 

Aralık) Şam’a girdi ve kalede ikamet etmeye başladı. Büyük kutlamaların olduğu bir gün 

oldu. Emir Cemâleddin ona hizmet etmeyi kabul etti. Emirler ona sadakat yemini verdiler. 

O da orada ve sonrasında sultanlık görevini üstlendi. Emirlere hilatlar bahşetti ve onlara 

kayda değer miktarda paralar verdi. Şam Kalesi’nde bulunan üç yüz bin dinara tekabül 

eden ne varsa harcadı. Kerek’ten daha fazla miktarda istekte bulundu ve onları da harcadı. 

Babası tarafından Şam’da hapsedilmiş olanlara özgürlüklerini geri verdi. Hama ve 

Halep’ten onun gelişini kutlamak için elçiler geldi.  

Şevval ayının dört günü geçtikten sonra (10 Ocak) ordugaha (Mansûre’deki) ve 

Kahire’ye el-Melik el-Muazzam Turanşah’ın Şam’a vardığını ve Sultan olarak ilan 

 
471

 Semave, Irak'ın Mutanna kentine bağlı, Bağdat’ın yaklaşık 280 km. güneydoğusunda 

yer alan bir yerleşim birimidir. Ebu’l Kâsım b. İbrahîmel-Berrâdî, İbâzi Tarihi, Çev. 

Orhan Ateş, Astana Yayınları, Ankara 2021, s. 80. 
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edildiğini duyuran bir haber geldi. Müjdeli haber Kahire ve ordugahta davullarla 

duyuruldu. 

Ayın yirmi yedisinde çarşamba günü (2 Şubat) Sultan Şam’dan ayrıldı ve 

Mısır’ın yolunu tuttu. Emir Cemâleddin’e hilatlar bahşetmiş ve onun Şam’daki sultan 

naipliği makamını tasdik etmişti. Sultan’ın yanında, Emir Cemâleddin’le beraber Şam’da 

ikamet eden Kadı el-Esad Şerafeddin Hibadullâh bin Said el-Faiz de gitti. Sultan’a ayrıca 

Hristiyan papaz Hibadullâh bin Ebu’l-Zuhr bin Hâşiş te refakat etti. Sultan onu Mısır’da 

vezir yapacağına dair söz vermişti. O da İslâmiyeti kabul etmiş ve Kadı Mûineddin ismini 

almıştı. Zilkade ayının birinde (5 Şubat) Sultan onu Kerek Kalesi’ne oranın hazinesine 

sahip olması için gönderdi. Görevini yerine getirdi ve Sultan’a çölde (Sina) iken yetişti. 

Sultan’ın yaklaştığı haberleri Kahire’ye gelmeye başladığı zaman, Baş Kadı 

Bedreddin el-Sincari onu karşılamaya çıktı. Onu Gazze’de karşıladı ve refakat etti. 

(Mısır) Sultan naibi Emir Hüsameddin bin Ebu Ali, el-Sâlihiye’ye doğru çıktı ve orada 

Zilkade ayının bitimine on dört gece kala cumartesi günü (21 Şubat) Sultan’la buluştu. 

Turanşah babasının sarayına yerleşti ve o zaman el-Melik el-Salih’in öldüğü duyuruldu. 

O güne kadar hiç kimse onun ölümüyle ilgili bir kelimeyi diline getirmemiş ve her şey 

olması gerektiği gibi kalmıştı. El-Salih’in büyük çadırı, sofrası, emirlerin onun 

hizmetinde bulunması hepsi o hayatta iken gibiydi. Şecereddür devletin tüm işlerini: 

“Sultan hasta, hiç kimse ona yanaşmayacak.” diyerek kontrol altında tutmuştu. Bu 

yüzden el-Melik el-Muazzam, al-Sâlihiye’ye gelene kadar hiçbir değişiklik olmadı. 

Bu şekilde el-Muazzam, Mısır’da tahtın sahibi oldu. Emir Hüsameddin bin Ebu 

Ali’ye muhteşem bir hilat, kılıç, kemer ve beraberinde üç bin Mısır dinarı verdi. Şairler 

onu öven çok sayıda şiirler yazdılar. Onun da katılımıyla çeşitli bilimsel konularda 

tartışma ve araştırmalar yapıldı. İşin gerçeği Sultan ilimle oldukça aşinaydı. Fıkıh ilmi, 

kaideler (dini) ve sanat münazaralarından iyi anlıyordu. Dedesi el-Melik el-Kâmil, ilme 

meylettiği için onu seviyordu ve gençliğinin ilk yıllarından itibaren ona karmaşık 
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problemleri ödev verir, onları izah etmesini veya müderrislerin kendi huzurunda onu 

sınav yapmalarını emrederdi. El-Muazzam, bu çalışmalara o alanlarda mükemmel olana 

kadar devam etti. Yine de fakih veya şair olsun ilim adamlarının arkadaşlığına düşkün 

olmasına rağmen kibri ve akılsızlığı vardı. 

El-Muazzam Turanşah, el-Sâlihiye’den çıktı ve Tilbana’da472 kamp kurdu. 

Sonra üçüncü bir ordugaha hareket etti ve sonunda Mansûre’ye geldi. Emirler ve 

memlukler tarafından karşılandı. Zilkade ayının bitimine dokuz gün kala perşembe günü 

(26 Şubat) dedesi ve babasının sarayında oturmaya başladı. Yaptığı ilk iş, Şeyhü'ş 

Şüyuh’un oğlu Emir Fahreddin’in genç memluklerini ve bedelini ödemeden onun kişisel 

varlıklarının büyük bir bölümünü almak oldu. Fahreddin’in mirasçıları hiçbir şey 

alamadı. Kişisel varlığı yaklaşık on beş bin dinardı. Sultan, Fahreddin’i kötülemeye 

başladı ve: “Şeker ve pamuğu serbest bıraktı. Tüm parayı harcadı ve mahkumları serbest 

bıraktı. Benim için geride ne bıraktı?” dedi. 

Bu sırada Frenkler için Nil yoluyla Dimyat’tan bulundukları kampa erzaklar 

geldi. Buna binaen Müslümanlar da Mahalla Gölü’ne develerin sırtında bölüm bölüm 

taşıyabilecekleri çok sayıda gemi inşa ettiler. Onları burada kurdular ve içlerini savaşçı 

adamlarla doldurdular. O sıralar Nil’in taşkın zamanıydı. Frenk gemileri Mahalla Gölü’ne 

vardıklarında pusuda bekleyen bu gemiler aniden ortaya çıktılar ve onlara saldırdılar. 

Aynı zamanda Müslüman filosu Mansûre yönünden de saldırıya geçti ve elli iki gemi 

“ağır bir şekilde cezayla”473 ele geçirildi. Yaklaşık bin Frenk öldürüldü veya tutsak alındı. 

Gemilerindeki tüm levazımat ve erzaka el koydular. Tutsaklar develerle Mansûre’ye 

 
472

 Tilbana, Bilbeys’in 20 km. kuzey batısında bulunan küçük bir yerleşim birimidir. 

Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. 341. 

473
 Müzzemmil Suresi 16. ayet: “Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir 

şekilde cezalandırmıştık.”. 
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götürüldü. Böylece Dimyat’tan Frenklere gelen erzaklar engellendi ve kıtlık başladı.474 

Müslümanlar onların peşinden gitmek için hevesli iken, Frenkler ne ayakta kalabilecek 

ne de geri çekilebilecek güçte oldukları için ağır bir abluka altıdaydılar.  

Zilhicce ayının birinde (7 Mart) Frenkler, Mahalla Gölü’ndeki filoyu oluşturan 

harrakalardan yedisini ele geçirdiler. Fakat içlerine yerleştirilmiş askerler kaçtı. Ayın 

ikisinde Sultan, Emir Hüsameddin bin Ebu Ali’ye Kahire’ye gitmesini, adeti olduğu üzere 

Vezaret Köşkü’nde oturmasını ve Sultan naipliği görevlerini yerine getirmesini tembih 

eden bir emir gönderdi. Aynı günde bir grup fakih Sultan’a müracaat etti. Aralarında Şeyh 

İzzeddin bin Abdüsselam, Bahâeddin İbnü’l Cumeyzi, Şerif İmâdüddin, Mısır Kadısı 

Kadı İmâdüddin el-Kasım b. İbrahim b. Hibadullâh b. İsmail b. Nabban b. Muhammed b. 

el-Mukanna el-Hamevî ve Sirâceddîn el-Urmevî bulunuyordu. El-Hamevî 

Cemâziyelevvel ayında el-Cemal Yahya’nın ölümünden sonra kadı olarak atanmıştı. 

Sultan onlarla oturdu ve onlarla beraber bir müzakere toplantısı düzenledi. 

Arife gününde (16 Mart 1250) Frenklere gıda getiren bir kafile geldi ve yolları 

Müslümanların kadırgaları tarafından kesildi. Bu kadırgalar otuz iki Frenk gemisini ele 

geçirdiler. Onlardan dokuzu büyük kadırgaydı. Bu olay Frenkler arasındaki açlığı 

şiddetlendirdi ve onlar Sultan’dan ateşkes istemek için onunla iletişime geçtiler. Elçiler, 

candar emirinin oğlu Emir Zeyneddîn ve Baş Kadı Bedreddin el-Sincari tarafından 

karşılandılar. Dimyat’ı teslim etmeyi ve karşılık olarak Kudüs kentini ve Filistin 

 
474

 Joinville, ele geçirilen gemiler dolayısıyla Frenklerin büyük bir kıtlık çektiğini, 

müteakiben yaklaşan paskalya yortusunda kendi para birimleriyle; bir öküzün seksen 

livreye, bir koyunun ve domuzun otuz livreye, bir ölçek şarabın on livreye ve bir 

yumurtanın on iki Denierse ancak alabildiğini hatıratında anlatmaktadır. Jean De 

Joinville, 2002, s. 127. 



405 
 

sahillerinin düzlük bölümünü almayı teklif ettiler. Fakat bu şartları Müslümanlar 

reddettiler. 

Zilhicce ayının bitimine üç gün kala cuma günü (4 Mart) Frenkler, Dimyat’a 

kaçabilmek amacıyla tüm ahşap yapılarını ateşe verdiler ve gemilerini tahrip ettiler. Onlar 

hala kamplarında iken yılın sonu geldi. 

Bu yıl kalabalık bir Tatar grubu habersiz olarak Bağdat üzerine saldırdı. 

Oradakileri öldürdüler ve yağma yaptılar. Bu sebeple insanlar onların önünden korkuyla 

kaçıştılar. Zilkade ayında (5 Şubat-6 Mart) Ali bin Katâde, Mekke’ye sahip oldu. Medine 

emiri Şerif Seyyah öldürüldü ve oğlu İsa onun yerine geçti. 

Yemen hükümdarı el-Melik el-Mansur Nureddin Ömer b. Ali b. Resul de yine 

bu yıl öldü. Yerine oğlu el-Mansur Şemseddin Yusuf geçti. Tunus’un kendi kendine 

hükümdarı olmuş Ebu Zekeriya Yahya b. Abdûlvahid b. Ebu Hafs, Cemâziyelâhir ayının 

sonunda (9 Ekim) öldü. Elli dokuz yaşındaydı. İsyan edip Tunus’un sahipliğini 

kazandıktan sonra, kendisini oranın bağımsız hükümdarı yaptı ve hutbelerde duaların 

kendi adına okunmasını sağladı. Ebu Zekeriya, Abdülmümin bin Ali hanedanlığının 

Muvahhiddi hükümdarlarının güçlerinin zayıflaması sonucu, İfrîkıyye475 üzerinde yirmi 

üç yıl hüküm sürdü. Sevilla, Xàtiva476, Almeria ve Granada halkı ona sadakatlerini 

 
475

 İfrîkıyye, günümüzde Tunus ve  çevresini kapsayan, Araplar tarafından Ortaçağ’da 

Mağrib’in doğusunu nitelemek için kullanılan bir yer ismidir. Nadir Özkuyumcu, 

“İfrîkıyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, C. 21, s. 515. 

476 Xàtiva (okunuşu Hativa), İspanya’da Valensiya kentinin güneyinde bulunan küçük bir 

yerleşim birimidir. Udal ap Rhys, Tour Through Spain and Portugal, Londra 1760, 

s. 187. 
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bildirirken, egemenliği Tilimsan477, Sicilmâse478 ve Septe’ye kadar uzandı. Öldüğünde 

geriye büyük bir zenginlik bıraktı. Oğlu Muhammed el-Müstansir onun halefi olarak 

tanındı. Ebu Zekeriya, Tunus’un ilk Hafsi hükümdarıydı. Ondan önce olanlar 

Abdülmümin’in hane halkı adı altında hükümdar oluyorlardı.  

