ei-MELiKÜ'I-MUAZZAM
kü'I-Mansür aynı zamanda kendi adına
para bastıran ilk Hama melikidir. Cesaretiyle tanınan ei-Melikü'I-Mansür Zilkade 617'de (Ocak I 22 I) Hama Kalesi'nde
vefat etti.
Abbas! Halifes i Nasır- Lidlnillah ' ın kurfütüwet teşkilatma giren ei-Melikü'I-Mansür alim ve edipleri himaye etmekle kalmayıp bizzat kendisi de ilimle
uğraşmıştı (Ebü'I-Fida, III , ı 32; MakrTzT,
SülCık, r. 205). Seyfeddin ei-Amidl gibi
ZOO kadar alim ve edip onun himayesine
mazhar olmuştur. ei-Melikü'I-Mansür
imar faaliyetleriyle de yakından ilgilenmiş
ve Hama şehrini ele geçirilmesi zor bir
kale haline getirerek özellikle bu sayede
Haçlılar'la yaptığı savaşları zaferle sonuçlandırmıştı. Hama'daki Mansuriye Çarşı
sı ve Hammamü's-sultan onun eseridir;
şehrin yakınlarında bir de köprü yaptır
duğu

mıştır.

Eserleri. 1. Mi?mô.rü'l-J:ıaka'ik ve sır
rü'l-]]alô.'ik. Tamamı on cilt olan İslam
tarihine dair eserin yalnız son bölümü günümüze kadar gelebilmiştir. Bu bölüm
575 (1179) yılı olaylarıyla başlamakta ve
58Z (1186) yılıyla sona ermektedir; aralarda bazı boşluklar mevcuttur. Kitaptaki
ifadelerden eserin en azından 583 ( 1187)
yılına kadar devam edeceği anlaşılmak
tadır (s. ı 22, ı 44). el-Melikü'l-Mansür,
Selahaddin-i Eyyübl'nin ölümünden sonra
onun yaptığı işleri takdirle anmak, şah
sını yüceltmek ve hatırasını taziz etmek
için kaleme aldığı bu eseriyle imadüddin
el-İsfahanl ile başlayan. Bahaeddin İbn
Şeddad ile devam eden ve Ebü Şame elMakdisl ile sona eren geleneğin temsilcilerinden biri olmuştur. Müellifin kendi
gözlemlerinin yanında görgü şahitlerinin
ifadelerini de ihtiva eden kitap dönemin
temel kaynakları arasında yer alır. el-Melikü'I-Mansür babası el-Melikü'l-Muzaffer'in hayatı hakkında da bilgi vermekte
ve özellikle onun Mısır valiliğinden bahsetmektedir (s. ı 54- ı 58 ). Eserde Selahaddin'in ilk defa gönderdiği bir tayin
menşuruna tam metin halinde yer verilmiş. ayrıca Kadi el-Fazı! ve imadüddin elİsfahanl'nin mektupları gibi değerli belgeler de metnin arasına serpiştirilmiştir
(mesela b k. s. ı I 4, ı 49vd , 224 vd.) Kitaptan faydalanarak Selahaddin-i Eyyübl
hakkındaki bilgilerin asıl kaynağını oluş
turan imadüddin ei-İsfahanl'nin el-Berku 'ş-Şô.mi adlı eserinin bazı kayıp bölümlerini tamamlamak mümkündür. Kitap
Hasan Habeşl tarafından yayımlanmıştır
(Kahire 1968). 2. A]]bô.rü'l-mü](ik ve
nüzhetü'l-melik ve'l-memlı1k ii taba-

köti'ş-şu'arô.' (Kitabü Taba~ati'ş-şu'ara').

