ei-MELiKÜ'I-ADiL 1
kütüphanesi

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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ŞEŞEN

el-MELİKÜ'l-ADİL II
( J~WI ..!&JI)

Ebu Bekr Seyfüddin
el-Me likü'I-Adil Muhammed
b. el-Meliki'l-Ka mil Muhammed
b . el-Meliki 'I-Adil Muhammed
(ö. 645/ 1248)
Eyyfıbi

L

hükümdan

(1238-1240).

_j

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'-

ei-MELİKÜ'I-AZlZ

te (9 Şubat 1248) boğularak öldürüldü (i bn
Hallikan, V, 86; ibn Vasıl, V, 379). Diğer bir
rivayete göre ise 644 (1246) yılında öldürülmüştür (Mekln, XV 1 I 955-571. s. ı 57).
Babünnasr dışındaki Şemsüddevle Türbesi'ne defnedildi. ll. ei-Melikü'I-Adil'in
öldürülmesi, Eyyubl tarihinde tahtı ele
geçirmek maksadıyla meliklerin yaptık
ları mücadeleler sırasında işlenen tek siyasi cinayettir. ll. ei-Melikü'I-Adil kaynaklarda müsrif ve sefih olarak tanıtılır. Öte
yandan cömertliği. ihsanının baliuğu ve
vergileri kaldırması sebebiyle Mısır halkı
nın onun döneminde oldukça müreffeh
günler yaşadığı. bu sebeple şairterin kendisini öven şiirler yazdığı kaydedilmektedir.
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CENGiZ TOMAR

el-MELİKÜ'I-AZiZ
(_i-j>J1~1)

Ebü'I-Feth İmadüdd!n
ei-Melikü'I-Az!z Osman
b. Selahidd!n YCısuf b. EyyCıb
(ö. 595/1198)
Eyyfıbi

L

hükümdan
(1193-1198).

_j

Cemaziyelevvel S67'de (Ocak 1172) Kahire'de doğdu. Selahaddin-i Eyyubl'nin en
çok değer verdiği oğludur. İskenderiye ve
Kahire'de Ebu Tahir es-Silefi, Ebu Tahir
İsmail b. Mekkl b. Avf ez-Zührl ve İbn
Berrl gibi alimterin öğrencisi olan Azlz'i
babası S80'de (1184) Thkıyyüddin Ömer
b. Şehinşah 'ın kefaleti altında Şam naibi
olarak tayin etti. Daha sonra ağır bir hastalığa yakalanan Selahaddin. topraklarını

oğulları arasında paylaştırdığında (582/
ı ı 86 )

büyük oğlu ei-Melikü'I-Efdal Ali'yi
Dımaşk'ta veliaht olarak belirledi. ei-Melikü'I-Azlz'e de Mısır topraklarını verdi.
Selahaddin'in kardeşi ei-Melikü'I-Adil yeğenlerine vas! tayin edildi. ei-Melikü'IAzlz. bu tarihten itibaren amcası ei-Melikü'I-Adil'in atabekliğinde Mısır naibi olarak bulundu.
Selahaddin öldüğünde (589/1 ı 93) eiMelikü'I-Azlz, Mısır naibi olarak amcası
ei-Melikü'I-Adil ile birlikte Kahire'de idi.
Dengesiz davranışlarıyla tanınan ei-Melikü'I-Efdal Dımaşk'ta büyük sultan olmuş ,
babasının kumandanlarını, Kadi el-Fazı!,
imadüddin ei-İsfahanl ve Bahaeddin İbn
Şeddad gibi değerli devlet adamlarını yönetimden uzaklaştırarak bütün işleri veziri Ziyaeddin İbnü'I-Eslr'e bırakmıştı. eiMelikü'I-Azlz. Dımaşk'tan Mısır'a göç eden
Kadi el-Fazı! gibi tecrübeli şahsiyetleri ve
kumandanları himayesine alarak kardeşinin bu hatasını iyi değerlendirdi; yönetimini daha da sağlamlaştırdı. Dımaşk'
tan gelip hizmetine giren emirlerin de
telkiniyle Eyyubl topraklarını birleştirme
kararı alan ei-Melikü'I-Azlz'in kısa iktidar
döneminin ilk yılları ağabeyi ei-Melikü'IEfdal ile mücadele içinde geçti.
ei-Melikü'I-Azlz'in Dımaşk üzerindeki
niyetlerini anlayan ei-Melikü'I-Efdal ile
veziri Ziyaeddin İbnü'I-Eslr ikta gelirleri
giderlerini karşılamaya yetmeyen. ancak
prestüi çok yüksek olan Kudüs'ü ona vermek suretiyle aralarını düzeltmeye çalıştılarsa da sonradan bu niyetlerinden
vazgeçtiler. ei-Melikü'I-Efdal'in bu tekliften vazgeçmesi ve Cübeyl'i Haçlılar'a kaptırması ei-Melikü'I-Azlz'e beklediği fırsa
tı verdi. S90'da ( 1194) ağabeyinden Dı
maşk'ta hutbenin kendi adına okuması
nı ve sikkenin kendi adına basılmasını istedi. Bu teklifi kabul etmeyen ei-Melikü'I-Efdal. diğer Eyyubl meliklerinden ve
Ca'ber'de bulunan amcası ei-Melikü'IAdil'den yardım talep etti. Aynı yıl ordusuyla Dımaşk yakınlarına gelen ei-Melikü'I-Azlz yeğenieri arasındaki mücadelede hakemlik rolü üstlenen, fakat asıl
amacı iktidarı ele geçirmek olan ei-Melikü'I-Adil'in araya girmesi sonucunda eiMelikü'l-Efdal ile bir anlaşma yaparak Kahire'ye döndü. Bu anlaşmaya göre ikisi de
kendi topraklarını koruyor. ei-Melikü'IAzlz'e Mısır toprakları yanında Nablus'un
iktaından da pay veriliyordu. Bu arada
amcası ei-Melikü'I-Adil'in kızıyla evlenen
ei-Melikü'I-Azlz siyasi konumunu daha da
güçlendirdi.