Bu yıl Şerif Ebu Sa’d b. Ali b. Katâde, Şevval ayının sonunda Emir Ahmed bin 

Muhammed İbnü’l Müseyyeb’i evvelki yılın olaylarıyla ilişkili olarak Mekke’de 

tutukladı ve Mekke’nin emirliğini üzerine aldı. 

H. 648 (5 Nisan 1250- 25 Mart 1251) 

Muharrem ayının üçünde çarşamba günü (7 Nisan) tüm Frenkler kamplarından 

ayrıldılar ve Dimyat’a doğru yürüyüşe geçtiler. Gemileri onlardan önce nehre indi479. 

 
477

 Tilimsan, Afrika Kıtası’nın kuzeyinde uzanan Atlas Dağlarının bir bölümünü oluşturan 

ve Cezayir sınırları içerisinde kalan Tilimsan Dağı’nın kuzey eteklerinde kurulmuş bir 

yerleşim birimidir. Ahmet Kavas, “Tilimsan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 

2012, C. 41, s. 159-163. 

478 Sicilmâse, Fas’ın güneydoğusunda yer alan, Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren ticaret 

kervanlarının uğramak zorunda bulunduğu bir yerleşim birimi ve ticaret merkezidir. 

Özellikle konum olarak altın ticaretinin merkezinde bulunması kentin refahına önemli 

katkı sağlamıştır. İsmail Ceran, “Sicilmâse”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2009, 

C. 37, s. 136; Kent hakkında ayrıca bkz. Ronald A. Messier ve James A. Miller, The 

Last Civilized Place: Sijilmasa and Its Saharan Destiny, University of Texas Press, 

Austin 2015. 

479
 Fransa Kralı IX. Louis, kendisi ve adamlarının kurtulma umudu kalmayınca, Yortu 

bayramından sekiz gün sonra (5 Nisan 1250) salı akşamı Dimyat'a geri çekilmek için 

hazırlıkları başlattı. Askerlerin karadan yürüyerek gitmesini, denizcilerin de hasta ve 

yaralıları gemiyle götürmelerini emretti. Ayrıca, Müslümanlar ile kendileri arasındaki 
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Müslümanlar onların peşinden nehrin öteki tarafına (Frenklerin tarafına) geçerek 

arkalarından at sürdüler. Çarşamba günü sabah gün ağardığında Müslümanlar onların 

çevresini kuşatmışlardı. Kılıçlarını onlar üzerine sürekli salladılar. Öldürerek ve tutsaklar 

alarak onlara karşı üstün geldiler. Çarpışmanın büyük bir kısmı Fâriskur’da gerçekleşti. 

En düşük tahmine göre ölü sayısı on bine ulaştı. En yüksek tahmine göre de otuz bin idi. 

Tutsak alınan şövalye, yaya asker, zanaatkar ve normal halktan insan sayısı yüz bine 

yaklaştı. Müslümanlar ganimet olarak atlar, öküzler ve sayılamayacak miktarda para elde 

ettiler. Onlar muazzam miktardaydı. Müslümanlardan Allah yolunda yaklaşık yüz kişi 

öldü. Bahri memluk güçleri, özellikle Baybars el-Bundukdârî dikkat çeken bir 

kahramanlık sergiledi ve olağanüstü bir intiba bıraktı. 

Fransız Kralı, ülkesinin çok sayıda önde gelen şahsiyetleriyle birlikte 

Şarimşah’ta bulunan el-Münye’ye sığındı ve geçiş izni talebi gönderdi. Bu izin Hadım 

Cemâleddîn Muhsin es-Sâlihi tarafından onlara verildi ve tepeden onun himayesinde 

indiler.480 Sonra Mansûre’ye götürüldüler. Fransız Kralı zincire vuruldu ve İnşa Divanı 

 
köprü halatlarının kesilmesi için talimatlar verdi, Lakin bu emri yerine getirilemedi. 

Fransa Kralı o gece mustarip olduğu dizanteri hastalığından dolayı büyük ıstıraplar 

çekmekteydi. Pek çok kez şuurunu kaybetmiş ve tuvalet ihtiyacının giderilmesi için iç 

donunun alt tarafı kesilmek zorunda kalınmıştı. Jean De Joinville, a.g.e., s. 130-131. 

480
 Joinville’nin hatıratlarına göre; Lord Montfort'lu Philip, IX. Louis’in sığındığı köye 

gelerek ona anlaşma şartlarını müzakere yetkisine sahip bir Müslüman Emir ile 

karşılaştığını ve eğer kabul buyurursa bu Müslümanla anlaşmak için tekrar 

görüşebileceğini ifade etti. Bu Müslüman Emir, büyük ihtimalle Makrîzî’nin 

bahsetmiş olduğu Cemâleddîn Muhsin es-Sâlihi’dir. Kral’dan izin alan Lord Philip, 

Müslüman Emir ile görüşmeye gideceği sıralarda, Frenk askerlerinden adı Marcel olan 

hain bir çavuş etrafa: "Şövalyeler, kralın emri gereği teslim olun ve onun ölümüne 
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Kâtibi Kadı Fahreddin İbrahim bin Lokman’ın Mansûre’deyken ikamet ettiği eve 

hapsedildi. Kardeşi de onunla beraber hapsedildi ve günlük geçimleri sağlandı.481 El-

Melik el-Muazzam (Turanşah), doğu eyaletlerinden kendisiyle beraber gelmiş olanlardan 

birisi olan Seyfeddin Yusuf İbnü’l Tûri’ye Frenk tutsaklarını infaz etmesi için emir verdi. 

Buna uygun olarak Seyfeddin her gece onlardan üç yüz dört yüz arasında kişiyi dışarı 

çıkarttı ve kellelerini uçurttu. Cesetlerini nehre döktürdü. Böylece hepsi infaz edildi. 

Sultan, Mansûre’ye hareket etti ve Fâriskur’da ordugahını kurdu. Orada 

hükümdar çadırı kuruldu. Tahta bir kule dikildi ve Sultan kendisini eğlenceye bıraktı. 

Şam valisi Emir Cemâleddin bin Yağmur’a kendi eliyle: “Salih’in oğlu Turanşah’tan, 

‘Hamd bizi kederden kurtaran Allah’adır’482, ‘Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah 

 
sebep olmayın" diye bağırmaya başladı. Frenkler de bu emrin Kral’dan geldiğini 

zannedip Müslüman Emir’e teslim oldular. Bunun üzerine Emir, Lord Philip'e 

yaşanılan teslimiyetler karşısında barış yapılmasının uygun olmayacağını söyledi. 

Böylece Kral da dahil herkes esir edildi.  Esir alınıp götürülenlerin kıymetli eşyaları 

ganimet olarak ele geçirilirken kendileri de öldürüp nehre atılmaktaydı. Jean De 

Joinville, a.g.e., s. 130-131. 

481 IX. Louis, kardeşi ve diğer adamları Turanşah’ın vefatına kadar hapiste kalmış, Ümmü 

Halil’in (Şecereddür) iktidara gelmesinden birkaç gün sonra Dimyat’ın Müslümanlara 

teslim edilmesi, yüklü miktarda fidye ödemesi karşılığında serbest bırakılmışlardır. 

Amin Maalouf, 1998, s. 311; Joinville, a.g.e., s. 144-146; Steven Runciman, 1987b, s. 

231; Ramazan Şeşen, 2007, s. 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

482
 Fâtır Suresi, 34. Ayet: “Bizden tasayı gideren Allah’a hamdolsun. Doğrusu rabbimiz 

çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir.”. 
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katından gelir.’,483 ‘O gün müminler Allah’ın yardımı sebebiyle sevinecekler.’,484 

‘Rabbinin lütuflarını şükranla an.’,485 ‘Allah’ın nimetlerini saymak isteseniz 

sayamazsınız.’,486 Allah’ın din düşmanları üzerinde Müslümanlara bahşetmiş olduğu 

zaferi Cemal’in yüce divanına ve dahası tüm Müslümanlara ilan ediyoruz. Onların işleri 

rast gitmiş ve düşmanlık hüküm sürdüğü için, gerçek müminler topraklarından, 

dostlarından ve çocuklarından ümitlerini kesmişlerdi. Fakat müjdeli haberleri ilan et ve 

‘Allah’ın rahmetinden ümidi kesmeyin.’ 487. Bu kutlu yılın ilk günü olan pazartesi günü 

Allah nimetlerini İslâm üzerine yağdırdı. Bunun için hazine stoklarımızı açarak 

paralarımızı harcamış ve silahlarımızı dağıtmıştık. Arapları, gönüllüleri ve yalnızca 

Allah’ın hesap edebileceği bir kalabalığı toplamıştık. Onlar tüm derin vadilerden ve çok 

uzak yerlerden geldiler.”. 

“Çarşamba gecesi, Frenkler çadırlarını, paralarını ve ağır yüklerini terk ettiler 

ve geri çekilerek Dimyat’a doğru hareket ettiler. Fakat kılıçlarımız gece boyunca onların 

sırtlarına düşmeyi hiç bırakmadı. Utanç ve felaket onların kaderi oldu. Çarşamba 

 
483

 Âl-i İmrân Suresi, 126. Ayet: “Allah bunu, sırf size bir müjde olsun ve bununla 

kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır, Zafer, yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından 

gelir.”. 

484
 Rûm Suresi, 4. Ayet: “O gün müminler Allah’ın yardımı sebebiyle sevinecekler.”. 

485
 Dûha Suresi, 11. ayet: “Rabbinin lütuflarını şükranla an”.  

486
 İbrahim Suresi, 34. Ayet: “O, İstediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın 

nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok 

nankördür.”.  

487
 Yusuf Suresi, 87. Ayet: “Ey oğullarım! Gidin de Yusuf’u ve kardeşini iyice araştırın, 

Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkâr edenlerden başkası Allah’ın 

rahmetinden ümit kesmez!”,  
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sabahına geldiğimizde, onlardan, kendisini derin sulara atmış olanları saymadan, otuz 

bin kişiyi öldürmüştük. Tutsaklara gelince, denizden bahset (miktarın büyüklüğü için) ve 

yanılmayacaksın. Fransız el-Münye’ye sığındı ve geçiş izni istedi. Biz de ona bunu verdik. 

Benzer şekilde ona hürmetle muamele ettik. Allah’ın gücü ve yardımıyla, onun şanı ve 

yüceliğiyle Dimyat’ın sahibi olduk.” şeklinde ve uzunca yazmaya devam ettiği bir 

mektubu kaleme aldı. 

El-Muazzam, mektupla beraber Fransız Kralı’nın pelerinini gönderdi. Emir 

Cemâleddin bin Yağmur onu kuşandı. Kırmızı ve kürkle kaplıydı. Şeyh Necmeddin İsrail 

onun için: “Fransız’ın pelerini meliklerin hükümdarına bir hediye olarak geldi. Kâğıt gibi 

beyazdı. Fakat kılıçlarımız onu kana buladı.” diye söyledi. Başka birisi: “Ey tüm 

zamanların tüm hükümdarların efendisi, Allah’ın vadettiği zaferi elde ettin. Efendimiz, 

düşman kalelerine saldırmayı ve krallarının kılığında kullarını giydirmeyi asla 

bırakmasın.” dedi. 

El-Melik el-Muazzam, devletin önde gelen adamlarını sürgüne gönderdi. El-

Adil Ebubekir bin el-Kâmil’in oğlu el-Melik el-Muğîs Fethüddin Ömer’i Kahire 

Kalesi’nden Şevbek’e gönderdi ve orada onu hapsettirdi. El-Melik el-Aziz Osman bin El-

Adil Ebubekir bin Eyyûb’ün oğlu el-Melik el-Said Fahreddin Hasan’ı Mısır’dan sürdü. 

Bu Melik, Şam’a vardığında ibn Yağmur tarafından tutuklandı ve hapse atıldı. Muharrem 

ayının beşinci günü geçince cuma günü Kahire’ye Sultan tarafından gönderilen bir 

mektup geldi. Mektupta Sultan, naibi Emir Hüsameddin Ebu Ali’ye huzuruna gelmesini 

emrediyordu. Kahire’de naibi olarak onun yerine Emir Cemâleddin Akkuş el-Necip’i 

atadı. Ebu Ali ordugaha ulaştığında tüm yetkilerinden mahrum bırakıldı. El-Melik el-

Salih’in desteği ve uygulayıcısı iken ona sonra bunlar oldu. 

