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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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vardı.

el-Melikü'l-Kamil'in

yaptırdığı Kahire'deki imam Şafii Türbe-

si'ne son şekli onun zamanında verilmiş
(608/1 2 I I- I 2; DİA, XII. 32). Dımaşk'taki iç
kale onun döneminde tamamlanmış. ayrıca Camiu ' I-ideyn de bu devirde tesis
edilmiştir (İA, Xl, 304). O sırada Horasan'da yaşayan Fahreddin er-Razi, el-Melikü'lAdil'in ilme büyük önem verdiğini duymuş ve Te'sisü't-ta]fdis adlı eserini ona
ithaf etmiştir.
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615 (1218) veya 617'de (1220) doğdu.
EyyObi Sultanı el-Melikü'l-Kamil Muhammed'in üç oğlundan en küçüğüdür. Adı
kaynaklarda ilk defa 627 (1230) yılında
ağabeyi el-Melikü 's-Salih Eyyüb'un veliahtlıktan aziedilmesiyle ilgili olarak zikredilir(ibn Vas ıl, IV. 278-279). Bu olaydan
sonra Sultan el-Melikü'l-Kamil Mısır'da
bulunmadığ ı zamanlarda küçük oğlunu
naib olarak bırakmış ve 630'da (1233)
onu resmen veliaht tayin etmiştir. el-Melikü'l-Kamil'in 63S'te (1238) ölümü üzerine Dımaşk'ta toplanan emirler Kahire'de bulunan IL el-Melikü'I-Adil'i sultan seçtiler, amcasının oğlu el-Melikü'l-Cevad YOnus'u da onun Dımaşk naibi olarak tayin
ettiler. Emirlerin tercihlerini bu yönde
kullanmalarının sebebi zayıf olan bu melikleri istedikleri gibi yönetebileceklerini
düşünmeleriydi. IL el-Melikü'I-Adil'in ilk
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İcraatlarından

biri Halep'e elçi gönderip
döneminde olduğu gibi hutbenin kendi adına okunmasını talep etmesidir. Ancak bu isteği kabul edilmedi.
babasının

Kerek hakimi el-Melikü ' n-Nasır DavOd.
el-Melikü'l-Kamil ile henüz hayatta iken yaptığı anlaşmaya dayanarak Dı
maşk n aibliğini istiyordu. Dımaşk'ın elMelikü'l-Cevad'a verilmesi yüzünden Filistin'in sahil bölgelerini işgal eden el-Melikü'n-Nasır Davüd'un üzerine yürüyen
el-Melikü 'I-Cevad Yunus onu yenerek bu
bölgeleri topraklarına kattı. el-Melikü'lCevad'ın gereğinden fazla güçlendiğini
düşünen IL el-Melikü'I-Adil ona bu topamcası

rakları el-Melikü'n-Nasır'a bırakmasını

emretti.

el -Meli kü'I-Cevad'ın Dımaşk' a

döndüğünde hutbede ll. el-Melikü'I-Adil'-

den sonra kendi ismini okutarak bağım
hareket etmeye başlaması. Suriye'deki diğer EyyObi melikleriyle kendisine karşı planlar yapması ve halka zulmetmesi
üzerine ll . el-Melikü'l-Adil. onun Dımaşk
n aibi yapılmasında etkili olan emirlerden
İmadüddin İbn Şeyhüşşüyüh ' u gönderip
Dımaşk'ı ondan teslim almasını istedi.
Bunun karşılığında ei-Melikü 'I-Cevad'a
ba zı yerleri ikta olarak vermeyi teklif ettiğini kendisine bildirmesini söyledi. Sultanın teklifini kabul etmediği gibi Emir
İmadüddin'i de öldürten el-Melikü'I-Cevad. el-Melikü'I-Kamil'in Sincar'da ye doğu bölgelerinde hüküm süren büyük oğ
lu el-Melikü's-Salih EyyOb'a sahip olduğu
Sincar. Rakka ve Ane karşılığında Dımaşk'ı
vermeyi önerdi. Teamüle göre kendisinin
Eyyübi sultanı olması gerektiğini düşü
nen. ancak hem daha babasının sağlığın
da veliahtlıktan aziedildiğinden hem de
babasının vefatı esnasında Rahbe'yi kuşatmakta olduğundan kendisi dışında
gelişen olaylara müdahale edemeyen elMelikü's-Salih bu defa fırsatı kaçırınayıp
el-Melikü'I-Cevad ile anlaştı ve Dımaşk hakimi oldu (Cemaziyelahir 6361 Oca k ı 239).
Dımaşk ve yöresinin elinden çıktığını gören ll. el-Melikü'l-Adil buna karşılık ei-Melikü'n-Nasır Davüd ile ittifak yaptı.
sız

