ei-MELiKÜ'I-ESREF, inal
elçisi Kanıbay ei-YOsufi ile birlikte İstan
bul'a gönderdi. Bu ilişkiler. Fatih Sultan
Mehmed'in hac yolundaki su havuzları 
nın çoğaltılmasıyla ilgili teklifinin Akkoyunlular ve Dulkadıroğulları ile iyi ilişkiler
içinde bulunan İnal tarafından reddi üzerine bozulmuştur.
Karamanoğlu İbrahim Bey'in 860
(1456) yılında Memlükler'in elindeki Tarsus , Adana ve yöresini ele geçirmesi
İnal'ın tepkisini çekti. Ertesi yıl Emir Hoş
kadem kumandasında Kahire'den sefere
çıkan Memlük ordusu Karamanoğulları ' 
na ait dört kaleyi ald ı. Larende'yi (Ka raman) ve bazı köyleri yağmaladı. Karamanoğlu İbrahim'in elçilerinin Kahire'ye gelerek itaat arzetmesi üzerine Memlük Karamanoğulları ilişkileri düzeldi.
inal dönemi Memlük dış politikasının
en önemli ayağı Kıbrıs'tır. Sultan Barsbay
zamanında 829'da (1 426) fethedilen Kıb
rıs bu tarihten itibaren Memlük Devleti'ne tabi oldu . Kıbrıs Kralı ll. John'un 1458'de ölümünün ardından kızı Charlotte tahta çıkınca üvey kardeşi James 863 ( 1459)
yılında bir heyetle Kahire'ye geldi ve tahtı
ele geçirmek için İnal'dan yardım istedi.
James'i Kıbrıs na ibi olarak tayin eden İnal
ona yardım sözü verdi ve durumu yerinde incelemek üzere Tağriberdi et-Tayyari
ei-Haseki'yi Kıbrıs'a gönderdi. Kıbrıs'tan
Franklar'dan bir grupla birlikte dönen
Tağriberdl'nin yanındakilerin bir kısmı
Charlotte'u, bir kısmı James'i destekliyordu. Durumu değerlendiren İnal. Charlotte'un tahtta kalmasını uygun gördü.
Ancak memlük emirleri buna tepki gösterip Charlotte'u destekleyenlere saldır
dılar. Bunun üzerine sultan James'i desteklemek için Kıbrıs'a ordu göndermek
zorunda kaldı (864/ 1460) . Kıbrıs 'ta kısmi
başarı elde eden Memlük donanınası
hem çarpışmalar sırasında hem dönüş
yolunda yakalandığı fırtına sebebiyle
ağır kayıplar verdi. Memlükler'den bir
kısmı James'e destek vermek üzere adada kaldı.
Bu

sırada .

bir türbe. bu türbenin yakınında da bir
medrese inşa ettirmiştir.
ei-Melikü 'I-Eşref İnal'ın dönemindeki
en önemli mali reform para sisteminin
iyileştirilmesidir. İnal. kendisinden önceki sultanlar tarafından tedavüle çıkarılan
ayarı düşük paraları tedrlci olarak piyasadan kaldırmak için mücadele etmiş ve
bunda başarılı olmuştur. Sultan. ilk olarak
861 'de (1457) Şam'da darbedilen düşük
ayarlı dirhemlerin kullanımını yasaklamak
istemiş . ancak bundan zarar edeceklerini düşünen memlüklerle halkın bu konuda kendisine karşı geleceğini haber alarak bu teşebbüsünden vazgeçmişti. Ertesi yıl kendi adına darbettirdiği dinar
ve dirhemlerdeki altın ve gümüş oranlarını belirleyerek sabitlemiş . ayarı bozuk paraları tedavülden kaldırmış. halkın bundan zarar görmesini engellemek
için de fiyatları üçte bir oranında düşür
müştür.
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bir süreden beri hasta olan

