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Haçlılar'a karşı mücadelesiyle tanınan 
İslam kahramanı, 

Eyyiibller hanedanının kurucusu 
ve ilk hükümdan 

L (1171-1193). _j 

532 (1138) yılında Tikfıt'te doğdu. Baba
sı Necmeddin EyyCıb bu sırada Selçuklu
lar'ın Tikrit valisiydi. Musul Atabegi İma
düddin Zengi ile dostluk kurmuş olan Ey
yüb, onun isteği üzerine Selahaddin'in doğ
duğu yıl aşiretiyle birlikte Tikrit'ten ayrıla
rak Musul'a gitti ve Zengi'nin hizmetine 
girdi. Zengi 534'te ( 1139) Ba'lebek'i zapte
dince EyyCıb'u bu önemli sınır şehrine va
li tayin etti. Kardeşi Esedüddin Şirküh el
MansCır ise Zengi'nin kumandanları arası
na katıldı. İmadüddin Zengi ölünce oğlu 
NCıreddin Mahmud, Halep ve civarının hü
kümdarı oldu (541/1146). ŞirkCıh da onun 
en yakın kumandanı haline geldi. Necmed
din EyyCıb bu dönemde Dımaşk Atabegli
ği'ne (Tuğteğinliler) bağlanmak zorunda 
kaldı. İki kardeş, NCıreddin'in Haçlılar'la mü
cadelesinde ve onun Dımaşk'ı ele geçirme
sinde önemli rol oynadı. NCıreddin, Şirküh'u 
ordu kumandanlığına, EyyCıb'u Dımaşk va
liliğine tayin etti. Böyle bir ortam içinde 
şehzade gibi yetişen ve iyi bir eğitim gö
ren Selahaddin genç yaşlarında Haçlılar'a 
karşı yapılan seferlere katıldı ve Dımaşk 
şahneliğine kadar yükseldi. 

558 (1163) yılında iktidardan uzaklaştı
rılan Fatımi Veziri Şaver b. Mücir'in yardım 
isternek için Dımaşk'a gelmesi NCıreddin'e 
Mısır işlerine müdahale yolunu açtı. Bu sı
rada Mısır'daki Fatımi Devleti kriz içindey
di. Fatımi halifeleri nüfuzlarını kaybetti 
ğinden ülke sultan unvanı alan vezirler ta
rafından yönetiliyor ve iktidar sık sık el de
ğiştiriyordu. Bu yüzden hem Haçlılar hem 
NCıreddin gözlerini Mısır üzerine dikmişti. 
Mısır'ı ele geçiren taraf diğer tarafa karşı 
stratejik bir üstünlük sağlayacaktı. Amca
sı ŞirkCıh'un kumandasında 559 (1164). 
562 ve 564 (1169) yıllarında Mısır'a yapı
lan seferlere katılan Selahaddin usta bir 
kumandan ve devlet adamı olarak sivril
dL Daha önceki iki seferinde Şaver'in sö
zünde durmaması sebebiyle Dımaşk'a dön
mek zorunda kalan ŞirkCıh 564 yılındaki 
üçüncü seferinde emrindeki kuwetlerle 
Kahire'ye girdi. Fatımi Halifesi Adıd-Lidi
nillah bu sırada öldürülen Şaver'in yerine 

ŞirkCıh'u vezir tayin etti. Şirküh'un ordu
sunun büyük kısmı Oğuzlar'dan oluşuyor
du. Böylece Mısır'da Türk hakimiyeti dev
ri başlamış oldu. Şirküh iki ay sonra ölünce 
Halife Adıd, kumandanların baskısıyla onun 
yerine yeğeni Selahaddin'i "el-Melikü'n-Na
sır" unvanıyla vezir tayin etti (25 Cemazi
ye lahir 564 1 26 Mart 1169). Amcasının 

ölümünün ardından NCıreddin Mahmud 
Zengi'nin Mısır'daki ordusunun kumandanı 
olan Selahaddin aynı zamanda Fatımi ha
lifesinin veziri olarak bu iki önemli görevi 
üstlendi. Selahaddin, daha sonra NCıreddin 
Mahmud Zengi'ye danışarak onun naibi sı
fatıyla Mısır'ı ve Mısır'a bağlı yerleri müsta
kil bir hükümdar gibi yönetmeye başladı. 

