ei-MELiKÜ'I-MUZAFFER er-RESOLT
har b. Yahya ile iş birliği yaparak ei-Melikü'I-Muzaffer'e saldırmaya karar verdi.
Sultan, oğlu ei-Melikü'I-VasiJ5.' ın yardımıy
la bu tehlikeyi bertaraf etti. Ardından Sarimüddin tekrar barış isteyince hem Sarimüddin hem İmam Mutahhar ile ayrı
ayrı barış antlaşmaları imzalandı. Sencer'in ölümünden sonra ei-Melikü'I-Muzaffer San'a'yı oğlu ei-Melikü'I-Vasik NGreddin'e ikta etti. San'a 686 (1287) yılına
kadar onun idaresinde kaldı. Ardından
burayı diğer oğlu ei-Melikü'I-Eşref'e ikta
etti.
Emir Sarimüddin Davüd'un Safer 689'da ( Ş ubat 1290) ölümüyle ei-Melikü'I-Muzaffer güçlü bir rakibinden daha kurtulmuş oldu . 693'te ( 1294) tekrar karışık
lık çıkınca sultan, oğlu ei-Melikü'I-Eşref'i
San'a'ya gönderdi ve halkı itaat altına aldı. ei-Melikü'I-Eşref, Şerif Ali b. Abdullah
ile San'a'da bir barış antiaşması imzaladı
(I Muharrem694/21 Kasım 1294).
ei-Melikü'I-Muzaffer bütün Yemen'i oğ
lu ei-Melikü ' I -E şref'e verdi ve onu Taiz'de
yerleştirip kendisi Seabat'a çekildi. ResGlller onun zamanında çok geniş bir alanda hakimiyet kurdular. ei-Melikü'I-Muzaffer 13 Ramazan 694'te (27 Temmuz
1295) Seabat'ta vefat etti ve orada defnedildi. Yerine veliaht ilan ettiği oğlu eiMelikü'I-Eşref geçti. el-Melikü'I-Muzaffer'in ölüm haberini alan İmam Mutahhar b. Yahya, "Küçük Tübba' (Yemen kralı) . asrın Muaviye'si. kalemiyle kılıç ve
mızraklarımızı parçalayan insan öldü" demiştir (Ali b. Hasa n ei-Hazred, 1, 275).
el-Melikü'l-Muzaffer asil, cömert, sazafer kazanmak için hiçbir masraftan kaçınmayan bir kumandan ve iyi
bir devlet adamıydı. Halka karşı çok iyi
davranırdı. Moğollar'ın Bağdat'ı istila edip
son Abbas! halifesi Müsta'sım -Billah 'ı
katietmelerinden (656/1258) sonra İslam
dünyasının başsız kaldığını düşünüp halifeliğini ilan etti. Çin'den gelen bir heyet
oradaki müslümanların sıkıntılarını ve
çocuklarını sünnet ettirmelerine engel
olunduğunu anlattı. ei-Melikü'l-Muzaffer, hemen Çin hükümdarına kıymetli hediyeleri e birlikte mektup gönderip müsl ümanların çocuklarını sünnet ettirmelerine izin vermesini istedi, Çin hükümdan da bu isteğini kabul etti. Ayrıca Memlük sultanlarıyla da iyi ilişkiler kurarak durumunu güçlendirdi. Abbas! halifesinin
öldürülmesinden sonra Kabe'ye ilk defa
örtü gönderen de ei-Melikü'I-Muzaffer'dir. imar faaliyetleriyle de yakından ilgilenen el-Melikü'l-Muzaffer Taiz'de bir
medrese (ei-Medresetü'I-Muzafferiyye) ve
vaşlarda
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bir cami (Camiu'I-Muzaffer) yaptırdı. Günümüze kadar ayakta kalan cami hala
şehrin en büyük camilerinden biridir. Ayrıca Hays'ta bir hankah. Zafar'da bir medrese ve Mehcem'de bir cami inşa ettir-
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miştir.

Devrin alimleri arasında yer alan el-Melikü'l-Muzaffer tı p, hadis, eğlence. yazı ve
yazı malzemeleri konusunda çeşitli eserler kaleme almıştır. Bunlardan bazıları
şunlardır: Erba'un e l}.adişen, el-Mul]teri' ii fünuni'ş-şun', el-'İJsdü'n-nefis
ii müfakeheti'l-celis (Müfakehatü '1-calis), el-MetQJib ii tesyiri'n-n eyyireyn
ve i}.arekati'l-kevakib, el-Beyan ii keş
fi 'ilmi'Hıb li'l- 'ayan (yazma nü s haları
içi n bk. Abdullah Muhammed e i-Hab eşl,
s. 55-56). Bazı kaynaklarda el-Melikü'lMuzaffer'e nisbet edilen el-Mu' temed fi
müfredati't-tıb adlı eser (Kah i re 1329)
oğlu el-Melikü 'l - Eşref'e aittir (a.g.e., s.
58).
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Cemaziyelevvel 603'te (Aralık 1206)
Annesi Türk kökenlidir. Babasının
ölümünden sonra Dımaşk hakimi oldu
(624 Zilkade so nu 1 I 227 Kasım başı) ve
hakimiyeti büyük sultan olan amcası elMelikü'l-Kamil Muhammed tarafından
tanındı (625/1228). Henüz çok genç ve
devlet işlerinde tecrübesiz olduğundan
babasının memlükü ve üstadarı Emir İz
zeddin Aybek el-Muazzam! ona yardımcı
tayin edildi.
doğdu .

