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Adını, hanedanın kurucusu Selahaddin 
Yüsuf b. Eyyüb'un babası Necmeddin Ey
yüb b. Şadi'den alan Eyyübiler Zengiler'in 
bir devamıdır. Türk-Kürt-Arap karışımı 
olan Eyyübi ailesinin menşei karanlıktır. 
Güvenilir rivayete göre Eyyübiler Hezba
niyye Kürtleri'nin Rewadiyye aşiretinden
dir. Rewadiler'in atası Rewad b. Müsen
na el -Ezdi Yemen Arapları'ndan olup 141 
(758) yılında Abbasi Halifesi Ebü Ca'fer 
el-Mansür tarafından Basra'dan alına
rak aşiretiyle birlikte Azerbaycan'a yer
leştirilmişti. Bu bölgedeki Hezbaniyye 
Kürtleri ile karışıp Kürtleşen Rewadiler, 
Xl. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklular'ın 
hizmetine girerek zamanla Türk- Kürt
Arap karışımı haline gelmişlerdir. 

Rivayete göre, Eyyübiler'in atası olan 
Eyyüb'un babası Şadi önceleri Şedda

diler'in hizmetinde çalışıyor ve Duvin'e 
(Dvin) bağlı Ecdanakan kasabasında otu
ruyordu. Şadi, VI. (XII.) yüzyılın ilk yılların
da Selçuklu saray ağası ve Bağdat şah
nelerinden Bihrüz el-Hadim'in hizmeti
ne girmiş, Bihrüz da onu veya oğlu Nec
meddin Eyyüb'u kendi iktaı olan Tikrit'e 
vali tayin etmiştir. 

Eyyübiler kaynaklarda ilk defa 525 
( 1131) yılında Musul Atabegi İmadüd
din Zengi'nin Tikrit yakınında Abbasi Ha
lifesi Müsterşid- Billah ile Kara ca Sakr
nin kuwetlerine yenilmesi dolayısıyla zik
redilir. Bu mağlübiyetten sonra Tikrit 
Valisi Necmeddin Eyyüb'un Zengi'ye yar
dım ederek Fırat' ı geçmesini sağlaması 
Zengi ile Eyyübiler arasındaki dostlu
ğun gelişmesine yardım etmiş, çok geç
meden Eyyübiler Selahaddin'in doğdu

ğu yıl (5 32 / ı ı 37-38) Tikrit'ten Musul'a 
giderek Zengi'nin hizmetine girmişler
dir (Minorsky, s. ı o7- ı29; Şeşen , Salahad
din Devrinde EyyQbiler Devleti, s. 4 ı ı -

4 ı 8) . 

Daha sonra Eyyübiler, İmadüddin Zen
gi'nin hizmetinde Haçlılar'a karşı düzen
lenen seferlere katıldılar. İmadüddin Zen
gi 534 (1140) yılında ele geçirdiği Ba'le-
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bek şehrini Necmeddin Eyyüb'a ikta et
ti. Bu arada Eyyüb'un kardeşi Şirküh 
el-Mansür da Zengi'nin büyük emirleri 
arasına girdi ve Urfa ' nın fethine katıl
dı (l 144) İmadüddin Zengi'nin 541'de 
(1146) Ca'ber önünde şehid edilmesi 
üzerine devlet oğulları Seyfeddin Gazi 
ve Nüreddin Mahmud Zengi arasında 
paylaşıldı. Halep'te Şirküh el-Mansür'un 
yardımıyla Nüreddin Mahmud Zengi ida
reyi ele aldı. Bu dönemde Ba'lebek'te 
desteksiz kalan Necmeddin Eyyüb Dı

maşk Atabegliği'nin (Böriler, Tuğteginli
ler) hizmetine girerek Dımaşk'ın en bü
yük emirlerinden biri oldu. Şirküh ise 
Nüreddin'in ordu kumandanıydı. Her iki 
kardeş Nüreddin'in devletinin yüksel
mesine ve Dımaşk'ın onun idaresi altına 
geçmesine yardım etti. Dımaşk'ın zap
tından sonra Eyyüb buranın valisi oldu 
(549 1 ı ı 54). Şirküh'un gücü ise N üred
din 'in kudretine yaklaştı. Bu yıllarda Ey
yüb'un oğulları da genç emirler arasına 
katıldı . 562 (1167) yılında Dımaşk'a ge
len İmadüddin el-İsfahani, Eyyüb'un oğ
lu Selahaddin'in Nüreddin'in en büyük 
yardımcılarından ve emirlerinden oldu
ğunu, Nüreddin ' in onu yanından ayır

madığını söyler. 

