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Anadolu Selçuklu hükümdan
(1 110-1116).

Muhtemelen 489'da (1 096) doğdu .
Sultan 1. Kılıcarslan ' ın oğludur. Kaynaklarda Melikşah'tan ( Şa hinşah} ilk defa,
babasının Musul'a hakimiyet meselesinden dolayı Büyük Selçuklu Emiri Çavlı Sakavu ile yaptığı mücadele sebebiyle bahsedilir. 1. Kılıcarslan , Musul'dan gelen bir
davet üzerine 25 Receb SOO'de (22 Mart
11 07) bu şehre girmiş, daha sonra Rahbe'ye çekilmiş olan Çavlı ' nın üzerine giderken Musul'da bir miktar asker bırak
mış ve kendi yerine oğlu Melikşah'ı vekil,
kumandanlarından Emir Bozmış'ı da ona
atabeg tayin etmişti. Melikşah bu sırada
on bir yaşında idi, sultanın hanımı Ayşe
Hatun ve küçük oğlu Tuğrul Arslan da
Musul'da bulunuyordu .
Emir Çavlı Sakavu. Kılıcarslan karşı
sında kazandığı zaferden (9 Ş evva l 500 1
3 Haziran I ı 07} sonra Musul'a yürüdü
ve hiçbir mukavemetle karşılaşmadan
şehre girdi. Musul'a hakim olan Çavlı.
hutbeyi yeniden Büyük Selçuklu Sultanı
Muhammed Tapar adına akutmaya baş
ladı. Esir aldığı Melikşah ' ı da Büyük Selçuklular'ın başşehri isfahan'a Sultan Muhammed Tapar' ın yanına gönderdi. Sultanın diğer oğlu Tuğrul Arslan ile annesi
Ayşe Hatun Emir Bozmış tarafından Malatya'ya götürüldü. Ayşe Hatun burada
Tuğrul Arslan ' ı hükümdar ilan ettirdi ve
oğlu henüz küçük yaşta olduğu için şeh
rin idaresini eline aldı. Bir müddet sonra
Malatya'da bulunan İlarslan ismindeki bir
emir ile anlaşarak Bozmış'ı öldürttü , ardından İlarslan ile evlendi. Fakat İlarslan
Malatya halkına kötü davranmaya başla
yınca oğlu Tuğrul Arslan ile gizlice antaşan Ayşe Hatun Bizans'a kaçmak üzere
olan itarslan ' ı yakalatıp hapsetti, bir yıl
sonra da Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'a gönd~rdi. Muhammed Tapar, itarslan kendisine gönderilince elinde esir olarak tı.ittuğu Melikşah'ı Malatya'ya gönderip sultan ilan ettirdi. Melikşah 'ın 503 yılı başlarında ( 1109 ortaları)
sultanı n ordugahından kaçarak Anadolu'ya geldiğ i de rivayet edilir (İbnü ' l- Ka
lani sl, s. ı 58 }. M elikşah bir süre sonra
Konya'yı ele geçirip burada Anadolu Selçuklu tahtına oturdu ve kardeşleri Mesud ile Arab'ı hapsettirdi ( 50 3/ ı ı ı O} . Ardından Bizans üzerine birlikler sevketti.
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Ancak ordusunun uğradığı yenilgiyi öğ
renince hemen Bizans imparatoru Aleksios Komnenos'a elçiler göndererek barış teklifinde bulundu. imparator da bu
teklifi kabul etti. Bizans'la yapılan barış
tan kısa bir süre sonra Melikşah yaklaşık
50.000 kişilik bir ordu hazırladı. Emir Monolug, Emir Kontogmen ve Emir Muhammed idaresindeki Anadolu Selçuklu birlikleri İznik ve civarına . Bursa, Ulu bat, Manyas ve Erdek yakınlarındaki Kyzikos (Belkıs ) taraflarına yağma akınları düzenledi.
İmparator Aleksios, Türkler' e karşı sefere
çıktıysa da bir sonuç elde edemeyeceğini
antayarak emrindeki birlikleri Georgios
Lebounes'e ve diğer bazı kumandanianna
bırakıp istanbul'a döndü (I 11 3}. Sultan
Melikşah. muhtemelen Aleksios'un Filibe'de oluşundan faydalanmak ve Anadolu'da kaybedilen yerleri geri almak maksadıyla Anadolu'daki diğer Türk hükümdarlarından da yardım alarak 1114'te büyük bir ordu oluşturdu . Bu gelişmeleri haber alan imparator Aleksios ise komşu
ülkelerden yardımcı birlikler ve paralı askerler toplayıp Konya üzerine bir sefere
çıkmaya karar verdi. im paratar ordusu ile
Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başla
yınca Selçuklular Anadolu'nun bütün tarla ve ovalarını ateşe verdiler. Bu durum
yem ve yiyecek sıkıntısına yol açtı. Öte
yandan Danişmendliler ' in de kendisine
karşı harekete geçtiğini haber alan imparator Akşehir' e yürümeye karar verdi.
Türkler'le giriştiği bazı ufak çaplı çatış
malardan sonra Kırkşehitler gölüne vardı . Akşehir gölünün güneybatı ucundaki
Mesanakta Hisarı ' nı işgal etti. Oradan
da Akşehir üzerine yürüyüp şehri zaptetti. Ardından Türkler'in elindeki esirleri
kurtarmak ve bölgeyi yağmalamak için
Konya çevresinde bulunan kasabaların
üzerine çeşitli birlikler sevketti. Geri dönmekte olan Bizans ordusu Ampoun'a vardığı zaman Melikşah'ın emrindeki Türk
birlikleri her taraftan Bizans kuwetlerine
karş ı hücuma geçtiyse de önemli bir sonuç elde ederneden geri çekildi. Sultan
Melikşah daha sonra imparator Aleksios
Komnenos'a barış teklifinde bulundu.
Türk askerleri düşmanı çember içine almışken kaçacak bir yeri olmayıp beklemekten başka çaresi kalmayan imparatora Melikşah'ın barış teklifinde bulunması . ancak kardeşi Mesud'un hapisten
kurtulup Danişmendliler' in yardımını temin ederek kendi üzerine geldiği haberini
almış olmasıyla açıklanabilir. Melikşah ' ın
barış teklifini kabul eden imparator
Augustopolis ile Akronios arasındaki ova-