ei-Melikü ' I-Eşref. hastalığının ağırlaşması

üzerine yerine oğlu ei-Melikü'I-Müeyyed
Ahmed'i tahta çıkardı ve emirlerden onun
için biat aldı . Bir gün sonra da 15 Cemaziyelevvel865'te (26 Şubat 1461) vefat etti. Kaynaklarda esmer. uzun boylu ve köse (ecrOd) olarak tasvir edilen İnal'ın okuma yazma bilmediği , kan dökmekten sakındığı. zeki ve sabırlı . savaş oyunlarına
vakıf. cesur bir hükümdar olduğu kaydedilmektedir. Birçok Memlük sultanı gibi
o da sağlığında kendisine Kahire dışında
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Ebü'I-Feth el-Melikü ' I-Eşref
Muzafferüddin Musa b. ei-Meliki'l-Adil
Muhammed b. EyyGb
(ö. 635/ 1237)
Eyyfıbiler ' in

L

ei-Cezire ve Dımaşk kolu hükümdan
(1200- 12 3 7).

_j

576'da (1180) Kahire'de veya 578'de
(1182) Kerek'te doğdu . Babası!. ei-Melikü'I-Adil tarafından Emir Fahreddin b.
Osman ez-Zenceblll'nin nezaretinde Ku-

düs'e gönderildi. 598'de (1201-1202) Ur(Ruha) yönetimiyle görevlendirildi. daha sonra Harran ' ın idaresi de ona
verildi (ibn Hallikan. V. 33 0) .
fa' nın

ei-Melikü ' I-Eşref. kendisine verilen eiCezire (Meyyafarikin) bölgesinde Eyyübi
nüfuzunu güçlendirmek amacıyla 599
( 1202-1203) yılında babasının emriyle
Mardin Artukluları'nın merkezi Mardin'i
kuşattı. Mardin hakimi bu olayın ardın
dan EyyObller'i metbO olarak tanımak
zorunda kaldı. ei-Cezire'de EyyQbi-Zengi
hanedanları arasındaki nüfuz mücadelesinin bir sonucu olarak Musul hakimi NQreddin Arslanşah ile 19 Şevval 600'de
(20 Haziran 1204) Beynennehreyn denilen
yerde yaptığı savaşı kazanarak bölgede
etkili bir güç haline gelen ei-Melikü'I - Eş
ref. Şaban 601 (Nisan 1205) tarihinde
Harput'u muhasara etti. Ancak bu defa
ı. Gıyaseddin Keyhusrev'in devreye girmesi sebebiyle bir netice alamadı. ei-Melikü'I-Adil 604 (1207-1208) yılında ülkeyi
oğulları arasında taksim ettiği zaman eiCezire'yi ei-Melikü'I - Eşref'e verdi. Ahlat
hakimi olan ağabeyi ei-Melikü'I-Evhad
ölünce babasının rızası ile bu şehri de hakimiyeti altına alan ei-Melikü ' I-Eşref (6071
12 1O) böylece ei-Cezire'deki hakimiyet
alanını Doğu Anadolu'ya kadar uzatma
imkanı buldu.

Anadolu Selçuklu Hükümdan I. İzzed
din Keykavus. Kuzey Suriye'nin en önemli
şehri olan Halep'in hakimi ei-Melikü'zZahir Gazi'nin ölümü ve tahta henüz üç
yaşındaki oğlu ei-Melikü'I-Aziz'in geçmesi
üzerine (6 13/ 12 16 ) Halep seferine çıktı.
ei-Melikü'I-Azlz'in annesi Dayfa Hatun eiMelikü'I-Eşref'in kız kardeşiydi. ei-Melikü'I-Eşref, Dayfa Hatun ve Atabeg Şeha
beddin Tuğrul'un ya rdım çağrısı üzerine
Halep'e gelerek or dunun kumandasını
ele aldı ve İzzeddin Keykavus'u hileyle de
olsa Halep önlerinden uzaklaştırmayı başardı (61 5/ 12 18). Bu olayın ardından eiMelikü'I-Eşrefin nüfuzu Kuzey Suriye ve
asıl hakimiyet sahası olan ei-Cezire bölgesinde oldukça güçlendi. Musul'u elinde bulunduran Bedreddin Lü'Jü', ei-Melikü'I-Eşref'i metbO tanıdığını ilan etti. Bu
gelişmeden endişe duyan Erbil hakimi
Muzafferüddin Kökböri. Sincar hakimi ll.
imadüddin Zengi ve Hısnıkeyfa Artuklu
Hükümdan Nasırüddin Mahmud aralarında bir ittifak kurarak ei-Melikü ' I-Eş
ref'e karşı cephe aldılar. İttifaka sonradan Anadolu Selçuklu Hükümdan I. İzzed
din Keykavus da katıldı. Ancak Keykavus'un ei - Melikü ' I - Eşref ' e karşı düzenlediği sefer sırasında rahatsızlanarak Si-