Selahaddin Mısır'a hakim olunca kendi
sine ve Türkler' e karşı direnen Fatımi çev
releriyle, onları destekleyen Haçlılar ve Bi
zanslılar'la mücadeleye girişti. Saray ağa
sı Cevher'in liderliğindeki Fatımi muhalif
leri Selahaddin'i iktidardan düşürmek için 
Haçlılar'la temasa geçtiler. Bunu öğrenen 
Selahaddin Cevher'i ortadan kaldırdı. Cev
her'in öldürülmesi üzerine Fatımıtaraftar
ları isyan ettiler (Ağustos 1169) Selahaddin 
bu isyanı kısa sürede bastırdı. Ardından 
Haçlılar ve Bizanslılar Dimyat'ı kuşattılarsa 
da Selahaddin karşısında başarı elde ede
mediler. Mısır'a tam anlamıyla hakim olan 
Selahaddin orduyu yeniden teşkilatlandır
dı. Sünni medreseleri ve yeni kurumlar 
açtı. Fatımi bürokrasisini kademeli olarak 
tasfiye etti. Nihayet NCıreddin Zengi'den 
gelen emir üzerine S67'de (ll 71) Fatımi 

hilafetine son verdi. 

566 (1170), 567 ve 568 (1173) yıllarında 
Selahaddin, Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı 
seferlere çıktı. Eyle'yi (Elath, Ailat) zaptetti, 
iki defa Kerek bölgesine sefer yaptı. 568'
de ağabeyi Turan Şah kumandasında önce 
NCıbe'ye, ardından Hicaz ve Yemen'e se
ferler düzenledi. NCıbe seferi geçici bir is
tila oldu, ancak Yemen ve Hicaz seferi ka
lıcı sonuçlar verdi, bu yerler devletin birer 
eyaleti haline geldi. Aynı yıl Şerefeddin Ka
rakuş kumandasında Berka'ya sefer ya
pıldı. Berka ve Trablusgarp seferleri daha 
sonraki yıllarda devam etti. Libya ile Tu
nus' un bir kısmı Selahaddin'e bağlandı. 
Libya'daki hakimiyet 609 (1212) yılında Şe
refeddin Karakuş'un Veddan'da öldürül
mesiyle son buldu. 

NCıreddin Mahmud Zengi ölünce (569/ 

ı ı 74) yerine on bir yaşındaki oğlu el-Me
likü's-Salih İsmail geçti. Selahaddin, el-Me
likü's-Salih'e bağlı kaldı ve onun adına hut
be okuttu, para bastırdı. el-Melikü's-Salih 
devleti idare edecek yaşta olmadığından 
devlet işlerini yürütecek bir naib veya ata-
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bege ihtiyaç vardı. Bu işe en layık kişi olan 
Selahaddin'in Mısır'da bulunmasını fırsat 
bilen NCıreddin'in kumandanları Haçlı teh
likesine rağmen el-Melikü's-Salih'in ata
begliğini ele geçirmek için birbirleriyle mü
cadeleye giriştiler. Nihayet Musul ve Ha
lep'teki kumandanların ittifakıyla Musul'
dan Halep'e gelen Sadeddin Gümüştegin, 
el-Melikü's-Salih'in atabegi oldu ve onu Dı
maşk'tan alıp Halep'e götürdü. Sadeddin 
Gümüştegin ve taraftarlarından çekinen 
Şemseddin b. Mukaddem'in emrindeki ku
mandanlar Selahaddin'i Dımaşk'a davet et
tiler. Bu sırada Yukarı Mısır'da çıkan Ken
züddevle isyanı ve Normanlar'ın İskenderi
ye çıkartması ile meşgul olan Selahaddin. 
isyanı bastırıp Narman donanmasını ye
nilgiye uğrartıktan sonra Dımaşk'a gitmek 
için hazırlık yaptı. 13 Rebiülewel 570'te 
( 12 Eki m ll 7 4) 700 süvarinin başında Ka
hire'den Dımaşk'a hareket eden Selahad
din'in başlıca iki hedefi vardı: Nüreddin'in 
kurduğu devletin dağılmasını önlemek, 
Haçlılar'ın elinde olan Kudüs'ü ve diğer top
rakları kurtarmak. Selahaddin Dımaşk'ta 
taraftarlarınca coşkuyla karşılandı. Busra 
ve Havran kendisine katıldı. Ardından Ba'
lebek, Humus, Hama şehirlerini de haki
miyeti altına aldı. Halep-Musul ittifakı Haç
lılar'ın ve HaşhaşHer'in (Haşişiyye) deste
ğiyle ona karşı direnişe geçti. Selahaddin, 
Musul-Halep kuwetlerini 570 ve 571 'de 
( 1176) yenilgiye uğrattı, Halep'in etrafın
daki bazı kaleleri aldı . Kendisiyle dost ge
çinmesi şartıyla Halep ve civarındaki birkaç 
önemli kaleyi el-Melikü's-Salih İsmail' e bı
raktı. Bu arada sultanlığı Abbasi halifesi 
tarafından tanındı, Suriye ve Mısır'daki ha
kimiyeti onaylandı. 