da Sultan Melikşah 'ı karşıladı. Melikşah ve
maiyeti imparator tarafından bir gece
misafir edildi. Ertesi gün iki hükümdar
arasında antlaşma imzalandı ( 51 O/ ı ı 16};
im paratar ayrıca sultana yüklü miktarda
para, emirlerine de önemli armağanlar
verdi.
Melikşah

imparatorun ordugahından
üzere iken kardeşi Mesud'un
tahta geçmek amac ıyla Melikşah'a bir
komplo düzenlediğini öğrenen imparator, sultana kardeşinin hareketi hakkın
da ayrıntılı bilgi edinineeye kadar yanında
kalmasını ve onun planını öğrendikten
sonra harekete geçmesini tavsiye etti.
Fakat Melikşah hemen hareket edip kardeşinin üzerine yürümek istedi. imparator Melikşah ' a, Konya'ya gitmelerini sağ
lamak üzere yanlarına Bizans savaşçıla
rından oluşan güçlü bir birlik verme teklifinde bulunduysa da sultan bunu da kabul etmeyerek Konya'ya hareket etti.
ayrılmak

Sultan Melikşah Konya'ya doğru yol alır
ken önde keşif kolları çıkarmıştı. Bunlar
güçlü bir orduyla oraya varmış bulunan
Mesud'a rastladılar ve onun tarafına geçtiler; ardından geri dönerek Melikşah ' a
yolla r ın emniyetli olduğunu bildirdiler.
Melikşah ilerlerken birdenbire Mesud'un
ordusuyla karşılaştı. Durumun tamamen
kendi aleyhinde olduğunu gören sultan
hemen oradan uzaklaştı; amacı imparator
Aleksios'un yanına gitmekti. Ancak kendi tarafında görünmesine rağmen çoktan beri Mesud için çalışan Poukheas'un
tavsiyesine uyarak Ilgın yakınlarındaki
Tyragion'a gitti. Burada bulunan Rumlar. imparatorla aralarında yapılan antlaşmayı bildiklerinden Melikşah'ı iyi karşıladılar. Fakat Mesud'un kuwetler i çok
geçmeden kaleyi kuşatma altına aldı. Kalede bulunan Rumlar Mesud'un birliklerine karşı direniyorlardı. Bunun üzerine
Poukheas. Melikşah'a hisar halkını yiğit
çe direnmeleri için daha da cesaretlendireceğini söyleyerek surlardan aşağıya indi; fakat tam aksine Mesud'un kuwetlerine kapıları açıp teslim olmaları gerektiğini söyleyerek onları ikna etti. Sonunda
hisar halkının içeriye aldığı Mesud'un
güçleri Sultan Melikşah'ı yakalayıp gözlerine mil çektiler (5ıo; ı ı ı6) . Ardından
Melikşah ' ın tam kör olmadığı haberini
alan Mesud ünlü bir bey olan Elegmon'a
emir vererek Konya'da bulunan Melikşah ' ı boğdurttu (5 ı lll ı ı 7}. Melikşah altı
yıl kadar Anadolu Selçuklu tahtında kaldı. Genç ve tecrübesiz oluşu ve adamlarının ihaneti onun sonunu hazırlamış
oldu.
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Ebu Bekr Seyfüddin e l-Melikü'I-Adil
Muhammed b. EyyCıb b. Şadi
(ö. 615/1218)