ei-Melikü'I-Azlz. ertesi yıl ei-Melikü'IEfdal'den Dımaşk tahtını terketmesini ve
kendi sultanlığını tanımasını istedi. Bunun üzerine ei-Melikü'I-Efdal, tekrar diğer Eyyubl meliklerinden ve ei-Melikü'IAdil'den yardım talep etmek zorunda
kaldı. Dımaşk yakınlarına gelen ei-Melikü'I-Azlz'in ordusunda bulunan. baştan
beri babasının Nasıriyye adlı birliklerini
kendilerine üstün tuttuğu Esediyye ve
Kürt grupları. ei-Melikü'I-Adil'in de kış
kırtmaları neticesinde ordudan ayrılıp
Dımaşk'a gidince zor durumda kalan eiMelikü'I-Azlz hemen Mısır'a döndü. Ondan önce davranarak Mısır'ı ele geçirmek
isteyen ei-Melikü'I-Adil ve ei-Melikü'I-Efdal'in teşebbüsleri böylece sonuçsuz kaldı. ei-Melikü'I-Efdal'in beceriksizliği sebebiyle kendisine güvenemeyeceğini anlayan ei-Melikü'I-Adil. Mısır'da atabekliği
sırasında bizzat yetiştirdiği damadı eiMelikü'I-Azlz'e meylederek bir anlaşma
yapılmasını sağladı. Bu olaydan sonra Mı
sır'da kalan ei-Melikü'I-Adil Dımaşk'ı alması için ei-Melikü'I-Azlz'i kışkırtmaya
başladı. 592' de ( 1196) amcasıyla birlikte
şehri kuşatan ei-Melikü'I-Azlz Dımaşklı
lar'ın da yardımıyla kısa sürede şehri ele
geçirdi ve amcasını n ai b tayin ederek Mı 
sır'a döndü. Kardeşi ei-Melikü'I-Efdal'i de
Sarhad'a gönderdi; böylece büyük sultan
oldu. Dımaşk'ta hutbe el-Melikü'I-Azlz
adına okunmakla birlikte idare fiilen eiMelikü'I-Adil'in elindeydi.
Kardeşiyle mücadelesinde başarılı olan
ei-Melikü'I-Azlz'i bekleyen ikinci tehlike
Haçlılar'dı. ei-Melikü'I-Azlz, 593'te (1197)
bölgeye ulaşarak Beyrut ve Sayda'yı ele
geçirdi ve Kudüs'e ilerlemek isteyen Haçlılar karşısında zor durumda kalan amcasının yardım çağrısı üzerine kuşatma altındaki Tibnln'e gitti. Ondan çekinen Haçlılar kuşatmayı kaldırdılar (594/1 ı 98). Haçlılar'la yapılan antlaşmayla Selahaddin dönemindeki durum korundu ; ancak Beyrut Haçlılar'da kaldı. Sayda ise müslümantarla Haçlılar arasında ikiye bölündü.
Dımaşk'ta bazı düzenlemeler yaparak Kahire'ye dönen ei-Melikü'I-Azlz bir av esnasında Feyyum yakınlarında attan düşüp yaralandı. Kahire'ye getirildİkten kısa
bir süre sonra 27 Muharrem S9S'te (29
Kasım 1198) öldü ve Kahire'de imam Şa
fil'nin türbesine defnedildi.

Selahaddin'in son yıllarında Mısır'ın
ekonomik durumu suistimaller yüzünden
oldukça bozulmuştu. ei-Melikü'I-Azlz'in
ekonomik sıkıntılara rağmen ağır vergiler koymadı ğı. haksız müsaderelerle halka
zulmetmediği ve öldüğünde kendi hazi-
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