Selahaddin, Ağustos 1176'da Halep-Mu
sul kuwetleriyle anlaştıktan sonra Haşha
şHer'in merkezi Mısyaf (Masyaf, Mısyab) Ka
lesi'ni kuşatıp topraklarını yağmaladı. Haş
haşller bu olayın ardından onunla iyi ge
çinmeye söz verdiler ve bir daha Selahad
din'le HaşhaşHer arasında olay çıkmadı. O 
da Haçlılar'la uğraşmaya imkan buldu. Bu 
arada Musul Atabegi ll. Seyfeddin Gazi öl
dü, yerine kardeşi izzeddin Mes'üd b. Mev
dCıd geçti (576/1 180) Ardından Halep'teki 
el-Melikü's-Salih de öldü. Selahaddin, 577 
( 1181) yılında yapılan antlaşma ile Halep'i 
kaydıhayat şartıyla el-Melikü's-Salih'e bı

rakmıştı. el-Melikü's-Salih ölünce Halep'in 
Selahaddin'in hakimiyetine girmesi gere
kiyordu. el-Melikü's-Salih'in vefatı sırasında 
Selahaddin'in Mısır'da bulunmasını fırsat 
bilen Musul Atabegi İzzeddin Mes'Cıd'un 
Halep'in idaresine el koyması iki taraf ara
sındaki ihtilafı yeniden alevlendirdi ve Se-
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lahaddin'in Suriye'deki hakimiyeti tehdit 
altına girdi. Bunun üzerine Selahaddin Ha
ziran 1182'de Kahire'den Suriye'ye hare
ket etti. Halep yakınına geldiğinde Musul 
Atabegi İzzeddin Mes'fıd ile ihtilafa düşen 
Harran hakimi Muzafferüddin Kökböri ge
lip onu Musul'a karşı sefer yapmaya teş
vik etti. Selahaddin Fırat'ın doğusuna geç
ti ; Urfa, Harran, Rakka, Habur. Re'sül'ayn, 
Dara, Nusaybin gibi el-Cezlre bölgesi şe
hirlerini ele geçirdi. Musul'u kuşattıysa da 
şehrin müstahkem olması yüzünden, ay
rıca halifenin ricası ile bir süre sonra ku
şatmayı kaldırdı. Bu arada Musul'a bağlı 
önemli bir merkez olan Sincar' ı aldı ve kışı 
geçirmek üzere Harran'a çekildi. Bu sırada 
Musullular ve müttefikleri kendisiyle sa
vaşmak için Mardin yakınındaki Harzem'
de toplandı. ancak Selahaddin'in gelmekte 
olduğunu öğrenen müttefikler dağılmak 
zorunda kaldı. 

el-Cezlre bölgesine geldiği sırada Hısnı
keyfa Artuklu Emlri NOreddin Muhammed 
b. Karaarslan. Selahaddin'e katılmış ve on
dan Amid'i (Diyarbekir) alıp kendisine ver
mesini istemiş , Selahaddin de bu konuda 
ona söz vermişti. Harzem'e geldiği sırada 

Abbas! halifesinin bu konudaki onayı ken
disine ulaştı. Halifeden onay aldıktan son
ra hemen Amid üzerine yürüdü ve şehri 
ele geçirip NOreddin Muhammed'e verdi 
(579/ 1183). Ardından Halep'e hareket et
ti. Teli Halid ve Ayıntab'ı alarak Halep'i ku
şattı. Şehrin bu sıradaki sahibi Il. İmadüd
din Zengl bir süre direndikten sonra onun
la anlaşmaya karar verdi. Sincar, Habur, 
Nusaybin, Serıle şehirleri karşılığında Ha
lep'i Selahaddin'e bıraktı ve ona tabi ol
mayı kabul etti ( 17 Safer 579 1 ll Haziran 
11 83) . Sultan, Halep'i ele geçirmekle mu
haliflerini etkisiz hale getirdiği gibi büyük 
bir stratejik avantaj sağladı ve Kudüs yo
lu kendisine açılmış oldu. Bu sebeple Ha
lep'in Selahaddin'in eline geçmesi Haçlı
lar'ı telaşlandırdı. İbnü'l-Eslr bu olayın öne
mine vurgu yapmış. Selahaddin de bu şeh
ri ele geçirdiğinde duyduğu sevinci başka 
hiçbir yerde duymadığını ifade etmiştir. 
579 (1183-84) yılını iç düzenlemeler ve 
Haçlılar'la uğraşarak geçiren Selahaddin 
581 'de ( ı 18 5) çıktığı ikinci doğu seferinde 
Erbil ve Meyyafarikin gibi önemli yerleri 
topraklarına kattı. Musul Atabegleri (Zen
gller) onun hakimiyetini tanıdı. 