Genç ve tecrübesiz ll. el-Melikü'I-Adil,
hazineyi kısa zamanda tükettiği gibi devlet
işlerini terkedip sefahate daldı. Kendisiyle ittifak yaparak Mısır'a gelen ei-Melikü ' n-Nasır Davüd'un tesiri altında kalan,
hatta onun teşvikiyle bazı devlet adamlarını tutuklayan IL el-Melikü'I-Adil. babasının tecrübeli kumandan ve memlüklerini ikinci plana itip henüz eğitimlerini
tamamlamamış genç memlüklerini devlet kademelerinde yükseltti. Bu umumi
babasının yıllarca uğraşıp düzelttiği

memnuniyetsizlik üzerine Eşrefiyye ve
Kamiliyye gruplarının ileri gelenleri tecrübeli olması sebebiyle el-Melikü's-Salih
Eyyüb'a mektup göndererek onu Mısır'a
davet ettiler. Hatta Türk kökenli memlük emirleri ll. ei-Melikü'I-Adil'e karşı isyan edip Bilbis'te çarpıştılarsa da yenilerek el-Melikü's-Salih'in hizmetine girdiler. Bu olaydan sonra emirler ll. ei-Melikü'I-Adil'i tahttan indirmek için bir teşeb
büste daha bulundular. Sultan durumu
farkedince tedbir aldı. ei-Melikü's-Salih
ordusuyla Mısır'a yaklaştığında yeni bir
karışıklığın çıkmasından rahatsız olan Abb asi Halifesi Müstansır-Billah'ın araya
girmesiyle mevcut statüyü koruyan bir
anlaşm a yapıldı. Anlaşmaya göre Mısır
ve Güney Filistin ll. ei-Melikü'I-Adil'e, Filistin'in kuzey kısımları ve Ürdün vadisi
el - Melikü'n-Nasır Davüd'da. Dımaşk ve
Suriye'nin güneyi ise el-Melikü's-Salih Eyyüb'a kalacaktı.
Ancak bu sırada yeğeni ei-Melikü's-Salih Eyyüb'un Nablus'ta bulunmasından
faydalanan Ba'lebek hakimi el-Melikü'sSalih İmadüddün İsmail ile Humus hakimi el-Melikü'l-Mücahid Esedüddin Şir
küh'un birlikte Dımaşk'ı ele geçirmeleri
(637/12 39-40) durumu değiştirdi. İsmail
ve Şirküh'un IL el-Melikü'I-Adil'in naibi olduklarını belirterek hutbeyi onun adına
okutmaları Mısır'da sevinçle karşılandı.
Bu gelişme el-Melikü's-Salih EyyOb'un yalnız kalmasına ve IL el-Melikü'I-Adil ile bozuştuktan sonra Kerek'e dönen el-Melikü'n-Nasır Davüd'un eline düşmesine sebep oldu . Duruma memnun olan ll. elMelikü'l-Adil100.000 dinar (başka bir rivayete göre 400.000) karşılığında kardeşinin kendisine teslim edilmesini istedi,
fakat teklifi kabul görmedi. ei-Melikü'nNasır, Ramazan 637'de (Nisan 1240) yaklaşık altı ay hapiste tuttuğu el-Melikü'sSalih Eyyüb'u serbest bıraktı ve hakim
olduğu topraklarda hutbeyi onun adına
okuttu. Ancak Kudüs'ten Mısır ' a doğru
yola çıkan ei-Melikü'n-Nasır ve ei-Melikü's-Salih. ll. el-Melikü'I-Adil'in ve ona yardıma gelen amcası İmadüddin İsmail'in
orduları arasında kaldıklarından savaş

maya cesaret edemediler.
ll. el-Melikü'I-Adil, bu olaydan kısa bir
müddet sonra başta İzzeddin Aybek elEsmer olmak üzere Eşrefıyye ve Kamiliyye'nin kumandanları tarafından Zilkade
637'de (Haziran 1240) Bilbis'te tutuklandı. Mısır'a davet edilen ei-Melikü's-Salih
Eyyüb tahta geçirildi. Ağabeyi tarafın
dan uzun süre Kahire Kalesi'nde hapiste
tutulan ll . ei-Melikü 'I-Adil12 Şewal 645'-