Sonra Sultan, Şecereddür’e onu tehdit eden ve babasının (el-Melik el-Salih) 

paralarını ve onun sahip olduğu mücevherleri talep eden bir memur gönderdi. Sultan’da 

görülmeye başlayan akılsızlık ve kibirlenme sebebiyle Şecereddür onunla ilgili büyük bir 
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endişeye kapıldı. Gecikmeden Bahri memluklerine, el-Muazzam gelip tahtın sahibi olana 

kadar devleti idare ettiğini, işleri düzenlediğini ve Sultan adına neler yapmış olduğunu 

anlatan mektup yazdı. Dahası onları almış olduğu tehditler ve sahibi olmadığı şeylerin 

kendinden talep edildiği konusunda bilgilendirdi. Bahriler onun için çok duygulandılar 

ve Sultan’ın hareketlerine öfkelendiler. 

Sultan, el-Fâris Aktay’a Hasankeyf’te ona katıldığı zaman onu bir emir yapacağı 

sözünü vermişti. Fakat Sultan sözünü yerine getirmedi. Aktay, ona kırgınlığını gizli 

tutmasına rağmen Sultan aleyhine döndü. Şecereddür’ün mektubu da onun saklı öfkesini 

körükledi. 

Bu meseleler kötüleşirken Sultan, babasının mühim işlerini yerine getiren 

memlukleri hiçe sayarak emirleri ve yüksek mevkideki memurlarını görevlerinden aldı. 

Onun hizmetkarlarını ve yakın arkadaşlarını sürgün gönderdi. Onların yerine kendisiyle 

beraber gelen grubu (Hasankeyf’ten) yanına aldı ve onlara yüksek saltanat mevkileri 

verdi. En alttaki adamları terfi ettirdi. Kişisel hizmetkarı olan Hadım Masrûr’u sarayının 

nazırı yaptı. Züppeleşmiş bir Habeş kölesi olan Sebih’e epey para ve muhteşem iktalar 

bahşederek ve onun için altın bir asa yapılmasını emrederek onu candar emiri yaptı. Bütün 

bunlarla beraber memluklere kötü davrandı ve onlara karşı tehditlerde bulundu. Gece 

içerken mumları önünde toplattırırdı ve kılıcıyla onların tepesini uçururdu. Böylece 

mumlar bölünürdü ve her birini ismiyle çağırarak: “Bahrilere bu şekilde davranacağım.” 

derdi. Babasından daha içine kapanıktı ve babasının memlukleri arasında artan bir ihtilafa 

sebebiyet verdi. Memlukler babasından böylesine bir davranış görmemişlerdi. Babasının 

gözde cariyelerine karşı benzer biçimde davrandı. Bütün bunlarla beraber yüksek yetki 

gücü, emretme ve menetme gücünün tamamı onunla beraber gelmiş olan (Hasankeyf’ten) 

yandaşlarına geçti.  

Bu yüzden Bahrilerin kalpleri ondan yüz çevirdi ve onu öldürmeye karar verdiler 

(Fâriskur’da kamp kurduktan sonra). Muharrem ayının yirmi altısında pazartesi günü (30 
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Nisan) bir ziyafet kurulmuştu ve Bahrilerden birisi ona yaklaştığında Sultan, alışkanlığı 

olduğu üzere tek başına oturuyordu. Bu kişi daha sonra Mısır’ın hükümdarı olacak olan 

Baybars Bundukdârî idi. Sultan’a kılıcıyla vurdu. El-Muazzam eliyle darbeyi karşıladı ve 

parmakları kesildi. Tahtadan sığınağına saklandı: “Beni yaralayan kim?” diye bağırdı. 

“Bir haşhaşi” diye cevap geldi. Fakat o: “Hayır. Vallahi bu bir bahriden başkası değildir. 

Allah’a ant olsun ki onlardan bir kişiyi bile sağ bırakmayacağım.” diye haykırdı ve bir 

berber istedi (yarasını dikmesi için).  

Sonra Bahriler birbirilerine: “Öldürelim onu yoksa mahvoluruz.” dediler ve 

kılıçlarıyla onun üzerine giriştiler. Sultan elinden kanlar akarken kulenin tepesine kaçtı 

ve kapıyı sürgüledi. Bahriler kuleyi ateşe verdiler ve okları Sultan’a doğru fırlattılar. 

Sonra Sultan kendini kuleden attı ve el-Fâris Aktay’dan korumasını dileyerek onun 

pelerinine sıkıca sarıldı. Fakat Aktay bunu reddetti. Sultan: “Hükümdarlığı istemiyorum. 

Yalnızca Hasankeyf’e dönmeme izin verin. Ey Müslümanlar! Aranızda bana yardım 

edecek ve beni koruyacak bir kimse yok mu?” diye bağırarak nehre doğru kaçmaya devam 

etti. Tüm askerler berisinde durdular. Fakat oklar bütün istikametlerden onun üstüne 

yağarken, hiç birisi ona cevap vermedi. 

 Sonra Bahriler onun arkasından yüzdüler ve kılıçlarıyla onu yaraladılar. 

Böylece Sultan ok atışlarından ve aldığı kılıç yaralarından suda boğularak öldü. 

Yandaşları kaçtı ve saklandılar. El-Muazzam’ın şişmiş bedeni nehrin kıyısında üç gün 

kaldı. Hiç kimse onu gömmeye cesaret edemedi. Sonunda Halife’nin elçisi zavallıyı 

kaldırttı. Ceset diğer kıyıya taşındı ve toprağa verildi.488  

 
488

 Abû’l-Farac’a göre; Fransız Kralı hapsedildikten sonra El-Melik el-Muazzam’a yakın 

olan genç devlet ricali hükümdara; Frenk Kralı’nı serbest bırakmadığı takdirde ömrü 

boyunca onlarla mücadele etmek zorunda kalacağını, eğer ondan yemin alıp, belirli bir 

bedel karşılığı serbest bırakırsa hem hazinesindeki parayı koruyacağını hem de huzur 
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Turanşah’ın saltanatının süresi yetmiş bir gün sürdü. Bir vesileyle el-Muazzam, 

Hasankeyf’ten Mısır’a gelebilsin diye onun çağırılması için babası el-Salih’e teklifte 

bulunulmuştu. Fakat es-Salih bunu reddetmişti. Emir Hüsameddin Ebu Ali defaten onun 

Mısır’da bulunması gerektiğine dair tekliflerde bulundu ve her seferinde el-Salih: “O 

buraya geldiği zaman onu öldüreceğim.” diye cevap verdi. Turanşah’ın öldürülmesindeki 

failler babasının memluklerinden dördüydü. Es-Salih kardeşi el-Adil’in öldürülmesini 

istemiş olduğunda, Hadım Muhsin’e: “Hapiste olan kardeşim el-Adil’e gidin ve yanınıza 

onu boğacak birkaç memluk alın.” demişti. Muhsin, bu teklifi birçok memlukün önüne 

koydu. Dördü hariç hepsi reddetti. Muhsin dördüyle gitti ve onlar el-Adil’i boğdu. 

Böylece kendi oğlu el-Muazzam’ın utanç verici şekilde öldürülmesine öncülük edenlerin 

bu aynı dört kişi olması Allah’ın mukadderatıydı. 

Oğlu el-Melik el-Muazzam Turanşah’ın öldürülmesinden sonra El-Melik es-

Salih bazı kişilerin rüyasına girmiş ve şöyle söylediği görülmüştü: 

Onu en hain bir şekilde öldürdüler; 

Ve onun öldürülmesi dünyaya bir ibret oldu. 

Vaatlerini göz ardı ettiler. 

Ondan öncekilere de itibar etmediler. 

Çok yakında  onların, 

 
içinde yaşayacağını tavsiye ettiler. Sultan bu tavsiyeye sıcak baktı ve bir gece ona 

hediyeler bahşederek serbest bıraktı. Sultan’ın babasına bağlı yaşlı memlukler buna 

çok hiddetlendiler ve Fransız Kralı’nı yakalamak için peşinden gittiler. Lakin ona 

yetişmediler ve bu kızgınlıkla el-Muazzam üzerine yürüdüler. El-Muazzam onlardan 

kaçarak tahtadan bir kuleye sığındı. Memluklerin kuleyi yakması üzerine kendisini 

suya atarak kurtulmaya çalıştı. Fakat boğularak hayatını kaybetti ve cesedi 

bulunamadı. Abû’l-Farac, 1950, s. 551-552. 
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İnsanların en zalimi tarafından mahvedildiklerini göreceksiniz. 

Müteakip sayfalar Mısırlılar ve Suriyeliler, el-Muizz Aybek ve Halep meliki el-

Nasır (Selâhaddin) Yusuf (İbnü’l Aziz Muhammed İbnü’l Zâhir Gazi bin Selâhaddin 

Yusuf) arasındaki mücadeleleri anlatacaktır. Bu mücadeleler içerisinde birçok önemli 

şahsiyet hayatlarını kaybetti. 

El-Muazzam Turanşah’ın öldürülmesiyle Eyyûbî hanedanlığı sona erdi.489 

Hanedanlık seksen bir yıl sürdü. Tahtta oturan hükümdar sayısı, anlattığımız üzere sekiz 

oldu.  

 
489

 Memluklar, Turanşah'ı ortadan kaldırdıktan sonra devletin ileri gelenleri ile bir araya 

gelerek babası es-Salih Necmeddin'in dul kalan karısı Şecereddür’ün devletin başına 

geçmesine ve İzzeddîn Aybek et-Türkmâni’nin de ordu komutanı olmasına karar 

verdiler. Bir kadının devletin idarisini eline alması başta Abbasi Halifesi olmak üzere 

bölgede bulunan diğer emirleri de rahatsız etmekteydi. Hatta Abbasi Halifesi, 

Kahire’de bulunan devlet ricaline, eğer ülkelerinde devleti yönetecek erkek 

bulamazlarsa kendilerinin gönderebileceği yönünde telkinlerde bile bulunmuştu.  Bu 

baskılara dayanamayan Mısır devlet adamları ve Şecereddür, 31 Temmuz 1250 yılında 

Emir İzzeddin Aybek ile evlenip devlet idaresinden kocası lehine çekildi. Emir 

İzzeddin Aybek, “el-Melik el-Muiz” ünvanını aldı ve birlikte Kahire’ye gittiler. 

Aslında bu olayla birlikte Memluklü saltanatı başlamış oldu. Lakin Emir İzzeddin 

Aybek, Eyyûbi hanedanı üyesi olmadığından bir çok muhalefetle karşı karşıya kaldı. 

Adamlarının çoğu bu sebeple kendisini terk edip diğer küçük Eyyûbî meliklerinin 

yanına gitti.  Mısırda bulunan devlet adamları da Eyyûbî ailesinden birinin sultan 

olmasının gerekli olduğu düşüncesiyle henüz on yaşında olan el-Melik el-Eşref 

Muzafferüddin Musa b. Nasir Yusuf b. Mesud Atsız b. Kâmil'i hükümdar ve Aybek’i 

de ona atabek ilan ettiler. Darp edilen sikkelerde ve okunan hutbelerde ikisinin de 
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Hamd baki olan Allah’adır. Ondan başka ilah yoktur ve sonsuza dek kalıcı olan 

O’dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
isimleri zikredildi. Kısa bir süre sonra Şecereddür kıskançlığı sebebiyle İzzeddîn 

Aybek’i öldürdü. Ardından kendisi de hayatını kaybetti. Abû’l-Farac, a.g.e., s. 552; 

Stephen R. Humphreys, 1977, s. 315; İbn Kesîr, 2017, XIII, s. 331-335; İsmail Yiğit, 

“Memlükler”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ankara 2004, C. 29, s. 97; Ramazan Şeşen, 

2007, s. 233-235; . Steven Runciman, 1987b, s. 232; Kâzım Yaşar Kopraman, “Mısır 

Memlûkleri (1250-1517)”, TÜRKLER, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002,  s. 99-

126: Işın Demirkent, 2004, s. 218-219. Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, s. 180. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Müslüman tarihçiliğinin yeni bir boyut kazandığı dönemde yetişen müelliflerin 

başında gelen Makrîzî, ortaya koyduğu Es-sülûk li-Ma’rifeti Düveli’l-mülûk adlı 

eserinde, kendisinin de mukaddimesinde belirttiği gibi Mısır bölgesinde hüküm sürmüş 

olan Kürt, Türk ve Çerkes hükümdarlar ile onların döneminde cereyan eden olayları ve 

rivayetleri kronik tarih yazım sistemiyle ele almaktadır. Müellif başta da belirttiği gibi bu 

hükümdarların hayat hikayeleri ve ölüm hadiselerine okuyucuyu sıkmamak gayesiyle 

fazlaca ayrıntılı olarak değinmemektedir. Çalışmamıza konu olan Eyyûbîler kısmı ise; 

onların nesebi meselesi ve Selâhaddin Eyyûbi döneminden başlayarak Turanşah’ın ölümü 

üzerine Şecereddür’ün Emir İzzeddin Aybek ile evlendiği zamana kadar olan seksen bir 

yıllık dönemi kapsamaktadır. 