Eyyübiler'in tarih sahnesindeki önemli 
rolleri 559- 564 ( 1164 -1169) yıllarında 

yapıian Mısır seferleriyle başladı. Bu sı

rada Mısır'da vezirlikten uzaklaştırılan 

Fatımi Veziri Şaver b. Mücir, Nüreddin 
Mahmud Zengi'den yardım isternek için 
Dımaşk'a geldi (5 58/ ı ı 63) . İki taraf ara
sında yapılan müzakerelerde Zengi'nin 
Şaver'e yardım etmesi karşılığında Mı

sır'da söz sahibi olması kararlaştırıldı . 

Nüreddin Mahmud Zengi 559 ( 1164) yı

lında Şirküh 'u bir birliğin başında Mı

sır' a -gönderirken yanına yardımcı ola
rak yeğeni Selahaddin'i verdi. Bu sefer 
sırasında Mısır'ın sahip olduğu zengin
likleri gören Şirküh buranın kolaylıkla 

ele geçirilebileceğini düşündü. Şirküh üç 
yıl sonra Mısır'a bir sefer daha yaptı , fa
kat başarısızlığa uğradı. Haçlılar ' ın Mı- · 
sır ' ı işgale teşebbüs etmeleri üzerine 
564'te (1168-69) Fatımi Halifesi Adıd 
Lidinillah ve veziri Şaver, Nüreddin Zen
gi ile Şirküh 'tan yardım istediler. Büyük 
çoğunluğu Türkler' den oluşan 7000 ci
varındaki süvari birliğiyle Mısır'ın yardı

mına giden Şirküh Mısır'da idareyi ele 
geçirdi ve 17 Rebiülahir 564 ( 18 Ocak 

1169) tarihinde Fatımi Halifesi Adıd- Li
dinillah tarafından vezir tayin edildi. İki 
ay sonra da öldü. Bunun üzerine yeğeni 
Selahaddin ordu kumandanları tarafın-

dan başkumandan seçildi. Ayrıca Halife 
Adıd- Lidinillah onu amcasının yerine ve
zir tayin etti. Böylece Selahaddin, 25 Ce
maziyelahir 564 (26 Mart 1169) tarihin
de hem Fatımi veziri hem de Nüreddin 
Zengi'nin Mısır ordusu başkumandam 
oldu. Ancak tabi olduğu asıl hükümdar 
Nüreddin Zengi idi ( Şeşen, Salahaddin 
Devrinde EyyQbfler Devlet~ s. 33-36). 

Aldığı siyasi- idari tedbirlerle kısa za
manda kabiliyetini gösteren Selahaddin 
önce Fatımi ordusunu ve taraftarlarını 
idareden uzaklaştırdı. 1169 yılı sonların
da Dimyat' ı kuşatan Bizans - Haçlı kuv
vetlerini başarısızlığa uğrattı. En büyük 
yardımcısı Mısır' ın Sünni halkıyla Nüred
din Zengi'nin desteği ve kendi ailesi ol
du. İki asır devam eden Şii- Fatımi ida
resine rağmen Sünni kalabilen Mısır hal
kı Sünni olan Eyyübiler'i destekledi. Se
lahaddin, Nüreddin Zengi'nin teşvikiyle 
564-566 (1169-1171) yılları arasında Mı
sır'daki Fatımf rejimini yavaş yavaş et
kisiz hale getirmeyi başardı. Daha son
ra Fatımi hilafetini ortadan kaldırıp Mı
sır'da Abbasiler adına hutbe okuttu ( ı O 
Muharrem 5671 ı 3 Eylül ı ı 7 ı) . Bu arada 
Kudüs Haçlı Krallığı 'na karşı başarılı se
ferler tertip etti ve Eyle'yi aldı. Daha son
ra Nübe (Kuzey Sudan), Yemen ve Lib
ya'ya seferler düzenledi ve bu ülkeleri 
Nüreddin Zengi'nin devletine bağladı 

(568- 5691 ı ı 73- ı ı 7 4) . Bir taraftan da Bi
zans ve İtalyan şehir devletleriyle ikili 
anlaşmalar yaparak dış münasebetleri
ni geliştirdi. Mısır'ın ticari ve iktisadi du
rumunu düzeltti. Donanınaya önem ver
di. Mısır 'da az bulunan demir, kereste, 
zift gibi stratejik maddeleri temin et
meye çalıştı. Bazı tarihçiler, Nüreddin'in 
Mısır naibi sıfatıyla Mısır ve ona bağlı 

Yemen, Hicaz. Libya ve Nübe'de hüküm 
süren Selahaddin'le aralarının açıldığını 
iddia ederlerse de bunu ispat etmek güç
tür. Çünkü Selahaddin'in Nüreddin'e da
nışmadan hiçbir önemli işe girişmediği, 

Nüreddin'in de Mısır ' ın muhafazasının 

her şeyden önemli olduğunu söylediği 
bilinmektedir (a.g. e., s. 37-42). 