yıl amcası ei-Melikü'I-Kamil'in
istemesine karşı çıkınca Gazze'ye gelen el-Melikü 'l-Kamil yeğenine ait
Kudüs, Nablus gibi şehirlere naibler gönderdi. el-Melikü'n-Nasır'ın yardım istediği
diğer amcası ei-Melikü 'l -Eşref Musa. Dı
maşk' a geldiyse de kısa bir müddet sonra ağabeyi ei-Melikü'I-Kamil'le anlaşarak
Dımaşk'ı kuşattı. ll. Friedrich'le aniaşan
ve Kudüs'ü Haçlılar ' a veren el-Melikü 'IKamil de kuşatmaya katıldı. Arncalarına
karşı direnemeyeceğini anlayan el-Melikü'n-Nasır şehri teslim etti (626/ 1229) .
Yapılan anlaşma gereğince Dımaşk'ta eiMelikü'I-Eşref'in hakimiyeti tanındı: eiMelikü'n-Nasır'a başta Kerekolmak üzere Ürdün ve Filistin'de bazı kalelerle şe-

Ertesi

Şevbek'i

ei-MELiKÜ'n-NASIR, Muhammed
hirler verildi. Bundan sonra ei-Melikü'IKamil'in kızı Aşüra Hatun'la evlenen eiMelikü'n-Nasır'ın amcasıyla iyi ilişkiler
kurduğu ve onun seferlerine katıldığı görülmektedir. Ancak 633'te (1236) kendisine karşı planlar yaptığı bahanesiyle
ei-Melikü'I-Kamil'in elindeki toprakları
alacağından korkan ei-Melikü ' n-Nasır
Bağdat'a giderek halifeye sığındı ve
onun araya girmesiyle topraklarına geri döndü.
ei-Melikü'I-Kamil aleyhine ittifakyapan
Eyyübl meliklerine karşı ei-Melikü'n-Nasır amcasıyla birlikte oldu. ei-Melikü'I-Eş
ref'in ölümü üzerine yine beraberce Dı
maşk'ı kuşatarak şehri veliaht tayin edilen ei-Melikü's-Salih imadüddin İsmail'in
elinden aldılar (635/1238). Ancak Dımaşk'ı
ei-Melikü'n-Nasır'a teslim edeceğine söz
veren el-Melikü'I-Kamil bunun hemen ardından vefat edince Dımaşk'ta toplanan
ümera. daha kolay nüfuz edebileceği ll.
ei-Melikü'I-Adil'i Kahire'de büyük sultan
seçerken ei - Melikü'I-Cevad'ı da onun Dı
maşk naibi olarak tayin etti. Bunun üzerine Dımaşk halkının. şehirde kalması hususundaki ısrarına rağmen Filistin'e giden ei-Melikü'n-Nasır kendi toprakları
saydığı bölgeyi işgal ettiyse de Nablus'ta
ei-Melikü'I-Cevad'a yenitip Kerek'e döndü ve bu oldubittiyi kabul ederek Ürdün
ile Filistin'de bazı şehir ve kalelerde hüküm sürdü.
Dım aşk' ı geri almak arzusuyla çeşitli ittifaklar arayan ei-Melikü'n-Nasır. ll. eiMelikü'I-Adil'le anlaşıp Kahire'ye gittiyse
de bir müddet sonra onunla da bozuşup
Kerek'e döndü. Bu sırada ei-Melikü'n-Nasır için yeni bir fırsat doğdu. Mısır'ı almak
için Filistin'de bulunan ei-Melikü'I-Kamil'in büyük oğlu el-Melikü's-Salih Eyyüb
askerlerinin kendisini terketmesi üzerine
yalnız kalmıştı. Onu yakalayıp hapseden
ei-Melikü'n- N asır. ll. ei-Melikü'I-Adil'in büyük meblağlar karşılığında kardeşini kendisine teslim etme teklifini reddetti. Bu
sırada Haçlılar'ın anlaşmaya aykırı olarak
Kudüs'te tahkimat yaptıkları haberini
alınca onlara karşı yürüyerek şehri tekrar
fethetti ve tahkimatları yıktırdı (9 Cemaziyelevvel637 /7 Aralık I 239) Bir müddet
Kerek'te hapiste tuttuğu ei-Melikü's-Salih'i de Kudüs'e getirtip onun adına hutbe okuttu. Mısır'ı ele geçirmek üzere birlikte yola çıkttiarsa da ll. ei-Melikü'I-Adil
ve ona yardıma gelen imadüddin İsmail'in
orduları arasında kald ıklarından geri çekildiler. Ancak bir süre sonra ei-Melikü'IAdil'in. kumandanları tarafından tutuk-