Selahaddin bir yandan devleti dağılmak
tan kurtarmak, Ortadoğu 'da İs lam birliği
ni sağlamak için uğraşırken bir yandan da 
Haçlılar'la mücadele etmek zorunda kal
mıştı. Onun bu dönemde Haçlılar 'a karşı 

ilk önemli seferi 20 Cemaziyelewel - 15 

338 

CemB.ziyelahir 573 ( 14 Kasım - 9 Aralık 1177) 
tarihleri arasında gerçekleştirdiği Gazze
Askalan seferidir. Sultan, Mısır'dan yapılan 

bu sefer sırasında düşmanın direncinin az 
olduğunu görünce hemen Remle'ye doğ
ru ilerledi. Bu esnada Kral IV. Baudouin ile 
Renauld de Chatillon kumandasındaki Ku
düs Krallığı güçlerinin ani baskınına uğra
dı. Başta yeğeni el-Melikü'l-Muzaffer Ta
kıyyüddin Ömer olmak üzere yanındaki as
kerlerin kahramanca müdafaası sayesinde 
savaşarak geri çekile bildi. Bu arada Haç
lılar. Flandre Kontu Philippe d'Alsace ku
mandasında Hama'yı kuşattılar. Kuşatma 

Seyfeddin Ali b. Meştfıb tarafından püs
kürtüldü. Selahaddin. Remle yenilgisinin 
yaralarını iki ay gibi kısa bir zamanda sa
rıp Kahire'den Dımaşk'a hareket etti. Ha
rim'i kuşatan Haçlılar onun gelmesi üze
rine geri çekildiler. Sultan Dımaşk'a geldi
ğinde şehirde naib bıraktığı ağabeyi Tu
ran Şah'ın zevk ve eğlence ile meşgul ol
duğunu görünce onu azletti. Bunun üze
rine Turan Şah. ondan Şemseddin b. Mu
kaddem'in elindeki Ba'lebek'i kendisine ver
mesini istedi. Selahaddin bir süre Ba'lebek'
ten vazgeçmeyen Şemseddin b. Mukad
dem'le mücadele etti. Ba'lebek'ten mem
nun kalmayan Turan Şah sonunda İsken
deriye'ye tayin edildi ve kısa bir süre son
ra orada öldü. 

Haçlılar. Remle'deki başarılarından isti
fadeyle Dımaşk yoluna hakim bir noktada
ki Beytülahzan denilen yerde müstahkem 
bir kale inşa etmişlerdi. Selahaddin bu ka
lenin yapılmasını engellemeye çalışmış. fa
kat başaramamıştı. Kalenin inşaatı bittiği 
sıralarda Haçlılar'a karşı akına çıkan yeni 
Dımaşk valisi ve sultanın yeğeni Ferruh
şah, Aynülcer mevkiinde Kudüs Kralı IV. 
Baudouin ve Onfroi de Toron kumandasın
da bir Frenk birliğine rastladı. Yapılan şid
detli savaşta Onfroi ağır yaralandı ve ar
dından öldü, kral canını zor kurtardı. Bu 
başarıdan sonra Mısır'dan takviye birlikler 
alarak Beytülahzan Kalesi üzerine bir akın 
yapmaya karar veren Selahaddin 8 Zilhic
ce 574'te ( 17 Mayıs 1179) Sanyas yakının
da ordugah kurdu. Kıtlık sebebiyle zor du
rumda olan Türkmenler'i yanına çağırıp 
Ferruhşah'ın himayesinde düşman toprak
larına akına gönderdi. Bu akınlardan birin
de Ferruhşah. Merciuyün mevkiinde Kral 
IV. Baudouin kumandasındaki Haçlı şöval
yelerinin saldırısına uğradıysa da Selahad
din'in yardıma gelmesiyle Haçlılar ağır bir 
yenilgiye uğratıldı. Ardından sultan Bey
tülahzan Kalesi'ni kuşattı. 19 Reblülewel 
575 (24 Ağustos 1179) tarihinde burayı ele 
geçirdi ve Haçlılar barış istediler. 

Selahaddin'in 578 (1182) ve 581 (1185) 
yıllarında Musul, Halep üzerine yaptığı se
ferler sırasında Haçlılar Suriye toprakları
na saldırdılar. 1182 yılı sonlarında Kerek 
hakimi Renauld de Chatillon. Eyle Kalesi'ni 
ele geçirdi. Kızıldeniz'e gemiler göndere
rek deniz ticaretini ve limanları tehlike al
tına soktu. Selahaddin'in Mısır naibi olan 
kardeşi el-Melikü'l-Adil , Kızıldeniz'e Hüsa
meddin Lü'lü' kumandasında bir filo yolla
yıp bu tehlikeyi ortadan kaldırdı. 1182'de 
Beyrut'u kuşatan Selahaddin 1183'te Bey
san seferine çıktı. 1183 ve 1184 yıllarında 
iki defa Kerek'i kuşattı. Haçlı ordusuyla bir 
meydan savaşı yapmanın yollarını denedi. 
ancak buna fırsat bulamadı. 