Nüreddin Zengi'nin Dımaşk'ta ölümü 
üzerine ( 5691 ı ı 7 4) yerine on bir yaşın
daki oğlu el -Melikü's-Salih Nüreddin is
mail geçti. Bunu fırsat bilen Musullular 
bağımsızlıklarını ilan ederek el-Cezire'yi 
istila ettiler. Nüreddin'in Dımaşk ve Ha
lep emirleri İsmail'in atabegliğini ele ge
çirmek için birbirlerine düştüler. Ata
begliği Halep'teki kumandanlardan Sa
deddin Gümüştegin'in alması üzerine 
telaşa kapılan Nüreddin'in Dımaşk'taki 



emirleri Selahaddin 'i Suriye'ye davet et
tiler. 

Selahaddin bir yandan Fatımi taraf
tarlarının komplosu, Sicilya donanması
nın iskenderiye 'ye saldırması (Temmuz 
1174). ardından Yukarı Mısır'da çıkan 

Kenzüddevle isyanı ile meşgul olurken 
öte yandan Suriye'deki gelişmeleri ta
kip ediyordu. ei-Melikü's-Salih Nured
din ismail adına hutbe okutan ve onun 
atabegliğinin kendi hakkı olduğunu dü
şünen Selahaddin, Dımaşk'tan gelen da
vet üzerine 12 Ekim 1174 tarihinde Mı- · 
sır ' dan Suriye 'ye hareket etti. Dımaşk, 

·' Ba'lebek, Humus, Hama gibi önemli mer
kezleri kolaylıkla ele geçirdi. Fakat Mu
sullular'la iş birliği halinde olan Halepli
ler Selahaddin ile anlaşmaya yanaşma

yıp Frenkler ( Haçl ılar ) ve Haşhaşiler'le iş 
birliği yaparak onu Suriye'den atf!1ak için 
savaştılar . Ancak bu savaşlar Selahad
din'in galibiyetiyle neticelendi. Selahad
din etrafındaki bazı önemli kaleleri alıp 
Halep'i kuşattı. Sonunda Abbasi Halifesi 
M üstazi- Biemrillah' ın da yardımıyla iki 
taraf arasında bir antlaşma imzalandı. 
Bu antlaşmaya göre tarafların o sırada 
ellerinde bulundurdukları yerlere hakim 
olmaları kararlaştırıldı. Antlaşmanın ar
dından 12 Şewal 570 (6 Mayıs 1175) ta
rihinde Abbasf halifesinin Mısır , Suriye, 
ei-Cezire üzerinde Selahaddin'in hakimi
yetini tanıdığına dair taklidi geldi. Bu
nun üzerine Selahaddin bağımsızlığını 

ilan edip kendi adına hutbe akutmaya 
başladı. Halepliler ve Musullular Sela
haddin 'e tekrar savaş açtılarsa da ye
nildiler. Mücadele tarafların kesin ola
rak anlaşmalarıyla sona erdi ( 15 Zilhicce 
571 1 25 Haziran 1176) ve Anadolu Selçuk
luları ile Artuklular'ın da katıldığı bir ant
laşma imzalandı. ei-Melikü's-Salih Nil
reddin ismail'in elinde ancak Halep ile 
birkaç kale kaldı. 

Daha sonra Haşhaşiler üzerine bir se
fer düzenleyip onları itaat altına alan 
Selahaddin Yemen'e önce büyük karde
şi Turan Şah'ı, daha sonra da diğer kar
deşi Tuğtegin ·i, H ama 'ya Takıyyüddin 

Ömer, Ba 'lebek'e Ferruh Şah, Humus'a 
Nasırüddin Muhammed adlı yeğenieri

ni göndererek buralarda da idareyi eli
ne aldı. Böylece Eyyübiler'in Hama, Hu
mus, Ba'lebek kolları kurulmuş oldu. 