594'te (1198) Sultan el-Melikü'l-Azlz ta-

Cahiliye döneminden kendi zamanına kadar geçen sürede yaşamış şairlerin şiirle
rinden meydana gelen bir antolojidir. Sadece IX. cildi günümüze ulaşan eserin bu
cildinde IV-VI. (X-XII.) yüzyıllarda Irak, Suriye, Mısır. Maveraünnehir ve Endülüs'te
yaşayan şairlerin sultanlar, emirler, vezirler. kadılar ve katipler sıralamasıyla kısa
biyografileriyle şiirlerinden seçmeler yer
almaktadır. 3. Dürerü'l-ô.dô.b ve m ef:ıô.
sinü zevi'l-elbô.b . 600 (1 204) yılında yazılan bu eser de bir antolojidir ve sadece
bazı parçaları günümüze intikal etmiştir
(GAL, f, 324; Suppl., I, 558).

rafından babası I. el-Melikü'l-Adil'in isteği

geliştirdi.
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(ö. 624/1227)
Dımaşk Eyyfıbi

meliki

(1218-1227).
L

üzerine Dımaşk valiliğine tayin edildi. Daha sonra büyük sultan olan babası I. elMelikü'I-Adil genellikle Dımaşk'ta ikamet
ettiğinden el-Melikü'l-Muazzam onun
sağlığında hep ikinci planda kaldı. Babası
ülke topraklarını oğulları arasında paylaş
tırdığında Dımaşk. Güney Suriye ve Filistin'i el-Melikü'l-Muazzam'ın hakimiyetine
bıraktıysa da o babasının emirleri doğ
rultusunda hareket etti. ilm e düşkünlü
ğüyle tanınan el-Melikü 'l-M uazzam bu
dönemde Dımaşk'ta daha ziyade ilim
meclislerine katılarak bu alanda kendini

_j

576 (1180) veya 578 (1182) yılında Kahire'de doğdu ve Dımaşk'ta yetişti. Mahmud b. Ahmed el-Haslrl'den Hanefi fık
hı . Ebü'l-Yümn el-Kindl'den nahiv ve edebiyat öğrendi. Ebü'l-Yümn el-Kindl'den
Kitô.bü Sibeveyhi'yi, Ebü Ali el-Farisl'nin el -Ifücce li'l-kurrô.'i's-seb'a ile ellzô.J:ı ii'n-naf:ıv'ini. İbn Taberzed'den Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müsned'ini okudu.