Es-sülûk li-Ma’rifeti Düveli’l-mülûk’un Türkçe manasını genel olarak 

“Hükümdarların Ülkelerini Tanıma Usulleri” şeklinde verebiliriz. Es-Sülûk’te ilk ele 

alınan konu Eyyûbi ailesinin köken olarak hangi millete bağlı oldukları ve nereden 

geldikleri meselesi  olmuştur. Günümüze kadar süregelen Eyyûbilerin nesebi meselesi 

hâlen  bir çok tarihçi ve siyasetçi tarafından tartışma konusu olmaya devam etmektedir. 

Onların Türk, Kürt ya da Arap oldukları konusundaki iddialar, iddia sahiplerinin ait 

oldukları topluma, bulundukları konuma ve konuya hangi bakış açısıyla baktıklarına göre 

değişiklik göstermektedir.490  

 
490

 İsmail Yakıt, 2019, s. 469-484; Osman Gürbüz, “İktidara Uzanan Yolda Eyyûbî 

Ailesinin Serüveni”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

Dergisi, Erzurum 2012, S. 48, s. 387-389; Abdulhalim Oflaz, “Eyyûbî Ailesinin İlk 

Dönem Tarihleri”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 7, Iğdır 2016, s. 

37-60; Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, s. 39-46. 
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Makrîzî, Eyyûbî ailesinin Azerbaycan sınırında Arran ve Gürcistan’ın kesiştiği 

bölgede bulunan Duvin kasabasında yaşayan Kürt Hezbaniyye aşiretinin Revadiye 

kolundan geldiklerini kabul etmektedir. Bu iddiasının yanı sıra Yemen hakimi İsmail b. 

Tuğtekin b. Eyyûb’ün atalarının Mervan’ın Ümeyyeoğulları (Emeviler) soyundan 

geldiğini iddia ettiğini ve amcası el-Melik el-Adil’in bu iddiayı reddettiğini not düşerek 

bir zihin karmaşasına neden olmaktadır. Burada asıl odaklanılması gereken ana fikir, 

Eyyûbî ailesinin nereden geldiği hususu değil, onların tüm İslâm topraklarını Haçlı ve 

Moğol musibetleri karşısında savunarak, maruz kalabilecekleri büyük zulümleri 

önlemeleri ve onları yok olmanın eşiğinden çekip çıkarmalarıdır.  

Mesala, günümüz modern teknikleriyle yapılan gen incelemesi sonucu onların 

uzak doğulu oldukları varsayımını yapalım. Bu varsayım ne onların Şiî-Fâtımî hilâfetini 

ortadan kaldırarak bütün İslâm âlemini sünnî Abbasî halifeliği çatısı altında 

birleştirdikleri ne de bastırılmış bir acıma duygusuyla hareket eden Frenklerin elinden 

kutsal Kudüs kentini kurtardıkları gerçeğini değiştiremez. Onların ait olduğu etnik köken 

başta düşmanları olan Batılıların, sonra da dostları olan Müslüman aleminin gözlerinde 

olan itibarlarını sarsamayacağı gibi onlara olan muhabbetlerini de azaltamaz. Bununla 

beraber günümüzde bazı etnik grupların Eyyûbi hanedanlarını ve elde ettikleri başarıları 

sahiplenerek kendilerine çıkar sağlamaları amacıyla kullanmalarına da müsaade edilmesi 

beklenemez. 

Selâhaddin Eyyûbi’nin babası ve amcasının evvela Selçuklu emiri olan Bihruz 

el-Hâdim ve sonrasında Atabey İmâdüddin Zengi ile oğullarının himayesinde 

bulunmaları sayesinde, onun da Selçuklu Türk idari ve askeri teşkilat kültürünü alarak 

yetiştiği ve bunu da kendi devlet yönetimine aksettirdiği gün gibi aşikardır. 

Selâhaddin’den sonra gelenler de onun kurmuş olduğu bu ordu ve devlet teşkilatını küçük 
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değişimler hariç olduğu gibi devam ettirdiler. Tüm Türk-İslâm devletlerinde olduğu gibi 

onları farklı kılan “Sultan” ve “Melik” ünvanlılarının yanı sıra diğer hakimiyet 

alametlerini de kullandılar. Devleti her zaman hanedanlık üyelerinin ortak malı olarak 

gördüler. Hak iddialarını ve idari taksimatları bu görüş doğrultusunda yaptılar.491  

Genç yaşta içinde bulunduğu zor şartlara rağmen eline geçen fırsatları doğru 

zamanda doğru yerde kullanarak büyük bir hanedanlık kurması Sultan Selâhaddin’in hem 

askeri hem de siyasi bir deha olduğunun ispatı olsa gerektir. Eyyûbî Devleti’nin 

kurulmasıyla bölgede olan bölünmüşlük ve Müslüman devlet adamlarının kendi arasında 

yaşadığı mücadelelerin azaldığı görülse de günümüz de bile hâlâ bu bölünmüşlük ve 

mücadelelerin devam ettiği görülmektedir. Her ne kadar Haçlılar ve Moğollar bölge 

halkına musallat olsa da onların bölgedeki varlıkları Müslüman melik ve emirlerin ortak 

bir paydada buluşmalarını, kendi aralarında yaşadıkları çekişmeleri kısa bir sürede olsa 

ertelemelerini sağlamaktadır.  

Selâhaddin Eyyûbi döneminde uygulanan siyasetin temel gayesi; Haçlıların 

eline geçen tüm toprakların onlardan geri alınarak bu dalalet içinde olan topluluğun 

geldikleri diyarlara geri gönderilmesi ve Müslümanların sünnî Abbasi Halifeliği’ne bağlı 

kalarak tek bir çatı altında birleştirilmesiydi. Lakin Eyyûbilerin etraflarında mevcut 

bulunan Selçukiler, küçük çaplı emirlikler ve gayri Müslim toplulukların ihtirasları ve 

bölge üzerinde gütmüş oldukları hakimiyet arzuları bu gayenin gerçekleştirilmesine engel 

olmaktaydı. 

 
491

 Eyyûbî Devleti idari ve ordu teşkilatlanması için ayrıca bkz. Ramazan Şeşen, 1987, 

203-427; Ayşe Dudu Kuşçu, 2013, s. 186-425; Coşkun Alptekin, 1990, s. 117-120; 

Abdullah Kubat, “Eyyûbilerde Askerî Teşkilat”, T. C. Harran Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa 2020. 
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Müslümanları bir arada tutma ülküsü ileri sürülerek Selâhaddin Eyyûbi de dâhil 

hüküm sürmüş tüm Eyyûbî sultanları Anadolu, Yemen ve diğer Müslüman 

hükümdarların hakimiyet sahasında bulunan topraklar üzerine seferler düzenlediler. 

Eyyûbîlerden öncede sonrada devam eden ve günümüze kadar da süregelen bu ülkü için 

yapılan seferlerin sonucu ise; sebepsiz yere aynı dinden, aynı ırktan bazen de aynı aileden 

sayısız masum insanın öldüğü, geriye sağ kalanların ise açlık ve sefalet içinde bir yaşam 

sürdüğü ve hiçbir idealin başarıya ulaşamadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalışımızdır. 

Selâhaddin Eyyûbi’nin büyük bir lider ve büyük bir komutan olduğunu daha 

evvelden zikretmiştik. Lakin onun mahiyetinde bulunan devlet adamlarının alim ve 

sadakatli oldukları, görevlerini büyük bir mahirlikle yerine getirdikleri de göz önünde 

tutulmalıdır. Bu vesileyle Sultan’ın onlar olmadan tek başına başarılı olması varsayımsal 

kalacaktır. Sultan, kurmuş olduğu devletin yönetim kademelerine doğru devlet adamlarını 

atayarak onlara hak ettiği saygıyı göstermekteydi. Bu sayede devlet adamları arasında 

oluşabilecek iç çekişmeleri en aza indirgeyerek ülkede istikrar ve  güven ortamını sağladı. 

Liyakatli insanların devleti adilane bir şekilde yönetmeleri sayesinde halk huzur ve güven 

içinde yaşadı ve  insanlar daha az suça karıştı. Ayrıca onun döneminde sebepsiz olarak 

devlet adamlarının sık sık görevden alındığına veyahut ta cezalandırıldığına, insanların 

açlıktan öldüğüne dair haberlere neredeyse hiç rastlanılmadı.    

Sultan’ın ölümüne müteakip melikler arasında başlayan hakimiyet mücadelesi 

ve iç çatışmalar bir yandan devletin gücünü azaltırken diğer yandan da onun döneminde 

uygulanan siyasi gayeden uzaklaşılmasına sebep oldu. Bunun yanı sıra doğru devlet 

adamlarının doğru devlet kademesinde bulunmaması ve onlara hakkettikleri değerin 

verilmemesi ülkenin içinde bulunduğu durumu iyice çıkmaza soktu. Her ne zaman bir 

hükümdar ölse veya yönetime başka bir melik gelse genel olarak görevde olan eski devlet 

adamları ile anlaşamayarak onları görevden uzaklaştırdı ve hatta bazılarını infaz bile 

ettirdi. Devletin yönetimi için kişiler arasındaki bölünmüşlük, ihtiras ve çekişmeler bir 
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yandan istikrarı ve ekonomiyi mahvederken diğer yandan devletin sonunu hazırladı. Şam 

meliki El-Melik el-Efdal’in veziri Ziyâeddin İbnü’l-Esir örneğinde olduğu gibi liyakatten 

ziyade gerçek dışı söylemler ve entrikalar ile devlet kademesinde görev alan kişiler hem 

devleti hem de sultanı büyük bir felakete sürüklediler. Oysaki el-Efdal diğer meliklere 

kıyasla çok şanslıydı. Çünkü mahiyetinde Selâhaddin Eyyûbi’nin sırdaşı ve vezirliğini 

yapmış Kadı el-Fâzıl, Bahâeddin ibn Şeddad ve Kâtib el-İsfahânî gibi birçok önde gelen 

tecrübeli ve alim devlet adamı mevcut idi. 

Devlet kademesinde yaşanılan idari yönetim yetersizliği ve uygulanan yanlış 

politikalar Eyyûbilerin sahip oldukları topraklarda ekonominin çökmesine, huzur ve refah 

ortamının ortadan kaybolmasına sebep oldu. Halkın çoğu fakirleşirken azınlıkta olan bir 

kısım zenginleşti. Fakirler için kaçınılmaz son açlık ve sefaletti. Nil’in su basması çok az 

olduğunda veya tamamen hiç olmadığında çevresindeki kırsal alaların eksik sulanması ve 

gübrelenmesi sonucu büyük bir yiyecek sıkıntısı baş gösterirken, yaşanılan çekirge istilası 

da krizi iyice şiddetlendiriyordu. Bütün bu olanlara bir de savaşlar ve salgın hastalıklar 

eklenince durum iyice çıkmaza giriyordu. 

 Makrîzî, Mısır’da kısa bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık iki yüz yirmi bin 

insanın ölümüne sebep olan korkunç bir kıtlığı, açlık ve sefaleti tarif etmektedir.492 Onun 

tarifine göre; İnsanlar açlık yüzünden ilk başlarda toprak, gübre ve köpekleri yiyorlardı. 

Köpek bulamayan insanlar  artık insan cesetlerini bir çırpıda yiyip bitiriyorlardı. Aileler 

bile ölmüş çocuklarını kızartarak onları yiyorlardı. Benzer davranışlara en çok daha iyi 

hanelerde rast geliniyordu. Çoğu kimse yiyecek için diğerlerini katlederken, sadece 

öldürülüp yenilmeleri maksadıyla çağırılan çok sayıda tabip ortadan kayboluyordu. Bu 

 
492

 H. 592 Yılı (6 Aralık 1195- 24 Kasım 1195) ve H. 620 Yılı (4 Şubat 1223- 23 Ocak 

1224)  hadiseleri. 
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davranış artık öyle sıradan hale gelmişti ki insanların öğlen ve akşam yemekleri bu 

cesetlerden oluşuyordu ve artık bunu yapan kişiler kınanmıyordu.493  

Ticari emtialar o kadar azalıyordu ki zenginler bile satın alamıyordu. Yığınlarca 

cesedi gömmek için yeteri kadar mezar kazıyıcı bulunamıyordu. Mevcut olanlarda işin 

stresiyle yeterince derin kazamıyordu. Sonucunda ortalığa yayılan cesetlerin kötü 

kokusundan dolayı mezarlıklara yaklaşılamıyordu. Açlık ve sefalet yüzünden beş yüz 

kişilik köylerde sadece iki veya üç kişi kalıyordu. Mısır’dan Suriye ve daha verimli 

yerlere doğru göç etmek isteyen insanların da çoğu yolda hayatlarını kaybediyordu.  