14 Kasım - 9 Aralık 1177 tarihleri ara
sında Mısır' dan Gazze-Askalan istikame
tinde bir akın yapan Selahaddin Frank
lar'ın baskınına uğrayarak geri çekildi. 
Bu yenilginin olumsuz sonuçları , ancak 
2 Muharrem 575 (9 Haziran 1179) tari-

hinde kazanılan Merciuyün zaferi ve 19 
Rebiülewel 575 'te (24 Ağustos 1179) Bey
tülahzan Kalesi'nin fethiyle telafi edile
bildi. Haçlılar' a asıl darbeyi vuracağı sı
rada Halep-Musul meselesi yeniden alev
lendi. 3 Safer 576 (29 Haziran 1180) ta
rihinde Musul hakimi ll. Seyfeddin Gazi'
nin, 25 Receb 577'de (4 Ara lı k 1181) ei 
Melikü 's-Salih Nilreddin ismail 'in ölme
si üzerine Selahaddin, bu bölgede ken
disine karşı yeni bir ittifakın meydana 
gelmesine imkan vermemek ve ei-Meli
kü's-Salih'in mirasını Musullular'a kap
tırmamak için Mısır'dan Suriye'ye dönüp 
1. Şark Seferi'ne çıktı (578/ 1182) Bu se
fer esnasında ei-Cezire bölgesini ve Sin
car'ı, 4 Muharrem 579'da (29 Nisan 1183) 
Amid'i (D i yarbakır). ardından 17 Safer 
579'da (ll Haziran 1183) Halep'i aldı. Ha
lep'in zaptı Selahaddin 'in gücünü daha 
da arttırdı. Bu olaydan sonra _Kudüs Haçlı 
Krallığı üzerine başarılı seferler düzen
ledi. 581-582 (ı 185- 11 86) yıllarında çık
tığı ll. Şark Seferi'nde Meyyafarikln ve 
Şehrizor yöresini aldı. Musul' u kendi ida
resine bağladı. Ahlat'ın durumu üzerinde 
Azerbaycan Atabegi Pehlivan ile anlaştı. 
Selahaddin böylece Nilreddin Zengi'nin 
devletini daha kuwetli ve geniş bir şekil
de idaresi altında toplamış oluyordu. 

Selahaddin, Bizans ile iyi ilişkiler için
de olduğu 582 ( 1186) yılında Kerek- Şev
bek Prinkepsi Renaud de Chatillon Mı
sır'dan Şam 'a gelen bir kervanı vurdu. 
Bunun aralarındaki anlaşmaya aykırı ol
duğunu söyleyip tazminat isteyen Sela
haddin olumlu cevap alamayınca Kudüs 
Haçlı Krallığı topraklarına bir sefer yap
maya karar verdi. 24-25 Rebiülahir 583 
(3 -4 Temmuz 1187) günleri cereyan eden 
Hıttin Savaşı 'nda Haçlılar ' ı büyük bir ye
nilgiye uğrattı. Bir yıldan kısa bir zaman 
içinde Sür dışındaki bütün Kudüs Haçlı 

Krallığı topraklarını ele geçirdi. Antak
ya Prinkepsliği topraklarının çoğunu ve 
Trablus Kentiuğu topraklarının bir kıs
mını zaptetti (Şeşen, TTK Belleten, LIV 1 
209 119901. s. 427-434) Hıttin zaferi, Ku
düs'ün fethi. Haçlılar ' ın ellerindeki top
rakların büyük kısmının geri alınması 

Avrupa'da büyük bir tepkiye sebep ol
du. Avrupa Katelik dünyası ayaklandı. 

Bütün Avrupa hükümdarları yeni bir Haç
lı seferine katılmaya karar verdiler. Bun
lar arasında, Avrupa'nın en büyük üç hü
kümdarı Almanya imparatoru Friedrich 
Barbarossa, Fransa Kralı Philippe Augus
te. ingiltere Kralı Aslan Yürekli Richard 
da vardı. islam dünyasının Selahaddin '! 
yalnız bırakmasına rağmen Selahaddin 
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bu muazzam güce karşı direndi. Onun 
Sür- Yafa arasındaki sahil şeridini Haçlı
lar' a bırakmasına karşılık Haçlılar Ku
düs'ü ve fethedilen diğer toprakları Se
lahaddin 'e bırakmaya razı oldular. 21 
Şaban 588 'de (1 Eylül 1192) üç yıl sekiz 
ay süreli, karada ve denizde geçerli bir 
antlaşma imzalandı. Ancak Haçlılar da
ha sonra Eyyübiler arasındaki anlaşmaz
lıklardan faydalanarak kaybettikleri top
rakların bir kısmını geri aldılar. 