el-Melikü'I-Muazzam 597'de (1201)
Banyas kuşatmasına katıldı ve babasının
emriyle Sarhad'da bulunan el-Melikü'lEfdal Ali üzerine yürüdü . Fakat onun Halep'e sığınınası ve kendisine yardımcı
kuwetlerin gelmemesi yüzünden geri
döndü. Zilkade 597'de (Ağustos 1201) Selahaddin-i Eyyübl'nin oğullarının Dımaşk
ve Kahire'yi amcaları I. el-Melikü'l-Adil'den geri almak için yaptıkları girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olayın ardından
gerçekleşen anlaşmayla Selahaddin-i Eyyü bl' nin oğulları I. el-Melikü 'I -Adil'i büyük sultan olarak tanıdılar. Bunun oğul
ları el-Melikü'l-Muazzam Dımaşk. el-Melikü'l-Kamil Muhammed Kahire naibi olarak kaldı.
Bölgede bulunan Haçlılar'ın Eyyübl
topraklarına yaptıkları saldırılar üzerine
603'te (1 207) el-Melikü'l-Adil tarafından
gönderilen. el-Melikü'l -M uazzam'ın da
içinde bulunduğu 10.000 kişilik bir ordu
önce Hısnülekrad'ı, ardından Trablus'u
kuşattı. Ancak birkaç kalenin ele geçirilmesi dışında bir başarı sağlanamad ı. Reblülewel 607'de (Eylül 1210) el-Melikü'lMuazzam'ın kumandasında Nablus'tan
hareket eden bir askeri birlik Akka çevresindeki köyleri yağmalayınca Haçlılar
barış teklif ettiler. istekleri kabul edilerek
bir anlaşma yapıldı. el-Melikü'l-Muazzam
aynı yıl Tür dağında bir kale inşasıyla görevlendirildi. Ertesi yıl Kahire'ye giden elMelikü'l-Muazzam. isyan edip kaçan Emir
izzeddin Üsame'yi yakalayarak onun naibi olduğu Kevkeb ve AclGn'u topraklarına
kattı. Daha sonra bazı yerler karşılığında
Sarhad'ı da hakimi İbn Karaca'dan aldı .
inşası ancak61Z'de (1215) tamamlanan
Tür Kalesi, V. Haçlı Seferi sırasında ( ı 218122 ı) babasının emriyle el-Melikü'l-Muazzam tarafından yıkıldı .
V. Haçlı Seferi devam ederken gerektiğinde Kudüs'ü korumak maksadıyla Nab-
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lus'a giden ei-Melikü'I-Muazzam burada
Haçlılar'a karşı başarıyla mücadele etti.
Babasının ölüm haberini Haçlılar Dimyat
önlerinde iken aldı. Nablus'tan hemen Dı
maşk'a gitti ve devlet hazinesine el koyarak ümeradan bi at aldı (61 511 21 8 ). ı. eiMelikü 'l-Adil'in ölümüyle EyyGbl birliği
tekrar parçalandı. ei-Melikü'I-Muazzam
Güney Suriye ve Filistin. kardeşleri ei-Melikü'I-Kamil Mısır, ei-Melikü'I-Eşref Musa
Kuzey Suriye ve el-Cezlre'ye hakim oldu .
Mısır hakimi olan büyük kardeş ei-Melikü'I-Kamil'in sultanlığı kardeşleri tarafından kabul edilip hutbede ismi okunınakla birlikte her melik bağımsız olarak
hareket etti.
Dımaşk' a hükmeden ei-Melikü'I-Muazzam hakimiyetinin ilk yıllarında kardeş
leriyle iyi geçindi ve onlara yardımda bulundu. Nitekim Dimyat'ta Haçlılar'la mücadele eden ağabeyi ei-Melikü'l-Kamil'in
yardımına gitti. Babasının ölümü sırasın
da çıkan karışıklığı fırsat bilerek Mısır'da
isyan eden İmadeddin İbnü'l-MaştGb'u
bertaraf etti. Haçlılar'ın Dimyat kuşatma
sını kırmak için bir süre Mısır'da kalan eiMelikü'I-Muazzam. Zilhicce 615'te (M art
12 19 ) Dımaşk'a dönerek Haçlılar ' ın eline
geçmesi durumunda Akka'dan sonra
ikinci bir üs olarak kullanabilecekleri Kudüs'ün surlarını ve diğer birkaç kaleyi yık
tırdı. Şaban 616'da (Ekim 1219) tekrar
Mısır'a giden ei-Melikü'I-Muazzam ' ın Mı
sır'a ulaşmasının ardından Dimyat Haçlı 
lar'ın eline geçti. ei-Melikü'I-Muazzam hemen topraklarına dönerek bölgedeki Haçlı kalelerine hücum etti ve bazılarını fethetıneye muvaffak oldu. 618 (1221) yılın
da Mansüre'de Haçlılar' a karşı direnen eiMelikü'I-Kamil'in yardım talepleri üzerine
bizzat ei-Cezlre'ye gidip ağabeyinin çağ
niarına kayıtsız kalan ve kendi bölgesindeki sorunlarla uğraşan kardeşi el-Melikü ' I-Eşref'i Mısır'a gitmeye ikna etti. elMelikü'I-Muazzam ve el-Melikü ' I-Eşrefin
bölgeye gelmesi üzerine ilerleyemeyen
Haçlı orduları Mansüre'yi bırakarak üsleri
Dimyat'a döndüler ve müslümanlarla anlaşıp Dimyat' ı terkettiler.