Diğer taraftan zenginler ise bolluk zamanında ihtişamlı hayatlarını 

sürdürmekteydiler. Makrîzî, Sultan el-Adil’in kızı Dayfe’nin Halep meliki el-Aziz’le 

evlendiği zaman, elli bin dinarlık bir çeyiz ve yüz deve mahfesi üzerindeki görevli bakire 

kızlarla beraber gelinin eşyalarını yeni evine taşımak için elli öküze ve beş yüz deveye 

ihtiyaç duyulduğunu rivayet etmektedir. Damat da geline kıymetli inciler, değerli 

taşlardan bir taç, beş adet altınla süslü kehribar kolye, yüz elli altın ve gümüş eşya, birçok 

giysi, sayısız hizmetçi ve köle vermekteydi. Prenses ilk çocuğunu doğurduğunda on adedi 

altın ve gümüşten, diğerleri abanoz ve sandal ağacından beşikler ve zengin kıyafet 

parçalarının yanı sıra, iç içe geçmiş inciler, yakutlar ve safirden elbiseler hediye 

edilmekteydi.494  

Yukarıda bahsettiğimiz bir birine tezat olarak yaşanılan hadiseler, bizlere 

günümüzde de var olduğu gibi Doğu’daki zenginlik ve fakirliğin Eyyûbiler zamanında da 

uç noktalarda olduğunu göstermektedir. Ayrıca Eyyûbîler döneminde zenginlerin düğün 

ve eğlence merasimlerinde göstermiş oldukları şaşa ve aşırı savurganlık ta günümüze 

kadar süre gelmiştir. Etrafımıza baktığımızda bu tür davranışların Batı’ya nazaran daha 

 
493 H. 597 Yılı (12 Ekim 1200- 31 Eylül 1201) hadiseleri; İbn Kesîr, 2017, s. 107. 

494 H. 609 Yılı (3 Haziran 1212- 22 Mayıs 1213) hadiseleri. 
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çok Doğu ve Ortadoğu’da bulunan Arap, Fars ve Hindu toplumları arasında yaygın 

olduğu ve bu tür davranışların bir âdet haline geldiği görülmektedir.  

Makrîzî’nin aktarımlarına göre günümüzde olduğu gibi Eyyûbîlerin de fakirlik 

ve sefaletin artmasıyla halka yardım etmek için “Devlet Sadaka Yardım Bürosu” 

(Dîvânü’l Zekât) kurduğu görülmektedir. Örneğin;  bu kurum sayesinde insanlara H. 592 

(M. 1195/1196) yılında yıllık olarak elli iki bin dinarlık yardım yapıldığı dikkatleri 

çekmektedir. Yapılan yardımlar sayesinde Sultan’ın halka hoş gözükmesi ve sosyal 

devlet olmanın gereği mi yerine getirilmiştir? Yoksa insanları muhannete muhtaç 

bırakarak onları  yardıma bağımlı hale getirme siyaseti mi güdülmüştür? Bu husus 

tamamen konuyla ilgilenen kişilerin takdirine bırakılmıştır. 

 Ayrıca halka yardım etmenin yanı sıra medrese, külliye, hastane, cami, hankâh, 

tekke ve zaviye gibi kurum ve kuruluşları idare etmek için vakıflar da  kurulmaktaydı. 

Onlara tahsis edilen iktalar ve verilen bağışlar sayesinde kurumların  kimseye muhtaç 

olmadan idameleri sağlanmaktaydı. Bugüne kadar varlığını sürdürebilmiş olan vakıf 

geleneğinin ortaçağda ortaya konulan en önemli ve en yararlı faaliyetlerden birisi 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Ekonomik durumla ilgili üzerinde durulması gereken bir hususta hükümdarların 

mali durumlarıdır. Onların sefere çıkması ya da sahip oldukları toprakları ellerinde 

tutmaları, askeri dehalarının yanı sıra içerisinde bulundukları ekonomik duruma da bağlı 

idi. Hazinesinde yeteri kadar para bulunmayan hükümdarlar, çıkacakları sefer ya da 

yapacakları savunma için ihtiyaç duydukları asker ve parayı civarda bulunan devlet 

adamları ile zengin eşraftan talep etmektedir. İstedikleri desteği alabilmek için onlara 

vaatlerde bulunurken çeşitli tavizlerde vermektedirler. Maaşların ödenmemesi, 

kendilerine vaat edilen iktalar, tavizler ve ganimetlerin verilmemesi durumunda bu kişiler  

ya isyan çıkarmakta ya taraf değiştirmekte ya da savaşı terkedilip gitmektedirler. Bu tür 

davranışlar alt kademedeki askerlerden ziyade üst kademde bulunan emir ve devlet 
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adamları arasında yaygın olup, neredeyse adet haline gelmiştir. Bahsedilen bu hususlar 

hem Haçlı Seferleri hem de sultanların kendi aralarındaki mücadelelerinde açıkça 

görülmektedir.  

Göze çarpan bir diğer ekonomik husus ise saray ile hane halkının ihtiyaç ve 

harcama giderlerinin karşılanması için resmi uygulamalar dışında başvurulan  

yöntemlerdir. Zaman zaman saray ile hane halkının maddi olarak desteklenmesi ve 

işlerinin görülmesi gayesiyle yapılan hizmetlerin ücretlerinin ödenebilmesi için gerekli 

olan meblağ esnaftan ölçüm ve ödeme yapılmadan gasp edilerek alınıyordu. Bu işlerden 

sorumlu bazı memurlar da durumdan faydalanarak saray eşrafına tahsis edilen miktarın 

bir bölümünü menfaatleri için kendi zimmetlerine geçiriyorlardı. Yapılanlara ses 

çıkaramayan esnaf ise ürün fiyatlarını artırarak kayıplarını telafi etme yoluna gidiyordu.  

Yukarıdaki uygulamaya benzer olarak Müslüman bir devlet olan, aynı zamanda 

Abbasi Halifeliği’ne tabi bulunan Eyyûbîlerde ekonomide işler kötüye gitmeye 

başladığında Sultan’ın masasındaki tüm erzakların ve Sultan’ın hane halkı erzaklarının 

masrafları bira ve şarap imalathanelerinin kiraya verilmesiyle karşılanıyordu. Bu sebeple  

tavizler verilerek onların ürettikleri ürünlerin tezgahlarda ve dükkanlarda sergilenmesine 

ve satılmasına izin veriliyordu. Hatta Ramazan ayında şarap yapmak, açıkta üzüm ve 

şarap küplerini alıp satmaktan uzak durarak saygı duymak adet olmasına rağmen bu 

mübarek ayda da şarap üretimi ve tüketimi açıktan yapılıyordu. Bazen de bu tür 

davranışların gözlerden uzakta yapılmasına göz yummak için, devletin merkezi Kahire’de 

bulunan meyhanelerin İskenderiye’ye taşınması emrediliyordu. Makrîzî, H. 577 yılı 

hadiselerinden bahsederken Kahire’den taşınan meyhanelerle beraber İskenderiye’de  

bulunan şaraphane sayısının çoğaldığını ve bunlardan yaklaşık yüz yirmisinin tahrip 

edildiğini belirtmektedir.495 Anlatılan her iki olayda da devletlerin karşılaştıkları olumsuz 

 
495 H. 577 Yılı (17 Mayıs1181- 6 Mayıs 1182) hadiseleri. 
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ekonomik koşullarda sahip oldukları ilkelerden tavizler verdikleri ve gayri resmi yada 

etiğe aykırı eylemleri görmezden geldikleri sonucuna varmaktayız. 

Eserde mevzu bahis yapılan Eyyûbîler döneminin idari ve ekonomik 

konularından sonra birazda sosyal ve kültürel olaylara bakmamız icap ederse, burada ilk 

dikkati çeken husus Makrîzî’nin defaten dile getirdiği Nil Nehri’nin taşkın zamanı su 

yolunun açıldığında kadın ve erkeklerin bir araya gelerek uygunsuz ve utanç verici 

hareketlerde bulunmalarıdır. İnsanların güpegündüz alenen bu tür bir ilişki içerisinde 

bulunması ve hiç kimsenin onları kınamaması oldukça şaşkınlık veren bir durumdur.  

Müellif o dönemde yapılan şenliklerden bahsederken yılın belli bir zamanında 

nevruz kutlamalarının yapıldığını anlatmaktadır. O zamanlarda insanların coşku içinde 

şenlikler yaptığı, bir birilerine sular serpiştirdikleri ve yumurtalar attıkları bilgisi dışında 

ayrıntıya girmemektedir. Kutlamalar hakkında vermiş olduğu kısıtlı bilgiler sebebiyle 

bugünün kutlamaları ile karşılaştırma imkanı bulamamaktayız.  

H. 592 yılı ( 6 Aralık 1195-24 Kasım 1196) hadiseleri anlatılırken bu zaman 

diliminde alışılagelmişin dışında yaşanan bir olay dikkatimizi çekmektedir. Bu olay 

zamane sultanı el-Melik el-Aziz’in piramitlerin yıkılarak, onlardan çıkacak taşlarla 

Dimyat duvarlarının güçlendirilmesini emretmesiydi. Kaynakların anlatımına göre büyük 

bir insan kitlesinin bu iş için görevlendirilmesine rağmen, piramitten günde ancak bir 

veya iki taş parçası ayrılabiliyorlardı. Ayrılan taşlar büyük bir gürültüyle yere düşüyor ve 

kumlara gömülüyordu. Onları oldukları yerden taşımak için kırıp parçalamaya 

çalışıyorlardı.  Bütün bunlar içinde son derece güç sarf ediyorlardı. Lakin sekiz ay süren 

bir çabadan sonra başarısız olup bu işi yapmaktan vazgeçmişlerdi.496  

Dönemin kaynakları durumun güçlüğünü, bir taş ustasına bin dinar karşılığı 

kopardığı taşı yerine koyup koyamayacağı sorulduğunda, onun da teklif edilen paranın 

 
496 H. 592 Yılı (6 Aralık 1195- 24 Kasım 1196) hadiseleri. 
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fazlası verilse bile bunun imkansız olduğunu söylediği, şeklinde ifade etmektedirler.497 

Görülüyor ki Eyyûbî döneminde piramitlere zarar vermek isteyen bu insanlar, 

kendilerinden binlerce yıl önce inşa edilen piramitlerin sadece sökümü karşısında bile 

çaresiz kalmaktadır. Günümüzde bile hâlâ Mısır piramitlerinin yapım teknolojisi, 

matematiksel hesaplamaları ve inşa süreci gizemini korurken, araştırma ve incelemelerin 

devam ettiğine şahitlik etmekteyiz.   

Kahire’de alışılagelmişin dışında yaşanan olaylardan bir tanesi de bir grup 

insanın geceleri alem yapıp rast geldikleri insanlara saldırması ve sonrasında da saldırıya 

uğrayan insanlarla ilgili ne yakınlarının ne de oranın mülki amirinin hiçbir soruşturma 

yapmayarak olanlara göz yummasıdır. Makrîzî buna benzer hadiselerin  neredeyse her 

gece yaşandığını ve de halk tarafından artık olanların olağan karşılandığını ifade 

etmektedir. Hatta bir keresinde su kanalı kenarında altı kişinin bağlı olarak cesetlerinin 

bulunduğunu, olayla ilgili her hangi bir ifşa ve soruşturma işleminin yapılmadığını 

yazmaktadır. Evvelce bahsedilen insanların öldürülüp yenilmesi, mallarının gasp 

edilmesi de dahil bu tür vukuatların göz ardı edilmesi bizleri Eyyûbî hanedanlığı 

döneminde asayiş işlerinin (Şurta ve Hisbe Teşkilatı) nasıl sağlandığına ve yönetildiğine 

dair araştırma yapmaya teşvik etmektedir.  

Makrîzî yukarıda anlatılanların tersine Eyyûbilerde eski Müslüman devlet 

geleneklerinde mevcut bulunan Adalet Divanlarının (Mezâlim Meclisi) kurulduğunu, 

sultanların kendileri bulunmasalar dahi devletin önde gelen adamlarına vekaletlerini 

vererek bu divanların devamlılığını sağladıklarını defaten dile getirmektedir. Bilindiği 

gibi zulme veya haksızlığa uğrayan herkes bu divana rahatça başvurabiliyor, hükümdar 

dahil kim olursa olsun kendisini mağdur eden kişi ve kişiler hakkında şikayetini dile 

getirebiliyordu. Bu tür bir uygulamanın olduğu bir diyarda bazı kimselerin bir araya gelip 

 
497 Bağdadî, 1998, s. 94-95. 
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sebepsiz yere insanlara zarar vermeleri sonucu yaşananlar karşısında ne yakınlarının ne 

de mülki idarenin kayıtsız kalması kanaatimizce imkan dahilinde gözükmemektedir. 