Barışın ardından ülkesinin savunma 
tedbirlerini almakla meşgul olan ve da
ha sonra devlet yönetimini yeniden dü
zenlemek isteyen Selahaddin 27 Safer 
589 (4 Mart 11 93) tarihinde Dımaşk 'ta 

vefat etti. Bu sırada devletin sınırları 

Trablusgarp 'tan Hemedan ve Ahlat'a, 
Yemen 'den Malatya'ya kadar uzanıyor
du. Büyük merkezlerden Dımaşk'ta ve
liahtı ve büyük oğlu el-Melikü'l- Efdal 
Ali. Kahire'de ikinci oğlu ei-Melikü'I-Aziz 
Osman. Halep'te üçüncü oğlu ei-Melikü'z
Zahir Gazi. Yemen'de kardeşi Tuğtegin , 

Ürdün ve ei-Cezire'de kardeşi 1. ei-Me
likü'I-Adil, Hama'da Takıyyüddin Ömer'in 
oğlu ei-Melikü'I-Mansür, Humus'ta ll. 
Şirküh. Ba'lebek 'te Ferruh Şah ' ın oğlu 

Behram Şah, Erbil'de Muzafferüddin 
Kökböri. Trablusgarp'ta Şerefeddin Ka
rakuş idareye hakimdi. Birçok şehirde 
ikinci derecede emirler vardı ve Selahad
din'! büyük sultan olarak tanıyorlardı. 
Kendisine tabi olan bu hükümdarlar ara
sında en güçlüsü kardeşi el- Melikü'I
Adil idi. 

Selahaddin'in sağlığında veliaht tayin 
ettiği büyük oğlu ei-Melikü 'I-Efdal Dı 

maşk'ta büyük sultan oldu. Efdal yu
muşak huylu olduğu için emirler ve halk 
tarafından seviliyordu. Buna karşılık dev
let tecrübesi az. zayıf karakterli. bazan 
kendini içkiye ve eğlenceye kaptıran bir 
kişiliğe sahipti. Etrafındaki insanların. 

Selahaddin-i Eyyübi ve hanım ı n ın sanduka lan- Şam 
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bilhassa veziri Ziyaeddin İbnü'l-Esir'in 
etkisi altında bulunuyordu. Bu sebeple 
Selahaddin'in çevresindeki önemli kişi

leri darılttı. Bunların bir kısmı Mısır'a el
Melikü'l-Aziz'in, bir kısmı Halep'e el-Me
likü'z-Zahir'in yanına gitti. Bu devlet 
adamlarının ve el-Melikü'l-Adil'in kış
kırtınası sonucunda Aziz, Efdal'in elin
den Dımaşk'ı almaya karar verdi ve onu 
Dımaşk'ta kuşattı. Efdal amcası el-Me
likü'l-Adil'in hakemliğine başvurdu. Adil 
iki defa Efdal'i kurtardı. Bundan sonra 
Aziz ile Adil anlaşıp 1196 yılında Dımaşk'ı 
el-Melikü'l-Efdal'in elinden aldılar. el
Melikü'l-Aziz büyük sultan ilan edildi (İb
nü'l-Esir, el·Kamil, XII, 121-123, 140-145, 
148-150, 155-156, 160-163,- 482-483; Sıbt 
ibnü'l-Cevzi, VIII / 2, s. 654-656). 

el-Melikü'l-Aziz'in Kasım 1198'de ölü
mü üzerine el-Melikü'l-Efdal bir ara Mı
sır'a hakim olduysa da bu durum uzun 
sürmedi. el-Melikü'l-Adil yeğenieri ara
sındaki ittifakı bozarak ordunun ken
disini desteklemesini sağladı. 26 Ocak 
1200'de Kahire'ye girip Aziz'in oğlu el
Melikü'l- Mansür'un atabegi oldu. Çok 
geçmeden de kendisini büyük sultan ilan 
etti. 1201 yılında Selahaddin'in oğulları 
birleşip Adil'in elinden Dımaşk ve Mısır'ı 
almaya kalkıştılarsa da başarılı olama
dılar. İki taraf arasında yapılan antlaş~ 
ma Adil'in büyük sultan olarak kalması, 
Dımaşk'ın Adil'in ikinci oğlu el-Melikü'l
Muazzam'ın, Mısır'ın büyük oğlu el-Me
likü'l-Kamil'in olması, el-Melikü'l-Efdal'e 
Samsat, Serüc, Kal'atü Necm ve Re'sül
'ayn'ın verilmesi kararlaştırıldı. Adil ' in 
üçüncü oğlu el-Melikü'l-Eşref Müsa'ya 
ise el-Cezire bölgesi verildi. Böylece bü
tün Eyyübiler el-M~likü'l-Adil'in sultan
lığını kabul ettiler. Adil devletin önemli 
bölgelerini oğulları vasıtasıyla kontrolü 
altına aldı. Sadece Halep bu kontrolden 
uzaktı. 1202 yılında Mardin Artukluları 
da onun hakimiyetini kabul ettiler. 