ei-Melikü'I-Muazzam, V. Haçlı Seferi'nin
mahalli meselelerle ve kendi
topraklarının güvenliğiyle ilgilendi. Bölgedeki diğer meliklerle ittifak kurarak kardeşi el-Melikü'I-Eşrefle mücadele etti.
Zilhicce619'da (Ocak 1223) yıllık vergiyi
ödemeyen Hama hakimi ei-Melikü'n-Nasır Kılıcarslan'ın üzerine yürüyüp Selemiye ve Maarretünnu'man'ı ele geçirdi. Hama'ya saldırmak için hazırlık yaparken
kardeşleri el-Melikü'l-Kamil ve ei-Meliardından
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kü ' l-Eşref'in uyarıları

sonucunda onlarla
göze alamayıp zaptettiği toprakları iade etmek zorunda kaldı. Cemaziyelewel 621 'de (Haziran 1224) ei-Melikü ' l-Eşref'e karşı bir harekat başlattıysa
da ağabeyi ei-Melikü'I-Kamil'in tehditleri
neticesinde geri çekildi.
Kardeşi ei-Melikü'I - Eşref'e karşı bölgede bulunan Celaleddin Harizmşah ve diğer mahalli hakimlerle bir ittifak yapan
ei-Melikü'I-Muazzam 623'te (1 226) Humus'u kuşattı , ancak başarılı olamadı. Bu
olaydan hemen sonra Dımaşk' a gelerek
kendisiyle arasını düzeltmeye çalışan eiMelikü ' l-Eşrefe oldukça iyi davranınakla
birlikte onun topraklarına dönmesine izin
vermeyip Dımaşk'ta on ay zorunlu ikamete tabi tuttu . Zilkade 624'te (Ekim 1227)
ll. Friedrich kumandasında yeni bir Haçlı
seferinin öncesinde ağabeyi el-Melikü'IKamil'in Kudüs ve Filistin'i Haçlılar ' a vererek anlaşma yapmaya taraftar olması
üzerine Celaleddin Harizmşah ile ittifakı
nı daha da sağlamlaştırıp ei-Melikü'I-Kamil adına okunmakta olan hutbeye son
verdi. ll. Friedrich'in Kudüs'ün kendilerine bırakılması teklifiyle gelen elçisini reddetti.
Bu olayın ardından el-Melikü'l-Muazzam Dımaşk'ta 30 Zilkade veya 1 Zilhicce
624 (11 veya 12 Ka s ım 1227) tarihinde dizanteriden öldü. Önce Dımaşk Kalesi'nde
defnedildi, naaşı daha sonra Cebelisalihiye'de Muazzamiyye Medresesi'ndeki annesinin, kardeşi Mugis'in ve bazı hanedan mensuplarının da gömüldüğü aile
kabristanına nakledildi (ı Muharrem 6 27 1
20 Ka s ım 12 29) . Yerine oğlu ei-Melikü'nNasır Selahaddin Davüd geçti.
çatışmayı

el-Melikü'l - Muazzam ' ın zeki, cesur.
gayretli, faziletli, ilme ve edebiyata düş
kün bir hükümdar olduğu kaydedilmektedir. İbn Hallikan ona nisbet edilen bazı
şiirleri duyduğunu. ancak tesbit edemediğini belirtir ( Vefey a t, lll , 494-495) . Özellikle babasının gözetimi altında Dımaşk
naibi olduğu dönemde ilmi faaliyetlerde
bulunan ve ilim meclislerine katılan eiMelikü'l-Muazzam ' ın pek çok eseri ezbere
bildiği rivayet edilir. İyi bir fakih ve nahiv
alimi olduğu belirtilen el-Melikü'l-Muazzam'ın sefere çıktığında dahi kitaplarını
yanından ayırmadığı. alimleri beraberinde götürdüğü ve fırsat buldukça ilimle
meşgul olduğu kaydedilmektedir. EyyGbl hanedanının tamamı Şafii mezhebine
mensup olmasına rağmen el-Melikü'lMuazzam mutaassıp bir Hanefi idi. O kadar ki Mescid-i Aksa ' nın Şafii olan imamı
nı görevden alarak yerine bir Hanefi imam