581 'de ( 1185) Musul ile ihtilB.fı hallede
rek ordusunu daha da güçlendiren Sela
haddin aradığı fırsatı 583 ( 1187) yılında ya
kalayabildi. Bu arada Kudüs Kralı IV. Bau
douin ölmüş, yerine küçükyaştaki oğlu V. 
Baudouin geçmiş ve Trablus Kontu lll. Rai
mond kral naibi olmuştu . V. Baudouin'in 
annesi bir müddet sonra Guy de Lusignan 
ile evlendi ve Guy kral seçildi. Guy de Lusig
nan 'ın kral olmasına kızan lll. Raimond. 
Selahaddin ile ittifak yapmanın yollarını 
aramaya başladı. Bu sırada Kerek-Şevbek 

bölgesi hakimi Renauld de Chatillon. top
raklarından geçen zengin bir müslüman 
kervanını aradaki anlaşmaya rağmen yağ
malayıp maliarına el koydu. yolcuları esir 
aldı. Selahaddin malların ve esirlerin iade
sini istedi, ancak hem kral hem Renaud 
bunu reddettiler. Bunun üzerine sultan 
583'te ( ll87) Kerek'e karşı büyük bir sefe
re çıkmaya karar verdi. Dımaşk'ın güne
yinde Re'sülma denilen yerde oğlu el-Me
likü'l-Efdal'i askerlerin başında bıraktıktan 
sonra hassa birliğiyle ilerleyip Kerek top
raklarını yağmaladı. Bu arada el-Melikü'l
Efdal, çevreden gelen askerlerden oluştur
duğu seçkin bir birliği Muzafferüddin Kök
böri kumandasında akına gönderdi. Bu 
birlik Franklar'ın öncü birliğini ağır yenilgi
ye uğrattı. Selahaddin bunu öğrenince Ta
beriye gölünün doğusundaki Aştera'ya dön
dü. Mısır'dan gelen askerlerle el-Melikü'I
Efdal'in yanında toplanan askerler birleş
ti, böylece 12.000 süvari toplanmış oldu. 
Ardından Selahaddin, Hittln denilen yerde 
Haçlılar'la yaptığı meydan savaşında büyük 
bir zafer kazandı (24-25 Reblülahir 583 1 

3-4 Temmuz 1187) . Haçlı ordusu imha edil
di, bir kısmı esir alındı. Esirler arasında Kral 
Guy de Lusignan ve Renauld de Chatillon 
da vardı (bk HİTTİN SAVAŞI ) . 

Selahaddin bu zaferden sonra hızlı bir 
fetih hareketine girişti. Filistin'de Akka. 
Taberiye, Askalan. Nablus, Remle, Gazze 



dahil birçok kaleyi ele geçirdi. Birkaç haf
ta içinde büyüklü küçüklü elli iki şehir fet
hedilmiş. sıra Kudüs'e gelmişti. Sultan 20 
Eylül 1187'de Kudüs'ü kuşattı. Mi'rac mCı
cizesinin yıl dönümü olan 27 Receb 583 
(2 Ekim 1187) Cuma günü Kudüs'ü fethet
ti. Sur şehri hariç Filistin'deki bütün kale
ler bir yıl sonra tamamen Selahaddin'in eli
ne geçti. Ertesi yıl Trablus Kontluğu ve An
takya Prinkepsliği'ne karşı sefere çıkan 
Selahaddin, Trablusşam 'a ait birkaç kale 
ile Antakya Prinkepsliği topraklarının ço
ğunu ele geçirdi. Diğer yandan Kudüs'ün 
ve birçok kalenin düşmesi üzerine bütün 
Batı Avrupa ülkelerinin katıldığı yeni bir 
Haçlı seferi düzenlendi. Haçlılar 1189'da 
Akka'yı kuşattılar. Selahaddin ile Haçlılar 
arasında Akka önünde iki yıla yakın süren 
şiddetli savaşlar yapıldı. Fransa Kralı Phi
lippe Auguste. Alman imparatoru Barba
rossa . İngiltere Kralı Arslan Yürekli Ric
hard orduları ve donanmalarıyla gelip sa
vaşa katıldılar. Akka 17 Cemaziyelahir 587'
de ( 12 Te mm uz ı 19 ı ) Haçlılar'ın eline geç
ti. Ancak Akka ile Yafa arasındaki sahil şe