Ağabeyi Selahaddin devrinde ikinci 
adam olan el-Melikü'l-Adil'in geniş dev
let tecrübesi vardı. Haçlılar'la yapılan 

uzun savaşlar onu Haçlılar'a karşı ılımlı 
bir politika takip etmenin devletin men
faatieri bakımından daha iyi olacağı ka
naatine ulaştırmıştı. Bu sebeple cihad 
davası Adil zamanında tavsadı. Devletin 
maliyesine büyük önem veren, hazineyi 
daima dolu tutan el-Melikü'l-Adil Haç
lılar'la ticari münasebetler de kurdu. 

EyyGbiler Adil'in zamanında Ahlat, Er
ciş ve Van'ı da alarak Ahlatşahlar'a son 
verdiler ve Gürcüler'e komşu oldular. Bu 
dönemde EyyGbi ailesi içinde bazı kop-
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malar oldu. 1205 yılı başında el-Meli
kü'l- Efdal EyyGbiler' den ayrılarak Ana
dolu Selçukluları'na bağlandı. el-Melikü'l
Adil'in Habur ve Nusaybin'i ele geçirip 
Sincar'ı kuşatması üzerine (1209) Kök
böri, Musul sahibi Arslanşah (Nüreddin 
Zengi), Halep sahibi el-Melikü'z-Zahir 
Gazi ve Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gı

yaseddin Keyhusrev arasında bir ittifak 
yapıldı. 

el-Melikü'l-Adil Kuzey Afrika ile ilgi
lenmedi. Onun zamanında 1212'de Şe
refeddin Karakuş, Fizan'da Veddan va
hasında Yahya el-Mayorki ve Zübabiler 
tarafından öldürüldü. Böylece EyyGbi
ler'in Mısır'ın batısındaki varlıkları sona 
erdi. Yemen'de 1197 yılında ölümüne 
kadar Tuğtegin idarenin başında kaldı. 
Yerine geçen oğlu Muiz İsmail kendisi
nin Emevi sülalesinden geldiğini iddia 
edip halifeliğini ilan etti. Ancak etrafın
daki Memlükler onu öldürerek yerine 
Sungur adlı birini tayin ettiler. Bir müd
det sonra Sungur'un yerine Süleyman 
Şah adlı bir kişi geçti. Nihayet el-Meli
kü'l-Adil'in oğlu Mısır Hükümdan el -Me
likü'l-Kamil 1215 yılında oğlu Atsız'ı Ye
men ' e göndererek bu bölgeyi kontrol 
altına aldı. 

Selahaddin döneminde Haçlılar'la ya
pılan antlaşma genellikle onun ölümün
den sonraki karışıklık devrinde de de
vam etti. Gerek Adil gerekse Akka Kralı 
Henri de Champagne barıştan yana idi
ler. Ancak Alman imparatoru VI. Henri'
nin Haçlı seferine karar vermesi iki ta
raf arasındaki düşmanlığı yeniden can
landırdı. 1197 yılı yazında bazı Alman 
Haçlı grupları komşu müslüman top
raklarına saldırdılar. Bunun üzerine iki 
taraf arasında çarpışmalar oldu. Adil de 
bundan faydalanarak Yafa 'yı ele geçirdi. 

1203'te IV. Haçlı Seferi'nin öncülerin
den Felemenkler ve Fransızlar Akka'ya 
gelerek ll. Amaury'yi müslümanlara kar
şı bir sefere ikna etmeye çalıştılar. Onun 
bu teklifi kabul etmemesi üzerine Trab
lus kontluğuna gelerek Humus, Hama 
beylikleri topraklarına akınlar yaptılar. 
Avrupa'da IV. Haçlı Seferi ile ilgili hazır
lıkları takip eden Adil Venedikliler'le an
laşarak 1204 yılında yapılan IV. Haçlı Se
feri'ni istanbul üzerine yöneltıneye ça
lıştı ve bunda da başarılı olarak ülke
sini büyük bir gaileden kurtardı. Bu sı

rada Doğu'ya gelen bazı Haçlı grupları
nın kışkırtmasıyla Kral ll. Amaury kara
da ve denizde müslümanlarla mücadele 
etti. Adil ise IV. Haçlı Seferi'nin Filistin'e 
uzanmasını ve başına yeni bir gaile aç-

masını önlemek için tavizkar davrandı. 
Böylece Haçlılar Merkab'dan Yafa'ya ka
dar Akdeniz sahil şeridine yeniden ha
kim oldular. 