tayin etmişti . Kendisine uyan oğulları da
bu mezhebi benimsediler. Hanefiliği seçmesinde dostu ve dönemin büyük alimi
Sıbt İbnü' I-Cevzl'nin etkisi olmuştur. elMelikü'l-Muazzam. Hatl b ei-Bağdadl'nin
Tar i ]].u Bagd a d'ını okurken İmam-ı
Azam Ebu Hanife'yi eleştiren bazı rivayetleri görünce bu suçlamalara cevap vermek için e s- Se hmü'l-mu ş ib fi'r-r e d
'ale'l-ljatib olarak da bilinen Kitabü'rRed 'alfı Ebi Bekr el-lja(i b ii tari]].ihi ii
ter cem eti 'l -imam sira ci 'l -ümme Ebi
ljanife en-Nu'man b. Ş a bit adıyla bir
reddiye yazmıştır (D el hi 13 50 ; Kah i re
ı 3 51 / 1932; Beyrut 1985 ). Cemaleddin Abdullah b. Hafız Abdülganl'den Ahmed b.
Hanbel'in eJ-M üsned'ini fıkıh konularına
göre tertip etmesini istemiş , Cemaleddin
bir grup muhaddisle birlikte bu işe başla
mış, ancak çalışma tamamlanmadan kendisi vefat etmiştir. Ayrıca bir divanı olan eiMelikü'I-Muazzam'ın İmam Muhammed'in
el-Cômi'u 'l-ke bir'ine çevresinin yard ı 
mıyla bir şerh yazd ı ğı da rivayet edilir.
Sıbt İbnü'I-Cevzl. onun fakihlerden Hanefi mezhebine dair bir derleme yapmalarını istediğini, onların da on ciltlik e tTe~kire'yi telif ettiklerini kaydetmektedir (Mir' atü 'z-zaman, Vlll/2, s. 647) . ei-Melikü'I-Muazzam bu eseri yanından ayırmaz
ve onu devamlı okurdu. Bündarl'ye Şah
name'yi Arapça'ya tercüme ettiren elMelikü 'I-Muazzam . el-Cami'u'l-kebir'i
ve Zemahşerl'nin el-Mu faşşal'ını ezberleyenlere 100 dinar para ve h il' at verirdi.
Ebu Ali'nin nahve dair el-fzaJ::ı adlı eserini
ezberleyenlere de 200 dinar vaad etmiş
ve sözünde durmuştur (a. g .e., Vlll/2 ,
s. 64 7) . EyyGbller devrinde yetişen meş
hur edip ve tarihçi Bündarl Sene'l-Ber}fı'ş-Şami, Zübdetü'n-nuşra v e nu]].betü '1-'usra ile Ş ahnam e 'nin Arapça çevirisini kendisinden övgüyle söz ettiği (Sene 'I-Ber/f.ı 'ş -Şamf, s. 51) ei-Melikü'I-Muazzam'a takdim etmiştir. İbn Vasıl ve Sıbt
İbnü ' l-Cevzl, ei-Melikü 'l- Muazzam'ı dindar ve mütevazi bir hükümdar olarak tanıtır. İki müellif de ona sempatiyle baktıklarından bu rivayetlerin biraz abartılı
olduğu söylenebilir.
el-Melikü'I-Muazzam, Kudüs'te ve Mekke-Medine'ye giden hac yolu üzerinde
önemli imar faaliyetlerinde bulunmuştu r.
Dımaşk su rlarını ve kapılarını tahkim ettirmiş. Dımaşk' taki Adiliyye Medresesi'ni
tamamlatmış . ayrıca KasiyGn dağı eteklerindeki Salihiye'de Muazzamiyye Medresesi adı verilen bir medrese yaptırmış
tır. Kudüs'te de bir medrese inşa ettirmiş, Mescid-i Aksa ' nın kubbesini onart-
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m ış ve yedi kıraat üzere Kur'an okunınası
için vakıflar kurmuştur. Babasının döneminde Dımaşk Kalesi'nin yeniden inşasın 
da görev alan ei-Melikü ' I-Muazzam ' ın en
önemli projesi Hicaz yolunda yaptırdığı
misafirhane ve inşa ettirdiği hamamlardır. Bunlardan ikisi Maan'da bulunmaktaydı. Dımaşk'tan Hicaz'a giden yolu genişletmiş, hacılar için Filistin'de iktalar
tahsis etmiş. Dımaşk'ta çarşı ve han yaptırmıştır.
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CENGiZ TOMAR

el-MELİKÜ 'l-MUZAFFER

(}h<J 1 o.!&JI )
Ebü Said ei-Melikü'I-Muzaffer
Takıyyüddin Ömer
b. Nüri'd-devle Şahinşah b. Eyyüb
(ö. 587 /ll 91)

