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627'de (1230) Halep'te doğdu. Babası
ei-Melikü'I-Azl z Muhammed'in Reblülevvel 634'te ( Kas ım 1236) ölmesi üzerine
yedi yaşında iken Halep meliki oldu. İkti
darının ilkyıllarında meliklik. babaannesi
Dayfe Hatun başkanlığında bir grup devlet adamı tarafından idare edildi. el-Melikü ' n-Nasır Yusuf'un Halep hakimiyetini
Sultan ei-Melikü'l-Kamil Muhammed de
tanıdı. Dayfe Hatun'un ölümüne kadar
(64011242) süren bu ilkdönemde Halep
yönetiminin temel politikası, Halep'in bağımsızlığını korumak ve genişlemekti. Bu
devirde Maarretünnu'man ve Ca'ber kaleleri Halep melikliği topraklarına katıldı.
Hama uzun süre kuşatıldıysa da alınama
dı . 638'de (1240) isyan eden ve Halep yakınlarına gelerek yağmalarda bulunan
Harizmliler, uzun süren bir mücadeleden
sonra Humus Eyyubl hakimi el-Melikü'IMansur İbrahim'in yardımıyla bertaraf
edildi. Bu esnada Harran, Ruha (Urfa) ,
Re'sül'ayn, Rakka ve Suruç Halep m elikliği sınırlarına dahil edildi.
Dayfe Hatun öldüğünde on üç yaş ların
da olan ei-Melikü'n-Nasır, bağımsız hareket etmeye başladığı bu dönemde Şern
seddin Lü'lü' el-Emi ni gibi tecrübeli devlet adamlarından istifade etti. 646'da
(1248) ei-Melikü ' l-Eşref Musa'nın hakimiyetindeki Humus'u kuşatan el-Melikü'n - Nasır şehri ele geçirdi. Ertesi yıl Musul Atabegi Bedreddin Lü'lü'ü yenerek
Nusaybin'i topraklarına kattı.
ei - Melikü ' n-Nasır,

648 (1250) yılında
son Eyyubl sultanı ei-Melikü'lMuazzam Turan Şah'ı Memlükler'in öldürmesi üzerine ümera tarafından Dı
maşk'a davet edildi ve şehri savaşmaksı
zın ele geçirdi. Turan Şah'ın öldürülmesinden doğan yönetim boşluğundan faydalanarak Ba'lebek, Aclun. Selhad ve Selemiye'yi toprakla r ına kattı; böylece Hama hariç bölgenin büyük kısmına hakim
oldu . Kerek ve Şevbek hakimi ei-Melikü'lMugis de ona tabi oldu. 1250 yılında bütün Suriye ve Diyarımudar onun denetimi altındayd ı. el-Melikü ' n-Nasır daha sonMısır'daki
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ra diğer Eyyubl m elikleriyle birlikte Mısır
üzerine yürüdü. 1O Zilkade 648'de (3 Ş u
bat 1251 ) Abbase'de yapılan savaşta Mı
s ı r Memlük ordusunu yenilgiye uğrattı.
Kaçanlar Memlük kuwetlerinin yenildiği
ni haber verince Kahire'de hutbe ei-Melikü ' n-Nasır adına okundu. Ancak daha
sonra Eyyubl ordusundaki Aziziye memlüklerinin ihaneti yüzünden zor durumda kalıp Dımaşk'a kaçtı. Karargah ı ele geçirilen el-Melikü'n-Nasır'ın bazı yakınları
ve büyük kumandanları esir düştü. Mı 
sır'la devam eden harp Safer 651 'de (Nisan 1253) Abbas! halifesinin elçisinin araya girmesiyle sona erdi. Ürdün ( Şe ri a )
nehri iki devlet arasında sınır olarak kabul edildi. Şeria nehrine kadar uzanan Filistin toprakları Memlükler'e bırakılırken
Şeria ve Nablus'un ötesindeki topraklar
Eyyubller'e verildi. Bu olayın ardından eiMelikü'n-Nasır'ın ordusu Filistin sahilindeki Haçlı şehirlerini yağmaladı. Haçlılar
da bunun intikamını almak amacıyla Banyas'a saldırdılar. Haçlılar 'la EyyCıbller arasındaki gerginlik 652 (1254) yılında yapı 
lan a nlaşmayla sona erdi.
öte yandan Memlük Devleti'yle yapılan
barış çok kısa sürdü. Bahriyye Memlükleri, liderlerinden Farisüddin Aktay'ın Memlük Sultanı ei-Melikü'I-Muiz İzzeddin Aybek tarafından öldürülmesi üzerine elMelikü'n-Nasır'a sığındılar. Onların teşvi