ei-MELiKÜ'I-EŞREF, Musa

vas'a dönmesi ve

ardından

ölümü ittifaengelledi. Bu durum karşısında Kökböri, ei-Melikü'I-Eş
ref'e tabi olan Hakkariye bölgesi hakimi
el-Hakkarl'yi (imadüddin Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ali ibnü'I-Meştubı ona isyan etmesi için kışkırttı. Bu isyanı bastırmayı başaran ei-Melikü'I-Eşref, Zengller'in Sincar'daki hakimiyetine de son verdi. Zengller'den Ferruhşah, Rakka karşılığında
Sinc ar'ı ei-Melikü'I-Eşref'e teslim etti
kın başanya ulaşmasını

(617/1220ı .
Aynı yıl içinde Azerbaycan ve çevresinde beliren Moğol tehlikesi karşısında Gürcüler ve ardından Abbas! Halifesi Nasır
Lidlnillah. ei-Melikü'I-Eşref'e elçi göndererek asker talebinde bulundu. ei-Melikü'I-Eşref, Dimyat'ta Haçlılar tarafından
muhasara edilmekte olan ağabeyi ei-Melikü'I-Kamil'in yardımına gitmek için hazırlık yaptığını söyleyerek her iki taraftan
da özür diledi. Eşref bu olayın ardından.
Dımaşk hakimi olan kardeşi ei-Melikü'IMuazzam Ysa'nın ısrarıyla el-Melikü'I-Kamil'e yardım için harekete geçti. Bu iki
Eyyubl melikinin yardıma gelmesi sonucu
kuwet dengeleri değişti ve varılan anlaş
ma sonucunda Haçlılar Dimyat'tan kayıt
sız şartsız çekildiler (6 ı 8/ ı 221 ı.
Haçlılar'ın bertaraf edilmesinin ardın
dan ei-Melikü'I-Eşref ile el-Melikü'I-Kamil. Dımaşk'ı elinde tutan kardeşleri eiMelikü'I-Muazzam aleyhine gizli bir ittifak kurdular. Halep hakimi ei-Melikü'IAzlz ve Musul hakimi Bedreddin Lü'Iü' de
kısa bir süre sonra bu ittifaka katıldılar.
ei-Melikü'l-Kamil'in Eyyubl ülkesinin tamamında hatırı sayılır bir otorite tesis etmek istemesi ve ei-Melikü'I-Muazzam'ın
da Suriye'de yayılınacı bir politika izlemesi iki kardeşi karşı karşıya getirdi. Kardeş
Ierinin kendisine karşı ittifakını haber
alan ei-Melikü'I-Muazzam. Erbil hakimi
Kökböri ile ittifakyaptığı gibi ei-Melikü'IEşref'in Ahlat naibi olan kardeşi ei-Melikü'I-Muzaffer Şehabeddin Gazi'yi de isyana teşvik etti. ei-Melikü'I-Eşref'in isyanı
bastırmak üzere Ahlat'a yönelmesinden
yararlanan Kökböri Musul'u kuşattı; eiMelikü'I-Muazzam da el-Melikü'I-Eşref'in
kontrolündeki ei-Cezlre bölgesine girmek
için hazırlık yaptı. Ancak ağabeyi ei-Melikü'I-Kamil'in tehdidi karşısında hazırlığı
nı durdurmak zorunda kaldı. Müttefiklerinden yardım alamayan ei-Melikü'I-Muzaffer Şehabeddin Ahlat'ı ağabeyi ei-Melikü'I-Eşref'e teslim etti (621 / I 224 ı el:
Melikü'I-Eşref Meyyafarikin dışındaki bütün bölgeleri onun elinden aldı .