L

Eyyubiler'in Hama kolunun kurucusu
ve ilk hükümdan
(117 8 -11 9 1).

_j

534'te (1139) doğdu. Selahaddin-i EyyOb'i'nin yeğenidir. İskenderiye'de Hafız
Ebu Tahir Ahmed b. Muhammed ei-İsfa
han'i ve fakih Ebü't-Tahir İsmail b. Mekki

b. Avf ve diğer bazı alimlerden dini ilimIeri tahsil etti. Selahaddin'in danışmanı
ve en yetenekli ordu kumandanlarından.
idari konularda devletin ileri gelenlerinden biri oldu. Onun Mısır dışında bulunduğu zamanlarda kendisine naiblik etti.
Askeri kabiliyetini ilk olarak 565'te ( 1169)
Selahaddin-i EyyOb'i'nin Mısır ' da idareyi
ele almasından iki ay sonra Haçlılar'ın
Dimyat kuşatmasını kaldırtmasıyla gösterdi. Selahaddin'e NOreddin Mahmud
Zeng'i'ye karşı açıktan isyan etmesini tavsiye ettiyse de bu planı Selahaddin'in babası zeki bir şekilde sonuçsuz bıraktı. Selahaddin ancak NOreddin Mahmud Zeng'i'nin vefatının ardından iktidarı tamamen eline geçirebilmiştir. Selahaddin
bundan sonra Takıyyüddin'e en önemli
kumandanlıkları verdi ve 571 'de ( 117576) onu Dımaşk valisi tayin etti. ei-Melikü'I-Muzaffer. oğlu ei-Melikü'I-MansOr ile
birlikte Selahaddin'in yanında Suriye'deki savaşlara katıldı.
ei-Melikü'I-Muzaffer. 573 (1177) yılın
da Remle'de müslümanlar için şanssız bir
savaşta Franklar'a karşı çok cesur bir şe
kilde direndi, küçük oğlu Ahmed'i bu savaşta kaybetti (ibnü'l-Es'ir, Xl, 442). Bu sebeple Ebu Şame ei-Makdis'i'ye göre hıris
tiyanlara karşı büyük bir kin duymaya
başladı. Büyük oğlu Şahinşah yedi yıl boyunca Templier'in (ed-Daviyye) esiri oldu.
Çok yüksek bir fidye ödenmesi ve bütün
Templier esirlerinin serbest bırakılması
karşılığında geri verildi. el-Melikü'I-Muzaffer, Kuzey Suriye'deki ilk topraklarını
574'te (1178) Selahaddin'den aldı. Bu
yerler stratejik açıdan çok önemli olan
Hama ve çevresini kapsıyordu. Hama o
sıralarda Zeng'iler'in elindeki Halep 'e ve
Haçlılar'ın elindeki Antakya'ya sınırdı. Selahaddin, ei-Melikü'I-Muzaffer'in tavsiyesine uyarak Beytülahzan Kalesi'nin kendisine teslim edilmesi için Haçlılar'la pazarlığa oturmayı reddetti : onun yerine teslim için belirlenen parayı (ı 00 000 dinar)
kendi birliklerine dağıttı (ei-Melikü'l-MansOr, s. 24-31 ). Kalenin zorlu kuşatması ve
fethi sırasında Takıyyüddin olağan üstü
bir cesaret ve yararlık gösterdi. Ağır bir
şekilde yaralanarak ölümden döndü. eiMelikü'I-Muzaffer kısa bir süre önce asıl
asker'i-siyasi görevi olan. EyyOb'iler'in Antakya'daki Haçlılar'a ve Anadolu Selçukluları'na karşı korunması çerçevesinde en
büyük zaferini kazandı; Hısnıra'ban'da
sadece 1000 kişilik ordusuyla Anadolu
Selçuklu Sultanı II. Kılıcarslan'ın 20.000
kişilik ordusunu yenilgiye uğrattı ( ibn ü'IEs'ir, Xl, 458) .