L

Eyyubl hükümdan
(1200-1 218) _

_j

Muharrem 540'ta (Te mm uz ı ı 45) Dı
veya Ba'lebek'te doğdu . Selahaddin-i EyyGbl'nin kardeşleri arasında en kabiliyetli ve dirayetlisi olup Avrupalılar tarafından Saphadi n diye tanınır. Diğer kardeşleri gibi iyi bir öğrenim gördü . Çok
genç yaşta amcası Esedüddin ŞlrkGh eiMansGr ile ağabeyi Selahaddin'in maiyetinde üçüncü Mısır seferine katıldı ( 564/
ı ı 69 ). İlk büyük başarısını 1174 yılında
Kenzüddevle isyanının bastırılmasında
gösterdi.
maşk'ta

NGreddin Mahmud Zengl'nin ölümünün ( 56911 ı 74) ardından Mısır naibliğine
getirilen ei-Melikü'I-Adil. bundan sonra
Selahaddin'in Mısır ' da bulunduğu 11761177 ve 1180-1181 yılları arasındaki süre dışında Mısır'ı bir sultan gibi yönet. ti. Suriye'de Haçlılar'la mücadele eden
Selahaddin'e gerekli yardımları gönderdi
ve Mısır'ı dış düşmaniara karşı başarıy
la korudu, donanmayı güçlendirdi. 579
( 1183) yılı başlarındaki Renaud de Chatillon'un Kızıldeniz harekatını bastırarak Hi-

caz'ı ve baharat yolunu Haçlı tehlikesinden kurtardı. Aynı yıl Halep'e tayin edildi
ve 582'ye (1186) kadar orada kaldı. Selahaddin 'in Harran'da ağır hasta yattığı
günlerde devlet işlerini idare etti. ardın
dan Selahaddin'in oğlu ei-Melikü'I-Azlz'in
atabegi olarakyeniden Mısır'a gönderildi.

Bu arada Hittln Savaşı'nın kazanılması
üzerine (583/1 ı 87) sultanın emriyle Mısır
kuwetlerinin başında Kudüs Haçlı Krallığı
topraklarına girdi, Yafa ve Mecdelyaba 'yı
aldı. Beyrut'un ele geçirilmesinden sonra
Selahaddin ile birleşerek Askalan ve Kudüs şehirlerinin zaptında hazır bulundu
(58311 ı 87). Ertesi yıl sultan ın Antakya
Prinkepsliği topraklarının fethi sırasında
Sur'daki Haçlılar' a karşı Filistin toprakları
nı korudu ve Kerek-Şevbek kalelerini teslim aldı. Akka'nın Haçlı muhasarasından
kurtarılması için harekete geçti ve yeni
kuwetlerle Akka ordugahına geldi (ı 5
Şevval 585126 Kasım ı 189). 20 Cemaziyelah ir 586'da (25 Temmuz 1190) 62.000 kişilik bir Frank kuwetinin başlattığı saldırı
ei-Melikü'I-Adil tarafından püskürtüldü,
Franklar'dan 10-12.000 kişi öldürüldü.
el-Melikü'I-Adil . ingiliz Kralı Arslan Yürekli Richard'la yapılan müzakerelerde
sultana vekalet etti. Hatta Richard'la arasındaki dostluk devam eden savaşa rağ
men ilerledi. Richard. ona kız kardeşi
Jeanne ile evlenip kendisiyle birlikte eski
Kudüs Krallığı topraklarında sultan olmalarını bile teklif etti. el-Melikü'I-Adil.
14 Şaban 586 ( 16 Eylül 1190) tarihinde
meydana gelen Arsuf Muharebesi'nde ve
Selahaddin ile Takıyyüddin'in oğlu ei-Melikü'I-MansGr arasında patlak veren anlaş
mazlıkta siyasi ve askeri maharetini bir
kere daha ispat etti. Bu sebeple sultan
588 (1192) yılında Ürdün ve ei-Cezlre gibi
çok önemli iki bölgeyi ona verdi.
Selahaddin'in ölümü üzerine (589/1 193)
büyük oğlu ei-Melikü'I-Efdal Ali Dımaşk'
ta sultan oldu . ancak ei-Melikü'I-Adil de
iktidarı ele geçirmek arzusundaydı. Nitekim kardeşler arasında başlayan mücadeleler ona bu fırsatı verecekti. ei-Melikü'I-Adil önce Selahaddin'in oğulları arasındaki mücadelede hakemlik yaptı ve
başlangıçta ei-Melikü'I-Efdal'in tarafını
tuttu. Fakat onun beceriksizliğinin çabucak ortaya çıkmasıyla Mısır' a hakim olan
ei-Melikü'I-Azlz tarafına geçti ve onun Dı
maşk naibi oldu (592/1196). 1197yılında
ki Alman Haçlı seferine karşı gerekli tedbirleri alan ei-Melikü'I-Adil, Yafa'yı geri
aldı ve Haçlılar' la yeni bir anlaşma imzalad ı. 595'te ( 1198) ei-Melikü'l-Azlz'in beklenmeyen ölümü üzerine Mısır'daki emir-