kiyle Gazze'ye gelen ei - Melikü ' n-N a sır ile
Memlük Devleti arasında halifenin elçisinin araya girmesiyle tekrar bir anlaşma
yapıldı (654/ 1256) . Arlş'e kadar bütün Suriye ei-Melikü'n-Nasır' a bırakıldı.
ei-Melikü ' n-Nasır, aynı yıl veziri İbnü'I
Adlm'i sultanlığının tanınması için hil'at
almak üzere Abbas! Halifesi Müsta'sım
Billah'a gönderdi. Ancak onun bu isteği
Memlük Sultanı Aybek'in araya girmesi
sebebiyle reddedildi. Halife ertesi yıl fikrini değiştirerek el-Melikü ' n - Nasır' a hil'at
gönderdi. Bundan sonra birkaç yı l boyunca daha önce kendisine sığınmış olan Bahriyye Memlükleri'nin isyanlarıyla uğraşan
el-Melikü ' n - Nasır, onları Filistin'de mağ
lup etti (657/ 1259).
Bu sıralarda hem el-Melikü ' n-Nasır hem
Halife Müsta'sım- Billah yaklaşmakta olan
Moğol tehlikesinin ciddiyetini kavrayabilmiş değildi. Moğollar ' ın bölgeye gelmesinden itibaren çeşitli vesilelerle onlara
elçi ve hediyeler gönderen, hatta 648'de
(1251 ) Moğol hamndan tamga veeman
alan el- Melikü ' n-Nasır, Bağdat' ın düşme
sinin ardından (656/ 1258) oğlu el-Melikü'l-Azlz'i hediyelerle birlikte Hülagu'ya
gönderdi. Bu hediyeleri beğenmeyen Hü-

lagu, el-Melikü ' n-Nasır' ın bizzat kendisinin gelerek itaat arzetmesini istiyordu.
Bazı kumandanları el-Melikü ' n-Nasır'a

Hülagu ile anlaşmasını tavsiye ettiler.
M em lük Sultanı Kutuz da Moğollar'la savaşmak isterse hizmetinde olacağını bildirdi. Ertesi yıl Moğollar Harran ve el-Cezlre'yi ele geçirip Halep yakınlarına kadar
geldiler. el-Melikü'n-Nasır'ın naibi olarak
Halep'te bulunan kardeşi el-Melikü'l-Muazzam Turan Şah Moğollar ' la ça rpışmak
üzere şehirden çıktıysa da yenilerek geri
çekildi.
Birze'ye gelen el-Melikü ' n-Nasır'a , burada onun Moğollar'la mücadele konusundaki kararsı z lığından şikayetçi olan
Memlükler tarafından suikast düzenlendi. Ölümden kurtutmayı başaran el-Melikü'n-Nasır Dımaşk Kalesi'ne sığındı. Bunun üzerine Memlükler kardeşi el-Melikü'z-Zahir Gazi'yi sultan ilan ettiler. 9 Safer 6S8'de (25 Ocak 1260) Halep Moğöl 
lar ' ın eline geçti. Halep Kalesi de bir ay
kadar dayandıktan sonra teslim oldu. Bunu Hama ve Humus'un teslimi takip etti.
Halep'in düştüğünü haber alan ei-Melikü ' n-Nasır ' ın Dımaşk' ı terkederek Gazze'ye gitmesi üzerine Dımaşklılar şehri
Hülagu'ya teslim etmeye karar verdiler.
17 Reblülewel 658 'de (2 Mart 1260) Dı
maşk'a giren Ketboğa Noyan bir müddet
sonra kalede süren direnişi de kırarak
şehre hakim oldu . Moğollar Dımaşk' a
dokunmamakla beraber Gazze'ye kadar
diğer yerleşim merkezlerini yağmaladı
lar. Halep 'te bir süre kalan Hülagu, Ketboğa Noyan ' ı Halep'e, Baydora'yı da Dı 
maşk' a naib tayin ettikten sonra doğuya
yöneldi.
Gazze'de daha önce anlaşmazlığa düş
Memlükler'le bir araya gelen ei-Melikü'n-Nasır buradan Arlş'e geçerek Mı
sır Memlük Sultan ı Kutuz'dan yardım
istedi. Kutuz'un Salihiye'de buluşma önerisinin bir hile olabileceğini düşünüp ailesini ve ordusunu gönderdi, kendisi çok az
bir kuwetle bölgede güvenli bir yer aramaya başladı. Birketüzlza yakınındayken
teberdarı Hüseyin ei-Kürdl tarafından
Moğollar' a teslim edildi. Daha sonra Hülagu ile anlaşmak üzere Tebriz'e götürüldü.
Hülagu kendisine topraklarının geri verileceğini vaad etti. Ancak bu sırada Moğollar'ın AynicaiCıt Savaşı'nda Memlük
kuwetlerine yenildiğini öğrenen Hülagu,
öfkelenerek ei - Melikü ' n-Nasır' ın yanında
ki adamlarıyla birlikte öldürülmesini emretti. Onun ölümüyle Eyyubller'in Halep
ve Dımaşk'taki hakimiyeti fiilen sona ermiş oldu (Şewa l 6 5 8/ Eylüll 260) . Kaynaktüğü