Sadece akıllara günümüzde de var olan gayri resmi yapılanmalardan dolayı o dönemin 

koşullarında insanların korkmuş olabileceği kuşkusunu akıllara getirmektedir. 

Ceset yemek, ulu orta cinsel ilişkiye girmek vb. hadiselerin benzeri günümüzde 

yaygın olarak yaşanmasa da buna benzer bir hadisenin yaşanması durumunda insanlar; 

genel kabul görmüş olan  “Dünyanın çivisi çıkmış” veyahut “Bunlar kıyametin 

alametleri” gibi benzer kınama sözcüklerini kullanılarak güncel olaylara karşı serzenişte 

bulunmaktadırlar. Oysa ki geçmişte vuku bulan bu aşırı eylemler, insanların yaşadığımız 

dönemle ilgili kötümser bir yargıya varmalarında hataya düştüklerinin, tam aksine 

modern çağ insanlarının daha etik bir yaşam sürdüğünün ispatı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bununla beraber Makrîzî’nin din ve ahlak kuralları ile hukuk kurallarına 

aykırı hareket eden bu insanları ne etnik olarak ne de dinsel gruplar olarak kategorilere 

ayırmamaktadır. Bu sayede kendisinin de belirttiği gibi amacının sadece tarihsel olayları 

aktarmak olduğu, aynı zamanda olaylara ön yargısız ve tarafsız olarak yaklaştığı 

görülmektedir. 

Astronomların güneş sistemi ve yıldızların hareketlerini inceleyip tahminlerde 

bulunması, Kahire’de kurulan Nilmetre sistemi, hükümdarların alimlerle bir araya gelip 

onlarla münazaralar yapmaları, tabiplerin teşhis ve tedavi yöntemleri, ayrıca Makrîzî’nin 

her yılın sonunda ölen bir çok alim kişiyi zikretmesi Eyyûbîler dönemindeki alimler ve 

ilmi faaliyetler konusunda bizlere malumatlar vermektedir. Müellif, sultanların ilime ve 

alimlere düşkün olduklarını, onların sayesinde ilim ve edebiyatın yıldızının parladığını 

öne sürmektedir. Mesala el-Melik el-Kamil dönemini anlatırken;  aralarında et-Tâc İbnü’l 

Urmevî, Kadı Efdalüddîn el-Hûnecî ve Kazasker Şerif Şemseddin el-Urmevî’nin olduğu 

bir çok seçkin kişinin onun sarayına sık sık uğradığı, sultanın sarayında kalarak yanına 
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yataklarının yapıldığı ve böylece gece boyunca muhabbet ettikleri, onlara bol ve cömert 

bir yaşam sağladığı aktarılmaktadır.498  

Yukarıda bahsedilen Nilmetre sistemi Şii Fâtımî Halifeliği zamanında da 

kullanılmaktaydı. Eyyûbîler, bölgede yapılan tarıma hayat veren Nil Nehri’nin her 

hareketini bu muhteşem düzenekle takip edebilmekteydiler. Nilmetre’de yaptıkları ölçüm 

sonucunda bir yandan sulamayı kontrol ederlerken diğer yandan elde edilecek tahmini  

ürün miktarını ve alınacak vergiyi hesap edebiliyorlardı. 

Buraya kadar üzerinde durduğumuz sosyal, kültürel ve iktisadi meseleler 

yaşanırken, Eyyûbîler bir yandan Ortadoğu’nun başına musibet olan Frenklerle 

uğraşmakta diğer yandan topraklarına komşu olan Müslim yada gayrimüslim emir ve 

hükümdarlarla bölge üzerinde üstünlük mücadelesi vermekteydiler. Eyyûbîlerin yüz yüze 

kaldıkları meselelere Sultan Selâhaddin’in ölümüne müteakiben meliklerin kendi 

içlerinde başlayan taht kavgaları da eklendi. Tüm bu yaşananlar yetmezmiş gibi artık 

devletin yıkılmaya yüz tuttuğu dönemde karşılarına Doğu’dan akın akın gelen Moğollar 

ve onların önüne katıp göçe sürüklediği Harezmşahlar ve Türkmen aşiretleri sorunu da 

ortaya çıktı. 

Makrîzî, Eyyûbiler ile ilgili dönemi anlatırken hadiselerin neredeyse büyük bir 

bölümünü onların en büyük gayeleri olan Frenklere karşı olan mücadeleleri 

oluşturmaktadır. Eyyûbiler hanedanlıkları boyunca Mısır, Suriye ve Kudüs bölgesinde 

III., IV., V., VI. ve VII. Haçlı Seferlerine karşı neredeyse diğer hiçbir Müslüman emir ve 

hükümdardan yardım almadan tek başlarına mücadele etmek durumunda kaldılar. Bazen 

onlara karşı saldırgan bazen de sulh yoluna giderek bu topraklardaki Müslüman 

hakimiyetini ve varlığını korumaya çalıştılar.  

 
498 H. 635 Yılı (24 Ağustos 1237- 13 Ağustos 1238) hadiseleri. 
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Ortadoğu’daki Müslümanlar ile Frenkler arasındaki ilişkiyi irdeleyecek olursak; 

Eskiçağ ve Ortaçağ zamanlarında Ortadoğu’da olan olayların idrak edilmesinde olmazsa 

olmaz şart, onlara sıkıntı veren ve bugün de Avrupa’yı etkileyen sosyal, ekonomik ve 

politik sorunların öneminin anlaşılmasıdır. Ortadoğu ile Avrupa arasındaki ilişki antik 

çağlara kadar ulaşmasına rağmen, ciddi olarak Haçlı seferleriyle birlikte gelişmeye 

başlayarak günümüze kadar da süre gelmektedir Avrupa ile Asya arasında sürekli olarak 

değişen, ilk olarak Yunan ve Pers bölgeleri arasında iddia edilen sınırlar sürekli “Doğu 

Sorunu” olarak tarif edildi.499 Haçlı seferleri ve Haçlı karşıtı Müslüman seferleri bu 

sorunun ortaçağdaki belirtileri oldu.  

Bütün bu yaşananlara rağmen yapılan seferler sonunda Haçlılar ve Müslümanlar 

arasında büyük bir etkileşim gerçekleşti. Frenkler, yabancı oldukları Doğu’dan önemli 

kazanımlar elde ettiler. Doğu’nun rahatına ve lüksüne alışmış olarak Avrupa’ya geri 

döndüklerinde, Suriye kıyılarında yetişen şeker ile biber, zencefil, karanfil, sarısabır, 

zeytin, karpuz, şeftali, mısır, susam, keçiboynuzu ve pirincin enfes tatlarını kendi ülke 

insanlarıyla tanıştırdılar.500 Kendilerini ve kadınlarını zarif yeni kürklü kumaşlar, 

kadifeler, satenler, ipekler ve Musul’dan tülbentler, Bağdat’tan gölgelikler, Şam’dan da 

Şam kumaşı ile süsleyip donattılar.501 Çıplak kalelerine perdeler, halılar ve divanlar 

getirdiler. Zarif giysilerini ve mobilyalarını kan kırmızı, lila ve mor gibi boyalarla 

 
499 Ronald J.C. Broadhurst, 1980, s.  xiii. 

500 Işın Demirkent, “Haçlı Seferleri Döneminde Yakındoğu Kültürünün Batı'ya Taşınması 

ve Bunun Avrupa Toplumuna Etkileri Üzerine”, Türklük Araştırmaları Dergisi, 

İstanbul 2002, s. 213. 

501
 Dag Nikolaus Hasse, “Alkohol’dan Ziffer’a (Alkolden Rakamlara)-Alman Dilinin 

Aynasında Avrupa’daki Arap Etkisi”, Çev. Selahattin Akti, Kilitbahir, Çanakkale 

2020, S. 17, s. 240. 



429 
 

renklendirdiler. Frenkler boyamada, dekorasyonda ve diğer sanatsal alanlarda birçok şeyi 

Bizanslılardan ziyade İslâm’dan öğrendiler. On ikinci yüz yılın başlarında, Araplar ilk 

olarak Çin’de yapılan kâğıdı Sicilya’da tanıttılar.502 Orada ve Palermo’da da süslü, 

sırmalı kumaşlar ve hilatler yapan Doğu’nun tiraz imalathanelerini taklit eden fabrikalar 

kurdular.503 

Yine İtalyan denizciler Çin’de icat edilen pusulanın kullanımını, seyrüsefer için 

ilk alet kullanan Arap denizcilerinden öğrendiler504. Suriye’deki camın üretim teknikleri 

ve sırları H. 675/76 (M. 1277) yılında Antakya’nın Haçlı Prensi VII. Bohemond 

tarafından Venedik’e satıldı.505 Müslüman çömlekçiler seramik sanayisini Fransa ve 

İtalya’ya tanıttılar. Şövalyeler savaş sanatında çok şey öğrendiler. Bir şeyin altını kazarak 

onu yıkmayı, tünel kazmayı, Tatar yaylarının, mancınıkların, koç başlarının, zırh 

altındaki yorgansı örtü katmanların ve füze gibi kullanılan yanıcı maddelerin kullanımı 

Müslümanlardan öğrenildi.506 Halihazırda askeri mimaride sağlam tekniklere sahip 

olmasına rağmen, Haçlılar kendi tek duvarlı eski iç kaleleri ve dış duvarları yerine 

birbirini takip eden daire şeklindeki hisarları iç içe olan kalelerle değiştirmeyi öğrendiler. 
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 Dag Nikolaus Hasse, a.g.m., s. 232; Fuat Sezgin, İslâm’da Bilim ve Teknik I, Türkiye 

Bilimler Akademisi, Çev. Abdurrahman Aliy, Ankara 2015, s. 177. 
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 Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s.  xxi. 
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 Işın Demirkent, a.g.e., s. 217. 
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 Zeynep Çakmakçı, “Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim Açısından Ortaçağ Bizans 

Camcılığına Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 

2012, C. 1, S. 2, s. 112. 
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 Savaş teknikleri ve kullanılan savaş aletleri için ayrıca bkz. Fuat Sezgin, İslâm’da 

Bilim ve Teknik V, Türkiye Bilimler Akademisi, Çev. Abdurrahman Aliy, Ankara 

2015, s. 91-138. 
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Şimdiye kadar, sadece borular ve trompetlerden oluşan bandolarına kopuz ve kös 

eklediler. Mızrak oyunu oynamayı keşfettiler. Ayrıca Müslümanlardan armacılık ilmini 

kaptılar. Azur (lacivert) renk kavramı Arapçadan gelmektedir. Çift başlı kartal ve fleur 

de lys (zambak sembolü) Müslüman armacılığından geçirildi. Ayrıca askeri bilgilerin 

iletilmesi için posta güvercinlerinin kullanılması da Araplardan öğrenildi.507   

Haçlı Seferleri’nin belki de en önemli sonucu, Frenklerin Ortadoğu’da 

karşılaştıkları Müslümanların yeni fikir ve yöntemlerinden etkilenerek eski çağlardan beri 

sahip oldukları gelenekçi köklerinden kopmaya başlamalarıydı. Uzun süredir kaldıkları 

bu topraklarda kendi yaşam tarzlarından tamamen farklı olan bir ırk ve dinle karşı karşıya 

kalmaları onları ister istemez mukayese yapmaya zorladı. Elde ettikleri yenilikler 

sayesinde ortaya çıkan aydınlanma ve araştırma merakı, onların  ileride müreffeh bir 

hayat yaşamalarını sağlayacak olan Rönesans’ın yolunun açılmasına sebep oldu. Ayrıca 

uzun süredir kaldıkları Müslüman topraklarında kendilerinden olmayanlarla yapmış 

oldukları evlilikler, girmiş oldukları sosyal ve ticari ilişkiler sayesinde Batı ile Doğu 

arasındaki keskin ayırım kaybolmaya başlarken, Frenkler ister istemez Doğu kültürüne 

ait kıyafetleri ve adetleri de kanıksamaya başladılar. 