el-Melikü'l-Adil 1207 yılında Trablus 
kontluğunu yola getirerek antlaşmaya 
mecbur etti. Ayrıca Akka'daki Haçlılar'ın 
hareketlerini kontrol etmek için bu şeh
rin kurulduğu avaya hakim Tür dağı üze
rinde müstahkem bir kale yaptırdı. 1217'
de Avusturya Dükü VI. Leopold ile Ma
car Kralı Andria' nın emrindeki Haçlı or
dusu Kıbrıs'taki Haçlı lar'ın ve Akka Kra
lı Jean de Brienne'nin yardımıyla kuwet
lenerek Tür Kalesi üzerine yöneldiler. Adil 
müdafaa durumunda kalmakla yetindi. 
Ertesi yıl Doğu'ya gelen V. Haçlı Seferi 
kuwetleri Kıbrıs ve Akka'da toplandılar. 
Hedef donanmadan da faydalanarak Mı
sır'ı ele geçirmekti. Haçlılar 27 Mayıs 
1218 tarihinde Akka'dan Dimyat'a ha
reket ettiler. Bu sırada el-Melikü'l-Adil 
öldü. Yerine büyük oğlu ve Mısır hakimi 
el-Melikü'l-Kamil geçti. Bazı emirlerin o 
esnada cephede bulunan Kamil'e karşı 
çıkınalarından faydalanan Haçlılar Dim
yat'ı ele geçirdiler. Fakat Kamil, kardeş

leri el-Melikü'l-Muazzam isa ve el-Me
likü'l-Eşref Müsa ile iş birliği yaparak 
güçlükleri yenmeyi başardı. Bir ara çok 
zor durumda kalan Kamil, Kerek- Şev
bek Beyliği dışındaki bütün eski Kudüs 
Krallığı topraklarını vermeyi, bunun kar
şılığında da Haçlılar'ın Dimyat'ı boşaltma
sını teklif etmiş, fakat Haçlılar bu tek
lifi reddetmişlerdi. Ancak el-Melikü' l
Muazzam ile el-Melikü'l-Eşref onun yar
dımına gelince Haçlılar çok zor durum
da kaldılar, Dimyat'ı ve işgal ettikleri yer
leri boşaltmaya razı olarak barış istedi
ler. Tekliflerinin kabul edilmesi üzerine 
de 29 Ağustos 1221 tarihinde Dimyat'ı 
boşalttılar. 

Tecrübeli bir hükümdar olan el-Meli
kü'l-Kamil babasının yürüttüğü siyase
tin doğru olduğu kanaatindeydi. Onun 
gibi maliyeyi güçlendirmeye ve Haçlılar'
la dostça ilişkiler kurmaya önem verdi. 
Babasının ölümü V. Haçlı Seferi zamanı
na rastladığı için bu kritik günlerde kar
deşleri kolaylıkla onu büyük sultan ola
rak tanıdılar. Kendisine karşı muhalefet 
olmadığı gibi kardeşleri el-Melikü'l -Mu
azzam ile el-Melikü'l-Eşref bütün güç
leriyle ona yardım ettiler. Muazzam Dı

maşk ve etrafının sultanıydı. el-Cezire
Ahlat'ta hükümdar olan Eşref başarılı 

bir siyaset takip ederek burada EyyGbi
ler'i güçlendirmiş, Musullular'ın, Anado
lu Selçukluları'nın ve Gürcüler'in bölge 



üzerindeki emellerinin önüne set çek
miş, V. Haçlı Seteri'nin kritik günlerinde 
bölgeyi kardeşlerine bırakarak Mısır'ın 
yardımına koşmuştu. Ancak Haçlılar'ın 

yenilmesinden kısa bir müddet sonra 
kardeşler arasındaki bu ahenk bozuldu. 
Kamil, Alman imparatoru ll. Friedrich 
ile yapılan uzun müzakerelerden sonra 
Kudüs'ün Haçlılar'a bırakılması, etrafın
daki arazinin müslümanlarda kalması, 
iki tarafın mukaddes yerlerinin kendi 
yönetimlerine terkedilmesi ve Frenkler'in 
Kudüs'ü tahkim etmeyip sadece sivil 
maksatlarla kullanmaları şartlarıyla bir 
antlaşma yaptı (24 Şubat 1229). 