landığı haberi ulaşınca Mısır'a gittiler.
Böylece ei-Melikü's-Salih Eyyüb büyük
sultan oldu (25 Zi lkade 6371 ı 7 Haziran
ı 240). Aralarında yaptıkları anlaşma gereği Mısır ve Suriye'yi aldıkları takdirde
Suriye ei-Melikü'n-Nasır'ın olacaktı. Şev
bek'in kendisine verilmesi isteği kabul
görmeyince tekrar Kerek'e dönen ei-Melikü'n-Nasır bu defa da ei-Melikü's-Salih'e
karşı diğer Eyyübl meliklefiyle anlaşma
yoluna gitti. Ertesi yıl Belka civarında eiMelikü's-Salih tarafından yenilgiye uğra
tılınca yine Kerek'e çekildi. Ardından Filistin'deki Haçlılar ' la uğraşmaya başlayan
ve bir müddet onlara karşı başarıyla mücadele veren ei-Melikü ' n-Nasır. daha sonra iki düşmandan birini bertaraf etmek
amacıyla Haçlılar'la ittifak kurarak Kudüs'ü onlara teslim etti. 642 (1244) yılı 
na gelindiğinde ei-Melikü'n-Nasır'ın elinde sadece Ürdün'deki Kerek, Belka ve AcIQn kalmıştı.

Bu s ır ada ei-Melikü's-Salih Eyyüb'un
müttefiki olan Harizmliler'in sebep olduğu istikrarsızlıktan faydalanan ve onlarla
antaşan ei-Melikü'n-Nasır Kudüs. Nablus
gibi Filistin şehirlerini ele geçirerek durumunu güçlendirdiyse de ei-Melikü'sSalih iki yıl içinde Filistin'deki bu toprakların yanı sıra onun Ürdün'deki önemli
kalelerinden olan Aclün'a da sahip oldu .
644'te (1246) Salt yakınlarında ei-Melikü's-Salih'e yenilen ei - Melikü'n-Nasır'ın
elinde müstahkem Kerek Kalesi'nden
başka bir yer kalmadı. Ertesi yıl Kerek'i
oğlu ll. ei-Melikü'I-Muazzam lsa'ya bıraka
rak Halep'e giden ve ei-Melikü'n-Nasır Yusuf'a s ığınan ei- Melikü'n -Nasır Davüd'un
diğer iki oğlu kardeşlerini tutuklayıp Kerek'i bazı iktalar karşılığında ei-Melikü'sSalih'e terkettiler (64711249) Şaban 648'de (Kasım 1250) Humus'ta ei-Melikü'n-Nasır Yusuf'un tutukladığı ei-Melikü'n-Nasır
Davüd halifenin araya girmesiyle yaklaşık
üç yıl sonra serbest bırakıldı . Şahsi hazinesinin bulunduğu Bağdat'a giden ei-Melikü'n -Nasır burada kabul görmediği gibi
müsadere edilen mallarını da alamadı.
Ardından hac farlzasını yerine getirerek
Ane civarında yoksulluk içinde yaşarken
Kerek hakimi ei-Melikü'I-Mugis tarafın
dan tutuklandıysa da yine halifenin aracılığıyla serbest bırakıldı. Dımaşk yakın
larında Buveyda köyünde vebadan öldü
ve babasının türbesine defnedildi (Cemaziyelevvel656 1 Mayıs I 258)
ilim meclisleri tertip etmekten ve değerli kitaplar satın almaktan hoşlanan eiMelikü'n -Nasır aynı zamanda şairdi. Mu-

hammed b. Ahmed ei-KatiT ve Ebü'I-Hasan Müeyyed b. Muhammed et-Tü si' den
hadis, Hüsrevşahl'den akli ilimler okumuştu. Onun ilim meclislerine Seyfeddin
ei-Amidl ve Taceddin ei-Urmevl gibi ünlü
alimler de katılırdı. Özellikle Kerek'te bulunduğu devirde ilimle uğ raşan ei-Melikü'n -Nas ır . Eyyübl tarihinin en önemli
eserlerinden olan Müferricü 'l-kürCıb ii
a]].bfıri beni EyyCıb'un müellifi İbn Vasıl
ve babası Salim b. Nasrullah ' ı da hizmet ine almıştı. ei-Melikü'n-Nasır'ın daveti
üzerine Kerek'e gelen dil alimi Cemaleddin İbnü'I-Hacib de el-Katiye adlı eserini
onun için el-Valiye naz;mü'l-Kfıfiye
adıyla manzum hale getirip kendisine
okutmuştur.
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