Kardeşlerine karşı

ittifak girişimi baei-Melikü'I-Muazzam
bu defa Celaleddin Harizmşah ile ittifak
yaptı (622/ 1 225ı. Bu ittifakın sonucunda
ei-Melikü'I-Eşref'e ait olan Ahlat Celaleddin Harizmşah tarafından kuşatıldı (ı 5
Zi lkade 62317 Kasım 1226). Fakat kuşat
ma devam ederken Azerbaycan'da çıkan
karışıklıklar ve kış mevsiminin bastırması
Celaleddin Harizmşah ' ın Ahlat'ı işgalini
engelledi.
ei-Melikü'I-Eşref. Dımaşk'ta kardeşi eiMelikü'I-Muazzam tarafından on ay kadar
i ka mete mecbur edildikten sonra aleyhine ittifak yapmayacağına dair söz alınıp
serbest bırakıldı ve ilk iş olarak Celaleddin
Harizmşah'a karşı !. Alaeddin Keykubad'la ittifak yapma yoluna gitti. İki hükümdar arasındaki yakınlaşma ı. Alaeddin
Keykubad'ın ei-Melikü'I-Eşref'in kız kardeşiyle evlenmesiyle daha da güçlendi.
ei-Melikü'I-Muazzam ' ın ölümünün ardından Dımaşk. ei-Melikü'I-Eşref ve eiMelikü'I-Kamil tarafından kuşatıldı (624/
ı 227). Kaleyi savunan ei-Melikü'I-Muazzam'ın oğlu ei-Melikü'n-Nasır Davud Kerek. Salt ve Nablus'un kendisine verilmesi
şartıyla kaleyi teslim etmek zorunda kaldı
(Şaban 6261 Temmuz ı 229). ei-Melikü'IEşref ve ei-Melikü'I-Kamil arasında önceden varılan anlaşma gereği Dımaşk eiMelikü'I-Eşrefe teslim edilirken ei-Melikü'I-Eşref de ei-Cezlre'deki bazı yerleri
(Rakka. Ruha !Urfa]. Suruç, Harran. Re'sü l'ayn) ei-Melikü'I-Kamil'e bıraktı.
Celaleddin Harizmşah, Suriye'deki buhrandan istifade ederek ei-Melikü'I-Eşrefe
ait olan Ahlat'ı tekrar kuşatarak ele geçirdi (627/1 230) Fakat bu harekat Eyyubl
ailesini olduğu kadar Anadolu Selçukluları'nı da rahatsız etti. Harizmşah ' a karşı
ittifak kuran iki hanedanla Celaleddin Harizmşah arasında meydana gelen Yassı
çimen savaşında (627/1 230) ei-Melikü'IEşref. 5000 kişilik seçme bir Eyyubl kuvvetinin başında savaşın kazanılmasında
etkili oldu ve Harizmşah tarafından işgal
edilen yerler~ geri aldı.
ei-Melikü'I-Eşref. ağabeyi ei-Melikü'IKamil ile beraber Amid Artuklular'ı üzerine yapılan sefere katıldı ve Amid Kalesi'ni
ele geçirdi (630/1 232) Ertesi yıl Hasankeyfi kuşatıp alarak Artuklular'ın Hısnı
keyfa-Amid koluna son verdi. Bu geliş
melerden rahatsız olan Alaeddin Keykubad 'ın Moğol istilasına karşı tedbir alın
madığı gerekçesiyle ei-Melikü'I-Eşref'e
ait Ahlat'ı ele geçirmesi iki hanedan arasında çatışmayı kaçınılmaz hale getirdi
(630/1232) .
şarısızlığa uğrayan