Selahaddin'in Kilikya Ermeni hakimine
seferinin tamamlanmasının ardın
dan ei-Melikü'I-Muzaffer Hama'ya döndü
(576/1180-81 ). Templier tarafından işgal
altında tutulan Kerek Kalesi'ni Selahaddin ile birlikte muhasara etti. Sultanın ordusuyla beraber Dımaşk'a gitti. Taberiye
ve Beysan'ı kuşattı. Urfa ve Hakka'ya bir
karşı sefer düzenledi. Musul'u kuşattı,
Nusaybin'i ele geçirdi. Oğluyla birlikte Sincar'ın fethinden sonra Hama üzerinden
Harran'a geldi (578/1 ı 82). Ertesi yıl Amid'i
kuşattı. Halep'in Selahaddin'e teslimini
sağladı ve Hama'ya döndü. ei-Melikü'IMuzaffer, Şaban 579'da (Aralık 1183) Mı 
sır valiliğine tayin edildi; ayrıca birçok iktam da sahibi oldu. Selahaddin'in Kahire'de kalan veliaht oğlu ei-Melikü'ı-Ef
dal'in eğitimiyle görevlendirildiyse de eiMelikü 'I-Efdal ile arasında tartışmalar
çıktı. Her ikisi de peş peşe Kahire'den
çağrıldı. Böylece Mısır valiliğinden alınan
ei-Melikü'I-Muzaffer Dımaşk' a geldi ( 582/
ı ı 86 ı Selahaddin-i EyyOb'i burada önemli
makamları ve şehirleri yeniden paylaş
tırdı. ei-Melikü'I-Muzaffer Selahaddin'in
planiarına itaat etti ve Mısır'a karşılık
kendisine Kuzey Suriye'deki Menbic. Maarretünnu'man, Kefertab ve daha önceleri bir Artukıu şehri olan Meyyafarikin
verildi.
karşı

EyyOb'i hanedanının hakimiyet sınırları
üzerinden doğuya doğru genişle
mişti. Selahaddin, ordu teşkili ve ihtiyaçların giderilmesi için çok önemli olan bu
toprakların kontrolü ve emniyet altına
alınması için uğraşıyordu. Musul hala
gizliden düşmanlık besleyen vasalların
elindeydi; ayrıca İldenizliler. Selçuklular
ve Kuzey Mezopotamya'da genişleme
politikası takip eden Abbas! Halifesi
Na s ır- Lid'inillah gizli bir tehlike teşkil
ediyordu.
Fırat

eı-Melikü'I-Muzaffer 583'te (1187) Hitt'in Savaşı ' nda ordunun sağ kanadın ı yönetti. Aynı yıl Akka zaferi ve Tibn'in'in (Toro n) alınışı ile SOr'un (Tyrus) muhasarasında büyük yararlıklar gösterdi. Başarı
larından dolayı Haçlılar'dan geri alınan
Cebel e ve Lazkiye de kendisine verildi. Bu
şekilde Selahaddin, Kuzey Suriye'de Haçlılar'a karşı savaşta kendi ihtiyacı olan
kaynak ve bağlantı yollarını tamamen eiMelikü'I-Muzaffer'in eline bırakmıştı. Böylece Kuzey Suriye ve ei-Cezlre'de EyyObller'in en güçlü ismi haline geldi.

lll. Haçlı Seferi sırasında Alman imparatoru Friedrich Barbarossa ' nın ordusuyla ilerlemesi esnasında Selahaddin. el-
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