ridini de ele geçiren Haçlılar'ın Kudüs'ü al
mak için yaptıkları teşebbüsler Selahad
din tarafından başarısızlığa uğratıldı. Ni
hayet 21 Şaban 588 (1 Eylül 1192) tarihin
de iki taraf arasında üç yıl sekiz ay süreli 
barış antiaşması imzalandı. Bazı tarihçi
lerin Akka ile Yafa arasındaki sahil şeridi
nin Haçlılar tarafından geri alınmasını Ars
lan Yürekli Richard'ın Selahaddin'den da
ha üstün olmasına bağlaması doğru bir 
yaklaşım değildir. Richard kahraman bir 
kişi olmakla birlikte siyasi bakımdan top
Iayıcı, iyi bir lider değildi; yıllardır cephede 
olan Selahaddin ise yorgun ve hastaydı; 
askerleri de yıpranmıştı. Haçlılar'ın bir de
receye kadar başarılı olmasının asıl sebebi 
donanma desteği ve dinç kuwetlerle sa
vaşmalarıydı. Selahaddin. Muvahhidler'
den donanma yardımı istemiş, fakat yar
dım alamamıştı. 

Selahaddin. Haçlılar' la antlaşma yaptık

tan kısa bir süre sonra 27 Safer 589'da (4 
Mart ı ı 93) Dımaşk'ta vefat etti. Bu tarih
te Mısır, Libya, Yemen. Filistin , Suriye ile 
Malatya ve Ahlat'a kadar Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da ve Hemedan'a kadar Ku
zey Irak'ta onun adına hutbe okunuyordu. 
Yerine büyük oğlu el-Melikü'l-Efdal Ali geç
ti. Selahaddin geniş bir alanı kapsayan bir 
siyasi birlik kuran büyük bir devlet adamı
dır. Bu siyasi birlik EyyCıbller ' in ardından 

Memlükler'le devam etmiş. 1 517'de Yavuz 
Sultan Selim'in Kahire'yi ele geçirmesiyle 
son bulmuştur. Türkler Selahaddin devrin
de Mısır. Libya. Kuzey Sudan. Hicaz. Yemen 
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gibi yerlere hakim olmuş. bu hakimiyet 
asırlarca devam etmiştir. Selahaddin kuv
vetli bir ordu. iyi çalışan bir devlet teşkilatı 
kurmuş. Fatımi hilafetini yıkarak bölgedeki 
ideolojik parçalanmaya son vermiştir. Onun 
ikinci büyük başarısı Kudüs'ü ve Haçlılar'ın 

elinde olan birçok yeri kurtarmasıdır. Ku
düs'ü geri alması İslam dünyasının en ün
lü kahramanları arasında yer almasını sağ
lamıştır. 

imar faaliyetleriyle yakından ilgilenen Se
lahaddin'in devrinde Filistin, Mısır. Hicaz 
ve Yemen'de çok sayıda medrese, zaviye, 
cami, köprü , kale. hamam inşa edilmiş
tir . Bunların en önemlileri Kahire surları 
ile kalesi, Nil nehri üzerine yaptırdığı köp
rüler, Bahrü Yusuf denilen kanallar. Akka 
ve Kudüs'ün tahkimi , Amr b. As Camii, 
Kubbetü's-sahre ve Mescid-i Aksa'nın ta
miri, Kahire'deki Saldüssuada (Salahiyye) 
Hankahı ve Salahi Hastahanesi'dir. Bu dö
nemde İslam dünyasının her tarafından 
EyyCıbller ülkesine akın eden alimler ve ta
lebeler çok sayıda ilmi eser kaleme almış
tır (geniş bilgi için bk. Şeşen , tür. yer.) Onun 
faaliyetleri kendisinden sonra gelen dev
let adamlarına örnek teşkil etmiş . Suriye 
ve Mısır İslam dünyasının önemli ilim mer
kezleri haline gelmiştir. Hicaz bölgesine. 
özellikle Mekke ve Medine'ye önem veren 
Selahaddin "hadimü'l-Haremeyn" unvanı
nı kullanan ilk hükümdar olmuştur. 

Dünya tarihinde haklı bir şöhret kaza
nan ve örnek bir sultan olarak gösterilen 
Selahaddin-i EyyCıbl, Türk-İslam tarihinin 
en tanınmış kahramanlarından biridir. Meh
med Akif Ersoy onu "Şark' ın en sevgili sul
tanı" , Fransız tarihçisi Champdor " İslam'ın 
en saf kahramanı" diye nitelemiştir. Sela
haddin kaynakların ittifakla belirttiğine gö
re dindar. merhametli. cömert, güler yüz
lü. vakur, sağlam iradeli, mert ve heybet
li bir kişiydi. Her konuda NCıreddin Mah-
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mud Zengl'nin takipçisi, onun başlattığı 
eserlerin tamamlayıcısı olmuş, yeni bir dev
let kurduğunu bile iddia etmemiştir. Müs
lümanlar onun şahsında ideal bir sultan, 
Haçlılar gerçek bir İslam kahramanı gör
müştür. Doğulu ve Batılı tarihçilerin, ya
zarların eserlerinde kendisinden övgüyle 
söz edilmiştir. Sultanlığı döneminde aynı 
kişilerle çalışmış, onlara değer vermiştir. 
Bunların başında veziri Kadi el-Fazı!, kati
bi imadüddin el-İsfahanl gelir. Emirlerin
den hiçbiriyle bir ihtilafa düşmemiş, danış

manlarının görüşlerine daima önem ver
miştir. Danışmanlarından Üsame b. Mün
kız onu Hulefa-yi Raşidln devrini yeniden 
canlandıran bir kişi olarak anar. 