ler ikiye bölündü; bir kısmı ei-Melikü'I-Adil
bir kısmı Sarhad sahibi ei-Melikü'I-Efdal tarafını tuttu. Giriştiği mücadelelerde başarılı olan ei-Melikü'I-Adil
596'da ( 1200) Mısır' ı ele geçirerek sultanlığını ilan etti. Bir yıl sonra Selahaddin'in
oğulları ei-Melikü'I-Adil'in elinden Dımaşk
ve Mısır'ı almak için güç birliği yaptıiarsa
da bu girişim sonuçsuz kaldı ve yapılan
anlaşmayla ei-Melikü'I-Adil büyük sultan
olarak tanı nd ı. 604 ( 1207) yılında Abbas!
Halifesi Nasır- Li diniilah tarafından saltanatı tasdik edildi. ei-Melikü'I-Adil kendi
müdahalesini mahfuz tutarak ülkeyi çocukları arasında paylaştırdı; Mısır'ı ei-Melikü'I-Kamil'e, Dımaşk' ı ei-Melikü'I-Muazzam'a, ei-Cezlre'yi ei-Melikü'I-Eşrefe. Diyarbekir'i ei-Melikü'I-Evhad'a verdi.
tarafını.

1202 yılında Mardin Artuklular'ı ona tabi oldu . 1207'de Trablus Haçlı Kentiuğu ' 
nu yola getirerek antlaşmaya mecbur etti. 1217'de Haçlılar'ın Suriye'ye yönelmesi
üzerine Mısır'da bulunan el-Melikü'I-Adil.
oğlu ei-Melikü'l-Muazzam'a yardım için
Dımaşk'a geldi. Çok geçmeden Haçlılar
Dimyat'ı muhasara etmek için Akka'dan
Mısır'a yöneldiler. Dimyat kuşatıldığı sı
rada ei-Melikü'I-Adil. Dımaşkyakınındaki
Alikin ordugahında 7 Cemaziyelahir 61 s
(3 1 Ağustos 1218) tarihinde vefat etti. Ertesi gün cenazesi Dımaşk'a getirilerek önce kalede defnedildi. daha sonra kendi
adını taşıyan medresenin (el -Medresetü'I-Adiliyye ) bahçesindeki türbesine gömüldü (ibn Hall i kan , V, 78). Yerine oğlu eiMelikü'I-Kamil geçti.
ei-Melikü'I-Adil'in en büyük gayesi. iç isyan lar ve yeni bir Haçlı seferi karşısında
devletin bütünlüğünü ve EyyGbl ailesinin
menfaatlerini korumak olmuş; halkın refah ve emniyetine, din ve eğitim işlerine,
ülkenin içte ve dışta barış içinde yaşa
masına, ziraata ve ticarete büyük önem
vermiştir. Haçlılar arasındaki birliği önlemek ve kendi gelir kaynaklarını arttırmak
için Selahaddin gibi İtalyan şehir devletleriyle ticaret anlaşmaları yapmıştır. Devletin maliyesine büyük önem veren ve hazineyi daima dolu tutmaya özen gösteren
ei-Melikü'I-Adil alim ve edipleri himaye
ederdi. Temelini NGreddin Mahmud Zengl'nin attığı Dımaşk'taki Adiliyye Medresesi'ni tamamlamak için çalışmışsa da
buna ömrü vefa etmemiş, onun ölümünden sonra 619'da (1222) oğlu el-Melikü'IMuazzam tarafından tamamlanan medreseye ei-Medresetü'I-Adiliyye ei-Kübra
adı verilmiştir (Nuayml, ı , 359) . ei-Melikü'I-Adil zamanında relsü'l-etıbba olan
Mühezzebüddin ed-Dahvar 'ın meşhur bir
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