631 (1233-34) yılında yanındaki on altı
Eyyubl meliki ve kardeşi ei-Melikü'I-Eş
ref'le beraber Anadolu'ya giren ei-Melikü'I-Kamil bu sefer sırasında Keykubad'ın
akıllıca savunma politikası sebebiyle başarılı olamadı. Seferin başarısızlıkla sonuçlanmasının bir sebebi de ei-Melikü'IEşref'in başarılı olunması halinde Dı
maşk'ın elinden alınarak kendisine Anadolu'dan beldeler verilmesinden endişe
etmesi dir.
Bu seferin ardından ei-Melikü'I-Kamil
ile ei-Melikü'I-Eşref'in arası açıldı. Eşref
Hama. Hum us, Halep Eyyubi m eliklerinin
yanı sıra Anadolu Selçukluları'nın da katılımıyla ağabeyi ei-Melikü'I-Kamil'e karşı
yeni bir ittifak kurdu . Midesinden rahatsızianan ei-Melikü'I-Eşref 4 Muharrem
635 (27 Ağustos 1237) tarihinde Dımaşk'ta
vefat etti. önce Dımaşk Kalesi'nde toprağa verildi. daha sonra Kellase'de yapılan tür b eye nakledildi (i b n Ha Ilikan. V,
333 ). Türbede bir kütüphane tesis edilmiş ve bir çeşit türbe-darülkurra haline
getirilen türbesinde kıraat alimi Ebu Şa
me meşlhatü'l-k.ıraa görevinde bulunmuştur. Şerefeddin İbn Uneyn, İbn Ebü'Iİsba' ve Bahaeddin Es'ad b. Yahya esSincar! gibi devrio ünlü edip ve şairlerin
den birçoğu onu öven şiirler yazmıştır. eiCezire ve Suriye'yi en iyi tanıyan hükümdarlardan biri olan ei-Melikü'I-Eşref'in
Anadolu Selçuklu Hükümdan ı. Alaeddin
Keykubad'ın ve ei-Melikü'I-Kamil'in birbirine yakın tarihlerde ölümleriyle bölgede güçlü ve tecrübeli bir yönetici kalmamış. bu sayede Moğollar Anadolu'ya
girerek Suriye'ye kolayca uzanmışlardır.
ei-Melikü'I-Eşref hadis ve fıkıh alimlerine büyük sayg ı göstermiş. mantık ve
kelamla uğraşan alimiere ise açıkça cephe almıştır . 631'de (1233-34) zamanın
ünlü kelamcılarından Seyfeddin ei-Amidl'nin eski hükümdarla gizlice mektuplaştığ ı iddiasıyla ders vermesini yasaklamış ve ölümüne kadar onu göz hapsinde
tutmuştur. Buna karşılık devrin büyük
hadisçilerinden İbnü'z-Zebidl diye tanı
nan fakih, dil ve kıraat alimi Ebu Abdullah Siracüddin Hüseyin b. Mübarek ezZebidl'yi Dımaşk'a davet edip ondan hadis dinlemiş. yine Dımaşk'ta yaptırdığı
Darü'I-hadisi'I-Eşrefiyye'ye dönemin bir
başka ünlü hadis ve fıkıh alimi İbnü's-Sa
lah eş-Şehrezurl'yi getirterek yönetimini
ona vermiştir. Dönemin kaynaklarının
son derece dindar bir hükümdar olarak
tanıttığı ei-Melikü'I-Eşref'in içkiye aşırı
düşkün olduğu kaydedilmektedir. Urfa'da Halllürrahman, Dımaşk'ta Cerrah ve

65

ei-MELiKÜ'I-ESREF. Musa
Tövbe camilerini yaptırmıştır. Gaziantep'te Eşrefiyye Medresesi muhtemelen
onun tarafından inşa ettirilmiş . İbnü'I
Adim Kitô.bü l)av'i'ş-şabô.f:ı'ı onun adına
telif etmiştir.
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el-MELİKÜ'l-EŞREF, Şa'ban
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Ebü'I-Mefahir (Ebü'I-Meali)
ei-Melikü'I-Eşref Zeynüddin (Nasırüddin)
Şa'ban b. Hüseyn
b. Muhammed b. Kalavlın
(ö. 777 / 1376)

Memlük sultanı
(1363 -1376).