Tarihçilerin anlatlığına göre Selahaddin 
zamanını ya ilim ya cihad veya devlet iş
Ieriyle geçirirdi. Kur'an'ı ezberlemiş ve iyi 
bir eğitim görmüştü . Arapça. Türkçe. Fars
ça ve Kürtçe biliyordu. Arnelde Şafii. iti
kadda Eş'arl idi. Müneccimlere inanmaz
dı. Bahaeddin İbn Şeddad tarih bilgisinin 
kuwetli , kültürünün geniş olduğunu, mec
lisinde bulunanların başkasından duyma
dıkları şeyleri ondan duyduklarını söyler 
(en-Neuadirü 's-sul(.§.niyye, s. 34 ). Selahad
din verdiği sözü ne pahasına olursa olsun 
tutar, affetmeyi severdi. İbn Cübeyr onun, 
"Af konusunda hata etmek haklı olarak 
cezalandırmaktan daha çok hoşuma gider" 
dediğini nakleder. Eman verdiği kişileri ke
sinlikle cezalandırmamış. Haçlılar onun bu 
yönünü çok takdir etmiştir. Adaleti İbn 
Şeddad ve İbn Cübeyr tarafından özellik
le vurgulanmıştır. Aşırı derecede cömert 
olduğu, öldüğünde özel hazinesinden sa
dece 1 Mısır dinarıyla 36 veya 47 Nasırl 

dirhemi çıktığı kaydedilir. imadüddin el
İ sfahanl. Selahaddin'in savaşa girdiği za
man kendi atını askerlere verip başkasın
dan at istediğini, herkesin onun atma bin
diğini ve onun iyiliğini beklediğini, lll. Haç
lı Seferi sırasında askerlere 12.000 at da
ğıttığını söyler ( el-Fetf:ıu 'l-~ussf, s. 656) 
İbn Şeddad ise herkes hakkında iyi sözler 
söylenmesini istediğini ve ahde vefa gös
terdiğini belirtir. 
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SELAHADDIN-i ZERKÜB 
( ._,.,_,.rJj ~...\11 <::~ ) 

Salahuddin-i Zerkab Feridun el-Konevi 
(ö. 657 /1258) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
ilk halifesi. _j 

58Z'de (ı ı 86) Beyşehir gölünün kıyısm
daki Kamile köyünde doğdu. Asıl adı Feri
dun'dur. Balıkçılıkla geçinen bir aileye men
sup olup babasının adı Yağıbasan'dır. Kon
ya'ya giderek kuyumculuk (zerkQb'l) sana
tını öğrendi ve bağcılıkla da uğraştı. Kırk 
yaşlarında iken fütüwet ehli kuyumcula
rın şeyhi oldu ve Selahaddin-i ZerkGb, Se
lahaddin ZerkGbi, Selahaddin-i ZerrinkGb 
unvanlarıyla anılmaya başlandı . 630'da 
(ı 232) Konya'ya gidip Sincaniye Mescidi'n
de itikata giren Mevlana Celaleddin-i RG-
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ıni'nin şeyhi Seyyid Burhaneddin'e intisap 
etti. Şeyhln Mevl~tıa'ya halifelik ic~zeti ve
rip Kayseri'ye dönüşünün ardındal'l evlen
mek üzere köyüne gitti: Ahmed Efiaklonun 
bir cuma günü Konya'ya geri döndüğünü, 
Ebülfazl Camii'nde cuma namai:ıi1dan son
ra vaaz eden Mevlana'yı dinlerken şeyhi
nin halini Mevlana'da müşahede edip cez
beye kapılarak kürsüye koştuğunu ve Sey
yid Burhaneddin'den sonra Mevlana'ya in~ 
tisap ettiğini söyler (Ariflerin Menkıbele
ri, ll . ı 23) Bu olay, Seyyid Burhaneddin'in 
vefatının ( 639/ ı 24 ı) ardından ve Şems-i 