 Bunun yanı sıra Müslümanlar da Frenklerden etkilendi. Fakat onlardan çok az 

şeyler alabildiler. Yukarıda zikrettiğimiz gibi ortaçağda ilmi ve siyasi konularda Batı’ya 

kıyasla üstün bir konumda olan Ortadoğu Müslüman toplumları zamanla bu 

üstünlüklerini kaybettiler. Frenkler yaşadıkları Rönesans ve Reform hareketleriyle 

beraber yeni bir aydınlanma çağını başlattılar. Sonrasında da monarşiye ve oligarşiye    

karşı baş kaldırarak, belirli bir kişinin veya kişilerin hegemonyasını ortadan kaldıran yeni 

bir yönetim sistemi kurmayı başardılar. Bu sayede günümüzde müreffeh bir yaşam tarzına 

kavuştular. Ortadoğu’daki Müslümanlar ise Frenklere kıyasla Batı’da gerçekleşen bu 
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 Ronald J.C. Broadhurst, a.g.e., s. xx-xxv. 
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yenilikçi akıma ayak uydurmakta zorlandılar. O zamana ait alışkanlıklarının bazılarını ve 

aralarında süre gelen bitmek tükenmek bilmeyen kavgalarını da günümüze kadar 

getirmeyi başardılar. Şimdilerde bana göre kendilerini modern çağın gereği “Batılı” 

olarak isimlendirilen Frenkler, açıktan söylemeseler de Ortadoğu’ya demokrasi ve insan 

haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle sürekli olarak ve de hiç tepki çekmeden müdahale 

etmektedirler. Kurdukları birlikteliğin adını da Haçlı Ordusu değil de “Koalisyon 

Güçleri” ya da “Barış Gücü” olarak ifade etmektedirler. 

Es-Sülûk’te mevzu bahis olan hususlardan bir diğeri de daha evvel de 

bahsettiğimiz gibi Eyyûbilerin saltanatları boyunca kendilerine komşu olan Müslim ve 

gayrimüslim devletler, beylikler ve küçük siyasi teşekküller ile birbirilerine karşı 

üstünlük kurma ve daha fazla toprağa sahip olma mücadeleleridir. Eyyûbîlerin sahip 

oldukları topraklarının kuzeyinde ve doğusunda Türkiye Selçukluları, Gürcüler, 

Ermeniler ve diğer küçük beyliklerden oluşan güçlü komşuları vardı. Başta Türkiye 

Selçukluları olmak üzere diğer siyasi teşekküller de Eyyûbîlerin içinde bulunduğu 

duruma göre bölgeye hakim olmak veyahut onlardan biraz da olsa toprak almak için 

sürekli olarak sınır bölgelerinde bulunan topraklara saldırdılar. Onları en çok zora sokan 

ise diğerlerine nazaran daha fazla güce sahip olan Türkiye Selçukluları oldu. Eyyûbî 

topraklarının doğu ve kuzey bölgelerinin yönetimine atanan melikler ve onlara tabi olan 

beylikler sürekli olarak bu sorunla uğraştılar. Melikler ve beylerin Türkiye Selçuklularına 

karşı yetersiz kalmaları durumunda hem Mısır hem de Suriye’den ordular gönderildi. 

Diğer taraftan Haçlılara karşı Mısır ve Suriye topraklarında mücadele veren Eyyûbîlerin 

Doğu’dan talep ettikleri yardım ise Selçuklu-Eyyûbî mücadeleleri sebebiyle zaman 

zaman kesintiye uğradı. Eyyûbîler ve Selçuklular bir yandan birbirileri çekişirken bir 

yandan da sınırlarına dayanan, huzurlarını kaçıran ve kendileri için bir tehdit uluşturan 
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Ermeniler, Gürcüler ve Harezmşahlar’a karşı ittifak kurdular. Karşılıklı olarak kız alıp 

vererek aralarındaki akrabalık ilişkilerini geliştirme çabasına girdiler.508 

Birazda Eyyûbîlerin saltanatlarının son dönmelerine doğru vuku bulan Moğol 

hadiselerinden de bahsetmek gerekirse; XIII. yüzyıl başlarında dağınık Moğol 

kabilelerini bir araya getiren Cengiz Han, Büyük Moğol İmparatorluğu’nu kurarak  

Asya’nın büyük bir bölümünü hakimiyeti altına aldı. Sonrasında Cengiz Han ve ardılları  

tüm cihana hükmetme fikri doğrultusunda yönlerini Batı’ya doğru çevirdiler. Bu ideal 

uğrunda önlerine çıkan irili ufaklı tüm güç unsurlarını ortadan kaldırdılar. Tarihin kadim 

kentlerini yağma ve talan ettiler. İçlerinde yaşayan insanları da kılıçtan geçirerek, emsali 

görülmemiş bir zulme sebep oldular. Onların zulmünden kaçıp kurtulmak isteyen geniş 

kitleler ise ait oldukları toprakları terk ederek kendileri için daha güvenli olan Batı’da 

bulunan topraklara doğru göç ettiler ve göç ettikleri yerlerde bulunan devletlerin iç 

dengelerinin bozulmasına sebep oldular.  

Es-Sülûk’te bu tüm bu göç hareketlerinden söz edilmezken, özellikle 

Anadolu’da Türkiye Selçuklularının iç dengesini bozan ve sonraları Eyyûbî Sultanları ile 

meliklerinin paralı askerleri olan Harezmşahlardan sıklıkla söz edilmektedir. Makrîzî, 

Moğollarla ilgili detaylı bir bilgi vermez iken, onların bölgedeki faaliyetleri hakkında 

zaman zaman kısa anlatımlarda bulunmaktadır. Moğollara karşı önlem için Abbasi 

Halifesi’nin Eyyûbi sultanlarına ordu yetiştirmeleri için elçiler ve paralar gönderdiğinden, 

Musul meliki Bedreddin Lü’lü’nün Şam halkından onlara karşı mücadele etmek için 

paralar topladığından bahsetmektedir. Fakat genel intiba olarak Eyyûbi sultanlarının 

öncelikli olarak Frenklerle çarpıştıkları, onlarla mücadeleyi ikinci planda tuttukları 

görülmektedir. 
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Sonuç olarak; Kutsal Kudüs kenti ilk olarak Hz. Ömer tarafından H. 16 (M. 637) 

yılında fethedilerek Müslüman toprağı yapıldı. Bunu hazmedemeyen Hristiyanlar  H. 492 

(M. 1099) yılında oluşturdukları büyük bir Haçlı ordusu sayesinde kenti kendi himayeleri 

altına aldılar ve burada bir Haçlı Krallığı kurdular. Büyük komutan ve devlet adamı 

Selâhaddin Eyyûbi H. 583 (M. 1187) yılında Kudüs’ü fethetti ve onu Hristiyanların 

elinden çekip aldı. Kudüs, İngilizlerin H. 1336 (M. 1917) yılında kenti işgal etmesine 

kadar Müslümanların hâkimiyetinde kaldı. M. 1947 yılında İngilizlerin bölgeden 

çekilmesiyle kent H. 1367 (M. 1948) yılında kısmen Yahudi din devleti olan İsraillilerin 

eline geçti. İsrailliler yirmi yıl geçtikten sonra H. 1387 (M. 1967) yılında yasal olmayan 

yollarla Kudüs’ü tamamen işgal ettiler. Böylece; uğrunda koca bir kıtadan insanların 

yurtları ile sevdiklerini geride bırakıp akın akın geldiği, yıllardır sayısız kanlı savaşların 

yapıldığı, bir çok insanın bu uğurda doğrudan veya dolaylı olarak can verdiği, bir çok 

kişinin zulme uğradığı, tarif edilemez ıstırap ve çileler çektiği, belki de bu iki dini 

toplumu binlerce yıl refah içinde yaşatabilecek ve hesap edilemeyecek kadar hazinenin 

harcandığı bu kutsal topraklar için süregelen Hristiyan-Müslüman çekişmesinin galibi  

hiç te umulmadık bir şekilde Yahudiler oldu. 

Söz Eyyûbîlere gelince, onların sonunu ne saltanatları boyunca sürekli olarak 

mücadele ettikleri Müslüman topraklarına musibet olan en büyük ve en güçlü düşmanları 

Frenkler ne de bazen küs bazen barışık yaşadıkları kısaca çarpışık ilişkilerde bulundukları  

Türkiye Selçukluları, Mardin Artukluları, Hısn-ı Keyfâ Artukluları, Musul Atabeyliği, 

Ahlatşahlar, irili ufaklı Arap kabileleri ve ya diğer küçük beylikler getirebildi. Kaderin 

bir cilvesi ki onları tarih sahnesinden silen kendi elleriyle büyütüp besledikleri Türk asıllı 

azatlı köleleri olan Bahrî Memlukleri oldu. 
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EKLER 

 

1. HARİTALAR 

 

 

M. 1174-M. 1187 yılları arası bölgede yaşanan hadiseleri gösterir harita. 

Haritada gösterilen rakamlar kronolojik olarak o yerlerde hangi olayların gerçekleştiğini 

açıklamak için kullanılmıştır. 509 

 
509 Rakamların ifade ettiği hadiseler için ayrıca bkz. David Nicolle, Saladin: Leadership, 

Strategy, Conflict, Osprey Publishing, Oxford 2011, s. 24. 
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M. 1187-M. 1193 yılları arası bölgede yaşanan hadiseleri gösterir harita.510 

 

 
510 David Nicolle, a.g.e., s. 25. 
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Suriye bölgesi ve sahil şeridini gösterir harita.511 
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 Serkan Özer, 2015, s. 226. 
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Mısır bölgesi ve sahil şeridini gösterir harita.512 
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 Serkan Özer, a.g.e., s. 227. 
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El-cezire bölgesini gösterir harita.513 
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Haçlı Seferleri güzergahlarını gösterir harita I.514 
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 Işın Demirkent, 2004, s. IV. 
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Haçlı Seferleri güzergahlarını gösterir harita II.515  
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 Işın Demirkent, a.g.e, s. V. 
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Mısır-Suriye bölgesinde kurulan Haçlı devletleri.516  
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 Işın Demirkent, a.g.e., s. 74. 
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Kahire şehir kapılarını gösterir harita.517  
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 Melissa McCormack, "Conservation Studies for the Ayyubid City Wall, Cairo", 

(Masters Thesis) Historic Preservation and Conservation University of Pennsylvania, 

Philadelphia 2001, s. 3. 
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M. 1171-M. 1250 yılları arası Eyyûbilerin sahip oldukları toprakları gösterir 

harita.518  
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 Arab League, "Map of the Ayyubid Empire", World History Encyclopedia, 2018. 
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2. RESİMLER 

 

 

Frenkler ve Müslümanlar Askalân önlerinde çarpışıyor.519 

 
519 Stanley Lane-Poole, 1906, s. 81 
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Eyyûbi Sultan’ın muhafız birliği.520 
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 Işın Demirkent, 2004, s. 131. 
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M. 1177 Montgisard Savaşı: Kral Baldwin’in sedye ile taşındığını gösterir 

resim.521 
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 Joseph Cummins, History's Great Untold Stories: Obscure Events of Lasting 

Importance, Murdoch Books, Australia 2006, s. 26. 
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Selâhaddin Eyyûbi’nin Kudüs’ü fethinin tasviri I.522  
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İstanbul 2020, s. 99. 
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Selâhaddin Eyyûbi’nin Kudüs’ü fethinin tasviri II.523 
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Kudüs kentinin günümüz genel görünümü.524  
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Davud Kuleleri, Kudüs.525  
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Selâhaddin Eyyûbî Figürü I.526 
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 Marcus Milwright,  “An Ayyubid in Mamluk Guise: The Portrait of Saladin in Paolo 

Giovio’s Elogia virorum bellica virtute illustrium (1575)”, Mamluk Studies Review, 

The Middle East Documentation Center, V. 18, Chicago 2014/15, s. 207. 
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Selâhaddin Eyyûbî Figürü II.527 

 

 

 
527

 Marcus Milwright,  a.g.e., s. 208. 
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Selâhaddin Eyyûbî Figürü III.528 
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Selâhaddin Eyyûbî Figürü IV.529  
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1250), Cambridge University Press, Cambridge 1997, s. 461; Marcus Milwright,  

a.g.e., s. 212. 
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Selâhaddin Eyyûbî Figürü V.530 
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Selâhaddin Eyyûbî Figürü VI.531  
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 Christiane Gruber ve Sune Haugbolle, Visual Culture In The Modern Middle East: 

Rhetoric Of The Image, Indiana University Press, Indiana 2013, s. 63. 
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H. 618 Yılı (25 Şubat 1221-14 Şubat 1222) hadiselerinde bahsi geçen V. Haçlı 

Seferi sırasında Frenk misyoneri Aziz François d'Assise’nin barış talebiyle Sultan el-

Melik el-Kâmil’in huzuruna çıkışı resmedilmektedir.532  

 

 
532

 Giuseppe Buffon, “Living as God’s Fool”, Holy Land Review, Washington 2019, V. 