754'te (1353) doğdu: Muhammed b.
Kalavun'un torunudur. Amcaıadesi Selahaddin Muhammed'in akli melekelerini
yitirdiği gerekçesiyle sultanlıktan aziedilmesinden sonra ei-Melikü'I-Eşref Zeynüddin unvanıyla tahta çıkarıldı ( 15 Şa
ban 764130 May ı s 1363). Yaşının küçüklüğü dolayısıyla yönetim. saltanatının ilk
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ei-Melikü'I - Eşref'in saltanatının

üçüncü
1. Pierre (Peter). papa
ve Fransa Kralı ll. Jean ile görüşüp desteklerini sağladıktan ve ingiltere ile Almanya'nın gerçekleştireceği sefer için taahhütlerini aldıktan sonra Kıbrıs . Venedik, Ceneviz ve Rodos gemilerinden oluşan bir Haçlı donanmasıyla İskenderiye'
ye çıkarma yaptı : valinin hac maksadıyla
Hicaz'da bulunmasından dolayı hazırlık
sız yakaladığı şehri halkın kahramanca
savunmasına rağmen işgal etti (22 Muharrem 76719 Ekim 1365). Haçlı askerleri
görü l memiş bir vahşetle sürdürdükleri üç
günlük katliam, tahrip ve yağmanın ardından 5000 civarında esiri ve topladık
ları kıymetli eşyayı gemilere yükleyip götürdüler. İşgal haberi Kahire'ye ulaşınca
ei- Melikü'I-Eşref ve Yelboğa ei-Ömeri ordunun başında İskenderiye'ye geldilerse
de Haçlılar'ı bulamadılar. Gerekli tamirat
yaptırıldı, surlar tahkim ettirildi ve önceden valilikolan şehir naiblik haline getirildi. Ayrıca Kıbrıs ' ın fethi için güçlü bir
donanma hazırlanması kararlaştırıldı.
Yelboğa tarafından yürütülen bu faaliyet
yaklaşık sekiz ayda tamamlandıysa da
onunla sultan arasında beliren anlaşmaz
lık yüzünden sefere çıkılamadı . Makrizi.
bu sırada Osmanlı padişahının bir elçi
göndererek yapılacak Kıbrıs seferi için
yardımda bulunmayı taahhüt ettiğini
söyler (es-Süluk, 111/1, s. 121). Gırnata
Nasri sultanı da bir mektupla İskenderiye
yılında Kıbrıs Kralı
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üç yılında kendisini tahta çıkaran emirlerden Yelboğa ei-Ömeri ve Tayboğa etTavil'in. arkasından iki yıl Atabeg Esendemir'in elinde kaldı.

halkının acısını paylaştığını bildirmişti.
Yelboğa. otoriteyi bütünüyle eline alabilmek için rakibi Tayboğa'yı Dımaşk naibliğine tayin ettirmiş, buna uymayınca
da onu ve bazı yakınlarını tutuklatmıştı.
Ancak Yelboğa tek başına kalınca sertliği , kabalığı ve önemli makamlara kendi
adamlarını getirmesi yüzünden kısa sürede epeyce düşman kazandı. Neticede
çocuk yaşında olmasına rağmen onun
nüfuzundan kurtulmak isteyen sultanın
da gizlice desteklediğ i bazı muhalifleri
bir suikast planı hazırladılar. Bunu öğre 
nen Yelboğa , Kal'atülcebel'e giderek hapiste tutulan sultanın kardeşi Onuk'u tahta çıkardı. Ancak üzerine gelen ei-Melikü'IEşref'in emirleri karşısında tutunarnayıp
kaçmak zorunda kaldı ve bir süre sonra
öldürüldü (Reblülevvel 7671 A ralık 1366) .
O sırada on üç yaşında olan sultan bu defa tahtta kalmasını sağlayan emirlerin lideri Esendemir en - Nasıri' nin nüfuzu al-