ei-MELiKÜ's-SALiH, Ebü'I-Fida
larda cömert. yumuşak huylu ve kararsız
bir kişi olarak tanıtılan ei-Melikü'n-Nasır'ın Dımaşk'ta yaptırdığı medrese ve
türbe günümüze ulaşmamıştır.
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Ebü'I-Fida ei-Melikü's-Salih İmadüddin
İsmail b. Muhammed b. Kalavı1n
(ö. 746/1345)
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Memlük sultanı
(1342-1345).
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726'da (1326) doğdu; Muhammed b.
Kalavun'un tahta geçen dördüncü oğlu
dur. Kardeşi ei-Melikü'n-Nasır Şehabed
din Ahmed'in Kerek'e giderek devleti oradan yönetmeye kalkması ve Mısır'a dönmeyi reddetmesi üzerine Kahire'de ileri
gelen emirler tarafından 22 Muharrem
743'te (27 Haziran 1342) ei-Melikü's-Salih
İmadüddin unvanıyla tahta çıkarıldı. O
sırada on yedi yaşında olan ei-Melikü's-Salih İsmail de diğer sultanlar gibi kendisini

tahta çıkaran emirlerin gölgesinde kaldı.
İlkicraatı arasında yer alan geniş kapsamlı bir afla idam mahkumları hariç diğer mahkumları serbest bıraktı. Devlet
işleri üvey babası Emir Argun ei-Aiai tarafından yürütüldü. Onun üzerinde nüfuz
sahibi olan diğer bir emir ise naibü's-saltana Aksungur es-Sellari idi; ayrıca eğ
lenceye düşkünlüğü sebebiyle saraydaki
kadınların ve harem ağalarının nüfuzu da
artmıştı.