Tebrizi'nin Konya'ya geliş tarihinden (26 
Cemaziyelahir 642129 Kasım ı244) önce 
gerçekleşmiş olmalıdır. Nitekim Sahih Ah
med Dede onun Mevlana'ya 641 (1243) yı
lında mürid olduğunu kaydeder (Meuleuf
lerin Tarihi, s. ı63). Feridun-i Sipehsalar 
ise ilk defa Mevlana'ya intisap ettiğini söy
ler. Ona göre Mevlana, kuyumcular çarşı
sından geçerken Selahaddin'in dükkanın
dan gelen çekiç seslerinin ahengine uya
rak cezbeyle sema etmeye başlamış, Sela
haddin ona bu sırada intisap etmiştir (Ri

sale, S. ı32). Halbuki Sahih Ahmed Dede'
ye göre bu meşhur olay Ebülfazl Camii'n
deki ilk intisaptan dört yıl sonra 3 Receb 
645 (3 Kasım 1247) tarihinde meydana gel
miştir (Meulevflerin Tarihi, s. ı 70). Sela
haddin-i ZerkGb'un Şems'in Konya'ya gel
mesinin ardından onun sohbetlerine katıl
dığı, Şems ile Mevlana altı ay boyunca hal
vette kaldıklarında Sultan Veled ile birlik
te halvethane kapısını beklediği, Mevlana'
nın Selahaddin-i ZerkGb'u çok sevdiği ve de
ğer verdiği, Şems'in gelişinden sonra vaazı 
tamamıyla terkettiğinde onun ricasıyla bir 
defaya mahsus olmak üzere vaaz ettiği 
kaydedilmektedir. Eflakl, Selahaddin'in bir 
sırrı keşfederek Selçuklu Sultanı ll. izzed
din Keykavus'un Mevlana'ya intisap etme
sine vesile olduğunu belirtir (Ariflerin Men
kıbeleri, II, ı23-ı25). 652'de (ı254) Moğol 
askerleri Konya'yı muhasara ettiklerinde 
Mevlana, Konya'nın Selahaddin-i ZerkGb 
vesilesiyle bağışlandığını ve işgal edileme
yeceğini halka müjdelemiştir (Sahih Ah
med Dede, s. ı 75). 

Mevlana ile Selahaddin-i ZerkCıb arasın
da şeyh-mürid ilişkisinin yanında yakın bir 
ailev! irtibat söz konusudur. ZerkGb'un ilk 
kızı Fatıma Hatun'a her gün Kur'an ders
leri veren Mevlana onu 644'te (ı 246) oğ
lu Sultan Veled'e nikahladı. Diğer kızı He
diye Hatun ise Efiakl'nin "üstad-ı selatin" 
dediğine göre sarayın yazı hacası olduğu 
anlaşılan Nizameddin Hattat adlı biriyle 
Mevlana'nın çabaları sonucunda evlendi
rildL Mevlana'nın, "Fatıma sağ gözümdür, 

Selahaddin-i Zerküb'u Mevlana Celaleddin-i Rümi ile göste
ren bir minyatür (Tercüme-i Seuiikıbü '1-Meuiikıb, TSMK, 

Revan Köşkü, nr. 497, vr. 219') 

Hediye sol gözüm" dediği nakledilir. Efia
kl'nin eser inde yer alan, Mevlana'nın Sela
haddin-i ZerkGb ve ailesiyle yakın ilişkileri
ne dair çeşitli menkıbelerden onun ZerkGb 
ailesini kendi ailesinden saydığı anlaşılmak
tadır. 

Sultan Veled, Şems-i Tebriz1'nin 645 
(1247) yılında ikinci ve son kayboluşun

dan sonra babasının Şems'i Selahaddin'
de bulduğunu, onunla sohbetlerini arttıra- · 
rak sütle şekerin kaynaştığı gibi kaynaş
tığını, Şems'in ardından içine düştüğü aşk 
ve coşkunluk halinin irşada engel olması 
sebebiyle Selahaddin'i halife seçtiğini ve 
kendisinden ona uymasını istediğini söyler 
(İbtidaname, s. 87). Mevlev! kaynakların
da Selahaddin'in halife seçilmesiyle Mev
lana'nın hayatında sükUnet döneminin baş

ladığı kaydedilmektedir. Eflakl, Mevlana'
nın Şems'i bulmak ümidiyle Şam'a üçün
cü gidişi sırasında müridlerle ilgilenmesi 
için yerine ilk defa Hüsameddin Çelebi'yi 
vekil bıraktığım, Şems'ten ümit kestikten 
sonra yerine Selahaddin-i ZerkGb'u halife 
tayin ettiğini aktarmaktadır. Selahaddin'in 
cahil olduğunu, şeyhlik için ehil sayılmadı
ğını, hatta Şems'i arattığını söyleyen bir 
kısım müridier daha da ileri gidip onu giz
lice öldürerek bir yere gömmeyi planla
ınışiarsa da suikast önlenmiştir (Feridun-i 
Sipehsalar, s. ı 33- ı 34; Sultan Veled, s. 92). 
Sultan Veled suikast düzenleneceğini du-