tma girdi. Fakat yaklaşık iki yıl sonra Yelboğaviyye memlüklerinin çıkardıkları bir
isyanı bastıran Esendemir'i isyancılarla
iş birliği yaptığı dedikodusundan yararlanarak tutukiattı ve bu tarihten itibaren
yönetimi kendi eline aldı. Esendemir'in
yerine getirilen Emir Aktemir es-Sahabi
sultanın ölümüne kadar bu görevde kaldı. Emir Akdemir'in yaptığı sefer neticesinde NGbeliler Mısır'ın hakimiyetini tanıdılarsa da ardından onun esiriere kötü
muamelesi yüzünden başkaldırıp Asvan'a
saldırdılar ve burayı tahrip ettiler.
769 (1367-68) yılı içinde Ayas'a bir çı
yapan Haçlı donanınası Memlük
ordusunun yaklaştığını duyunca geri çekildi. Fakat kısa bir süre sonra Kıbrıs Kralı
ı. Pierre kumandasındaki daha büyük bir
kartına

Haçlı donanınası Trablusşam ' a çıkartma
yaptı

ve şehre giren birlikler büyük bir
katliam gerçekleştirdiler. 1369'da tahta
çıkan ll. Pierre döneminde Kıbrıs'la iliş
kiler düzeldi ve kralın teklifiyle barış antIaşması imzalanıp esirler karşılıklı olarak
serbest bırakıldı. Ancak ülkede sağlanan
istikrar sultanın üvey babası Olcay ei-YGsufi'nin isyanıyla bozuldu (Muharrem 7751
Temmuz 1373). isyan bastırıldıktan sonra
Olcay'la birlikte bazı emirler öldürüldü.
776'da (1374) Kilikya Ermeni Krallığı üzerine gönderilen ordu başşehir Sis'i zaptederek bu devleti ortadan kaldırdı ve Memlük sınırlarını Anadolu'ya taşıdı. Aynı .yıl
içinde Dımaşk'a bağlı bir vilayet olan Kudüs müstakil bir naiblik haline getirildi.
ei-Melikü'I-Eşref

777'de (1376) hacca
tahta çıkarıl
masından korktuğu kardeşleriyle amcasının oğullarını Kerek zindanlarına gönderdikten sonra Mısır'daki Abbasi Halifesi 1. Mütevekkii-Aiellah ile birlikte büyük bir alayla Kahire'den ayrıldı . İhtilaf
çıkarmalarından korktuğu emirleri yanı
na almış. güvendiklerini geride bırakmış
tt. Ancak Akabe körfezi civarına gelindiğinde beraberindeki emirlerden bazıları
para ve erzak isteğiyle karışıklık çıkardı
lar ve ei-Melikü ' I-Eşref' i ölümle tehdit
ettiler. Bu durum karşısında sultan, birkaç yakın adamıyla birlikte bir gece gizlice
Kahire'ye dönmekten başka çare bulamadı. Fakat orada daha büyük bir tehlikeyle
karşılaştı. Çünkü kendisi daha Kahire'den ayrılmadan Akabe'de isyan edenlerle
aniaşmış olan Emir Karatay ve arkadaş
ları. belirledikleri gün gelince onun öldüğü söylentisini yayarakyerine Kal'atülcebel'de oğlu Ali'yi tahta çıkarmışlardı. eiMelikü'I-Eşref Kahire'de bir süre saklandıysa da nihayet yakalanıp öldürüldü (4
niyetlendi ve

yokluğunda