ei-Melikü's-Salih'in zamanı daha ziyade taht kavgalarıyla geçti. Önce kardeşi
Ahmed'e mektup yazarak Kerek valisi sı
fatıyla kendisine itaat etmesini ve yanın
daki sultanlık alametlerini Mısır'a göndermesini istedi. Ancak kardeşinin tahtı
nı geri almak için Mısır seferine hazırlan
dığı haberini aldı. Bu durum karşısında
ondan erken davranıp Kerek üzerine ilk
ordusunu gönderdi (Reblülahir 7431 Eylül
ı 342 ). Safed ve Gazze naiblerine de oraya yardım birlikleri yollamalarını emretti.
Kısa bir süre sonra diğer bir kardeşi Ramazan Kahire'deki bazı kumandanların
desteğiyle isyana karar verdi. Durumu
öğrenen sultan ondan teslim olmasını istedi; buna yanaşmayınca da üzerine kuvvet gönderdi. Bu kuwetler karşısında tutunamayan Ramazan Kerek'e kaçmaya
çalışırken yakalanıp öldürüldü (74 3/1 342).
ei-Melikü's-Salih. bu isyanı bastırdıktan
sonra kardeşlerini destekledikleri gerekçesiyle pek çok emiri tutukiatarak bazıla
rını öldürttü. Ardından Kerek seferi için
daha kapsamlı hazırlıklar başlattı ve özellikle benzeri görülmemiş büyüklükte
mancınıklar yaptırdı . Mısır ve Suriye'den
arka arkaya sevkedilen yeni birliklerle iki
yıldan fazla sürdürülen kuşatma neticesinde Ahmed teslim olmak zorunda kaldı
ve tutuklanmasından sonra ei-Melikü'sSalih'in Kahire'den gönderdiği bir emir
tarafından öldürüldü (4 Rebtülewel 7451
16 Temmuz 1344). Aynı günlerde Mısır ve
Suriye'deki Bedeviler isyan etmiş , idareyi
ele geçirmek için birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girmişlerdi. Ayrıca Suriye'deki,
Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır'daki Bedeviler de kendi aralarında savaş halindeydiler. Bu durum yol emniyetini tehlikeye düşürdüğü gibi sulama sistemine de zarar
veriyordu. Vergiler toplanamaz oldu. ayrıca ülkede fiyatlar arttı. Sultan Venedikliler'e ticari imtiyazlar tanıdı. Avrupa ülkeleriyle Memlük Sultaniiğı arasındaki ticari ilişkiler geliştiriidi ve Avrupalı tüccarların baskısıyla. papalığın Akka'nın düşüşünden (690/129 ı) itibaren elli yılı aş
kın bir süredir uyguladığı ambargo kaldı-

rıldı.

Böylece ülkede
oldu.

kısmi

bir refah

sağ

lanmış

Kerek'in alınmasından bir süre sonra
hac hazırlıklarına başladığı sırada rahatsızianan ei-Melikü's-Salih hastalığının ağır
Iaşması üzerine üvey babası Argun ei-Aiai
ve arkadaşlarının baskısıyla anne- baba
bir kardeşi Şa'ban'ı veliaht tayin ettiğini
açıkladı. 4 Rebiülahir 746'da (4 Ağustos
1345) öldü ve babasının türbesine defnedildi. Kardeşi Şa'ban ei-Melikü'I-Kamil
unvanıyla tahta çıktı.
Dindar. cömert, hayır sever, halka karşı
ve adil bir sultan olduğu söylense de Makrizi'nin belirttiğine göre eiMelikü's-Salih İsmail sadece saltanatının
ilk günlerinde dindarlığını ve güzel ahlakını korumuş. zamanla kendisini eğlence
ye kaptırıp devlet işlerini bir tarafa bırak
mıştır. Sarayda nüfuzları artan kadınlar
ve harem ağaları ikta dağıtımları dahil
devlet işine karışmaya başlamışlar, hatta
yüksek rütbeli kumandanlar kendilerine
başvuranları onlara göndermek durumunda kalmışlardır (es-Sülük, 11/3 , s. 678680). Dedesi Kalavun'un medresesinde
dört mezhep mensubu kadılar için yeni
dersler koyduran ei-Melikü's-Salih imar
işlerine de önem vermişti. Pek çok cami
ve medreseyi onartmış. bunlar için vakıflar tahsis etmiştir. Yaptırdığı mimari
eserlerin en meşhuru Kal'atülcebel'in yanındaki bir bahçede yer alan muhteşem
Düheyşe Köşkü'dür. Onun zamanında
gerçekleşen dikkat çekici bir olay da Delhi Sultanı Muhammed Tuğluk'un Kahire'ye gösterişli bir elçilik heyeti göndererek üç yıl önce uzaktan biat edip adına
para tastırdığı Abbas! Halifesi MüstekfiBillah'tan menşur ve din alimleri talebinde bulunmasıdır (Bayur. ı. 326-327).
yumuşak
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