12, s. 14. 
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VI. Haçlı Seferi sırasında Alman Kralı II. Friedrich (solda) ile el-Melik el-

Kâmil’in (ortada) buluşması resmedilmektedir.533  
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 Giuseppe Buffon, a.g.e., s. 29. 
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H. 648 (M. 1250) yılında son Eyyûbî sultanı el-Melik el-Muazzam Turanşah’ın 

memlukü Baybars el-Bundukdârî tarafından öldürülmesi ve Fransız Kralı IX. Louis’in 

esaretinin tasviri resmedilmektedir.534  

 
534

 Elizabeth Morrison ve Anne Dawson Hedeman, Imagining the Past in France: 

History in Manuscript Painting 1250-1500, J. Paul Getty Museum Publications, Los 

Angeles 2010/2011, s. 161. 
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3. EYYÛBİ AİLE ÜYELERİNİN SOYAĞACI 

 

Şâdi bin Mervan’ın Soyağacı 

 

 

Kaynaklar Şadi b. Mervân’ın iki oğlu olduğu hususunda hem fikirdir. Ayrıca 

Makrîzi, Şadi b. Mervân’ın atasının da Ebu-Ali el-Hasan b. Ali b. Ahmed olduğunu 

belirtir.535  
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 Makrîzî, I, 1934; Ronald J.C. Broadhurst, 1980; Stephen R. Humphreys, 1977, s. 388; 

Stanley Lane-Poole, The Mohammadan Dynasties: Chronological and Genealogical 

Tables with Historical Introductions, Archibald Constable & Company, London 1894, 

s. 74-80; İbnü’l-Esîr, XI, XII, 1987; İbn Kesîr, XII,XIII, 2017. 
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El-Melik en-Nâsır Selâhaddin Yusuf’un Soy Ağacı 

 

 

Kayıtlarda Selâhaddin Eyyûbî’nin öldüğünde geride kız ve erkek on yedi çocuk 

bıraktığı belirtilmektedir. Yukarıda bu çocuklardan kayıtlara geçen on birinin ismi 

gösterilmektedir.536 
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 H. 589 Yılı (7 Ocak 1193- 26 Aralık 1193) hadiseleri; Stephen R. Humphreys, a.g.e., 

s. 389; Stanley Lane-Poole, a.g.e., s.76; İbnü’l-Esîr, a.g.e.; İbn Kesîr, a.g.e.; Ramazan 

Şeşen, 1987, s. 192-197. 
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El-Melik el-Adil Seyfeddin Ebubekir’in Soy Ağacı 

 

 

 

Makrîzi, el-Melik el-Adil’in oğullarının saysını on dokuz olarak verir. Sayının 

çok olması hakkında, bu durumun hükümdarların çoğunda görülmediği ve bu sebeple 

Sultan’ın erkek evlat yönünden bereketli olduğuna dikkat çekmektedir.537  
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 H. 615 Yılı (30 Mart 1218- 18 Mart 1219) hadiseleri; Stephen R. Humphreys, a.g.e., 
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Nurûddevle Şahinşah’ın Soy Ağacı 

 

 

Nurûddevle Şahinşah, Temmuz 1148 tarihinde Haçlıların Şam’ı kuşatması 

esnasında verilen mücadelede şehit düşmüştü. Oğulları Selâhaddin Eyyûbi’nin en 

güvendiği emirler arasında idi.538  
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Esedüddin Şirkuh’un Soy Ağacı 

 

 

Esedüddin Şirkuh’tan sonra gelen ardılları Humus’un hakimi oldular. Uzun süre 

bu kenti ve çevresini yönettiler.539 
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İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara. 

ÇAKMAKÇI, Zeynep, (2012),  “Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim Açısından Ortaçağ 

Bizans Camcılığına Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Dergisi, İzmir C. 1, S. 2, s. 107-132. 

ÇAKIR, Müjgan, (2005), “Tahkiyede Benzeşme ve Farklılaşma: Türkçe Yusuf u Züleyha 

Mesnevilerinde Ölümle İlgili Bazı Unsurların Mukayesesi”, Osmanlı 

Araştırmaları Dergisi, İstanbul, C. 26, S. 26, s. 191-194. 

ÇAKIROGLU, Hülya (2008), Müferricü’l Kurub’a Göre Selâhaddin Eyyûbî Sonrası ve 

El-Melikü’l-Âdil Dönemi (H. 590-615/ M.1194-1218), Karadeniz Teknik 

Üniversitesi SBE Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Tarih Programı 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.  

ÇAPAN, Fatma, (2021), “Haçlı Seferlerinin Görgü Tanığı Bahâeddin İbn Şeddâd’ın “en-

Nevâdirü’s-sultâniyye ve’l-Mehâsinü’l Yûsufiyye” Adlı Eserinde Akkâ 

Savaşları”, Asia Minor Studies, C. 9, S. 1, s. 665-681. 

ÇAY, Mehmet Abdülhaluk, (1987),  II. Kılıç Arslan, Ankara: T.C: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları. 

ÇELİK, Aydın, (2008), Fatımîler Döneminde Kahire Şehri, ORSAM Yayınları, Elazığ. 

DAFTARY, Farhad, (2012), Historical Dictionary of the Ismailis, The Scarecrow 

Press, Toronto. 

DE MEYNARD, Charles Barbier, (1826-1908), Livre des deux jardins, histoire des 

deux règnes, celui de Nour Ed-Dîn et celui de Salah Ed-Dîn, Imprimerie 

Nationale, Paris.  

 



472 
 

DEMİR, Doğan Mert, (2017), Salâhaddin Devrinde Akdeniz’de Eyyûbî Deniz 

Kuvvetleri, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü 

Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Antalya. 

DEMİR, Yaşar, (2015),  “Keseb Nahiyesinin Toplumsal Yapısı Ve Fransız Manda 

İdaresince Antakya’dan Koparılması”, Mustafa Kemal Üniversitesi SBE 

Dergisi, Hatay, C. 12, S. 31, s. 257-271. 

DEMİRCİ, Mustafa, (2007), “Emevîler Devrinde Aşağı Irak’ta (Sevâd) Büyük 

Çiftliklerin Doğuşu ve Gelişimi”, İstem, Konya, S. 9, s. 61-82.  

 DEMİRKENT, Işın, (1996), “Haçlılar”,  TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul, C. 14, s. 

525-546. 

DEMİRKENT, Işın, (2002), “Haçlı Seferleri Döneminde Yakındoğu Kültürünün Batı'ya 

Taşınması ve Bunun Avrupa Toplumuna Etkileri Üzerine”, Türklük 

Araştırmaları Dergisi, İstanbul, s. 209-218. 

DEMİRKENT, Işın, (2004), Haçlı Seferleri, Dünya Yayıncılık, İstanbul. 

DİRESKENELİ, Haluk, “Krak des Chevaliers Kalesi”, Adalı Dergisi, 2021,  S. 193. 

https://adalidergisi.com/cms/hakkimizda, Erişim Tarihi: 03.09.2020. 

DURSUN, Necla, (2013), “Figürlü Eyyûbi Sikkeleri”, Prof. Dr. Selçuk Mülayim 
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ABSTRACT 

 
 

Ayyubids, founded by Selâhaddin Eyyûbi in 1171 A.D. and disappeared from 

the stage of history with the murder of Turanşah in 1250 A.D., dominated the regions of 

Egypt, Damascus, al-Jazeera and Yemen during their short reign which lasted for seventy-

nine years (according to Makrîzî eighty-one years). The Ayyubid State, organized in 

accordance with the Turkish state tradition, consisted of Turkish, Kurdish and Arab 

elements. When the Ayyubids were established, the unity and solidarity among the 

Muslims in the region was broken and the Crusaders, established under the leadership of 

the Pope, had conquered Jerusalem and were threatening the Islamic World. 

During their reign, the Ayyubids primarily made efforts to save the holy city 

Jerusalem from the Crusaders, to send them back to the lands they had come from and to 

re-establish the broken Muslim unity. For this reason, They had to defeat the III., IV., V., 

VI., and VII. Crusades. They struggled for dominance with large-small states or emirates 

in the northern regions. In the last period of their reign, they were busy with the Mongol 

raids from the East and the migration waves of Khwarezm Shahs and Turkmens who fled 

before Mongols. While all these events were taking place, they did not neglect to fight 

for the throne and lands among themselves. 

The events of the Ayyubid era were written by many historians either as 

eyewitnesses or by making use of the narrations. One of the historians who recorded that 

era was Makrîzî. In the “Ayyubids” section of his work “Kitâb al-Sulûk li-Ma’rifat Duwal 

al-Mulûk”, which he wrote in Arabic, he deals with the political history, state organization 

and socio-cultural life in detail. Mostly, the majority of the studies on the Ayyubids are 

consisted of subjects related to Selâhaddin. There are few studies pertaining to the post- 

period of Selâhaddin Eyyûbi. We wanted to make a study covering the entire Ayyubids 



497 
 

era. For this reason, we preferred to translate the “Ayyubids” section in the first volume 

of  “Kitâb al-Sulûk li-Ma’rifat Duwal al-Mulûk”. 

While this work, which we have translated, is a historical chronicle of the Islamic 

geography of the Middle East, which was written from Makrîzî's point of view, it will 

also be a remarkable place for the readers in terms of its similarities to contemporary 

events that have occurred in the same region today, similar to what happened in the past. 

Key Words: Ayyubids, Saladin, Franks, Egypt and Syria Region, Conquest of 

Jerusalem, Crusades, Bahri Mamluks. 
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ÖZET 

 
 

M. 1171 yılında Selâhaddin Eyyûbi tarafından kurulan, M. 1250 yılında el-Melik 

el-Turanşah’ın öldürülmesi ile tarih sahnesinden kaybolan Eyyûbîler, yetmiş dokuz yıl 

(Makrîzî’ye göre seksen bir yıl) süren kısa saltanat dönemlerinde Mısır, Şam, el-Cezire 

ve Yemen bölgelerine hakim oldular. Türk devlet geleneğine göre teşkilatlanmış Eyyûbî 

Devleti, Türk, Kürt ve Arap unsurlardan oluşmaktaydı. Eyyûbîler kurulduğunda bölgede 

bulunan Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik bozulmuştu. Papa önderliğinde 

kurulan Haçlı birliği Kudüs’ü feth etmiş ve İslâm dünyasını tehdit etmekteydi.  

Eyyûbîler saltanatları boyunca öncelikle kutsal kent Kudüs’ün haçlılardan 

kurtarılması, onların geldikleri topraklara geri gönderilmesi ve dağılmış olan Müslüman 

birliğinin yeniden tesis edilmesi için çaba harcadılar. Bu sebeple III., IV., V., VI., ve VII. 

Haçlı seferlerini bertaraf etmek zorunda kaldılar. Kuzey bölgelerinde bulunan büyük-

küçük devlet yada emirliklerle hakimiyet mücadelesi verdiler. Saltanatlarının son 

döneminde de  Doğu’dan gelen Moğol akınları ve onların önünden kaçan Harezmşah  ve 

Türkmenlerin  göç dalgaları ile meşgul odular. Tüm bu hadiseler yaşanırken de kendi 

aralarında taht ve topraklar için kavga etmeyi ihmal etmediler. 

Eyyûbiler dönemine ait yaşananlar bir çok tarihçi tarafından ya görgü tanığı 

olarak ya da rivayet edilenlerden faydalanılarak kaleme alınmıştır. O dönemi kayıt altına 

alan tarihçilerden birisi de Makrîzî olmuştur. Arapça olarak kaleme aldığı “Es-sülûk li-

Ma’rifeti Düveli’l-mülûk” adlı eserinin “Eyyûbiler” kısmında dönemle ilgili siyasî tarihi, 

devlet teşkilatını ve sosyo-kültürel hayatı ayrıntılarıyla ele almaktadır. Genelde Eyyûbîler 

ile ilgili yapılan çalışmaların çoğunluğunu Selâhaddin Eyyûbî ile ilgili konular 

oluşturmaktadır. Selâhaddin Eyyûbi sonrası dönemle ilgili az sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Biz de Eyyûbi döneminin tamamını kapsayan bir çalışma yapmak istedik. 
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Bu sebeple  Makrîzî’nin “Es-sülûk Li-Ma’rifeti Düveli’l-Mülûk” eserinin birinci cildinde 

mevcut “Eyyûbîler” bölümünü tercüme etmeyi tercih ettik. 

Yaptığımız bu tercüme çalışması, Makrîzî’nin bakış açısıyla yazmış olduğu 

Ortadoğu İslâm coğrafyasının tarihi bir kroniğini olurken, günümüzde aynı bölgede 

geçmişte yaşananlara benzer olarak ortaya çıkan, çağdaş olaylara benzerlikleri hususunda 

da okuyucular için dikkat çeken bir mehaz olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Eyyûbiler, Selâhaddin Eyyûbi, Frenkler, Mısır ve Suriye 

Bölgesi, Kudüs’ün Fethi, Haçlı Seferleri, Bahrî Memlükler. 

 