Bu arada Filistin'de Salt ve Aclün ka
leleri inşa edilerek yağmacı Arap kabi
leleri kontrol altına alındı. Yemen'e ha
kim olan el-Melikü'l-Kamil'in oğlu Atsız 
Hicaz'ı da denetim altında tutuyordu. 
1229' da Ats ız ölünce yerine naibi sıfa
tıyla Nüreddin Ömer b. Ali b. Resül et
Türkmani ülkenin idaresini ele aldı. Nü
reddin ömer önceleri Kamil'e tabi idi. 
Fakat Hicaz'ı da kontrol altına almaya 
çalışması Kamil ile arasının açılmasına 
sebep oldu. 1232 yılından sonra Yemen 
Nüreddin Ömer tarafından müstakil ola
rak idare edilmeye başlandı ve böylece 
Yemen'in merkezle ilişkisi kesildi. Resü
mer'in Yemen'i idaresi 1454'e kadar de
vam etmiştir (İbnü'l-Esir, el-Kamil, Xl!, 
413). 

Daha sonra el-Melikü'l-Kamil, el-Ce
zire bölgesinin yönetimini kardeşi el-Me
likü'l-Eşref Müsa'ya bıraktı. 1230 yılın
da Celaleddin Harizmşah Ahlat'ı Eşref'in 
elinden aldı. Bunun üzerine Anadolu Sel
çuklu Sultanı ı. Alaeddin Keykubad ile 
Eşref Celaleddin Harizmşah'a karşı bir
leştiler ve 8 - 1 O Ağustos 1230 tarihleri 
arasında yapılan Yassıçimen Savaşı'nda 

onu yendiler. 

el -Melikü' l-Kamil 630 (1232) yılında 

Güneydoğu Anadolu'da idari düzenleme
lere girişti. Önce Amid'i, daha sonra Hıs
nıkeyfa'yı zaptederek Artuklular'ın Hıs
nıkeyfa koluna son verdi. Artuk.lu beyle
rinin Anadolu Selçukluları'nı yardıma ça
ğırması üzerine ı. Alaeddin Keykubad 
Güneydoğu Anadolu bölgesine gi"rdi, el 
Cezire'yi yağmaladı. Urfa, Harran, Rak
ka şehirlerini muhasara etti. Ardından 
Ahlat'ı kuşatmaya başladı. Bunu duyan 
Kamil 6 Mayıs 1234 tarihinde Kahire'den 
Güneydoğu Anadolu bölgesine hareket 
etti. Bölgenin tabii müdafaa imkanları
nı iyi değerlendiren Keykubad, Kamil'in 
Toroslar ' ın uzantılarının kuzeyine ilerle
mesini önledi. Ayrıca güçlenmesinden 

endişe ettikleri için diğer Eyyübi melik
leri de Kamil'e yardım etmediler, bu yüz
den Kamil başarı sağlayamadan Mısır'a 
döndü. Anadolu Selçukluları Harput ve 
Ahlat'ı aldılar. 

Bu sırada Moğollar Güneydoğu Anado
lu'yu tehdit etmeye başlamışlardı. Ana
dolu Selçuklu Sultanı Keykubad ölmüş, 
yerine oğlu ll. Gıyaseddin Keyhusrev geç
mişti. ll. Gıyaseddin Keyhusrev'in Harizm
li beylerle arası açılınca Harizmliler Ana
dolu Selçukluları 'ndan ayrılarak Kamil'in 
oğlu ve Hısnıkeyfa sahibi el-Melikü's
Salih Necmeddin Eyyüb'un hizmetine. 
girdiler. Bu olay Kamil'in Güneydoğu Ana
dolu'daki gücünü arttırdı. Diğer taraf
tan Dımaşk sahibi el - Melikü'l-Eşref Mü
sa' nın ölümü (27 Ağustos 1237) Eyyübiler 
arasında yeni karışıklıklara sebep oldu. 

el-Melikü'l-Kamil 23 Receb 635'te (11 
Mart 1238) Dımaşk'ta ölünce yerine veli
ahdı ve küçük oğlu el -Melikü'l -Adil geç
ti. ll. Adil'in sultanlığı bütün Eyyübiler 
tarafından tanınmadı. Kamil'in ölümünü 
bir karışıklık devri takip etti. Mısır'daki 
emirlerin ll. Adil'i tutuklamaları üzerine 
el-Melikü's -Salih Necmeddin Eyyüb 17 
Mayıs 1240 tarihinde Mısır'da tahta çık
tı. ll. Adil ise 644 ( 1246) yılına kadar tu
tuklu kaldıktan sonra boğularak öldü
rüldü. Bu olay, Eyyübiler devrinde taht 
kavgaları sırasında işlenen tek siyasi ci
nayettir. 

el -Melikü's-Salih Necmeddin Eyyüb 
devrinde merkezi idarenin beylikler üze
rindeki otoritesi iyice zayıfladı. Halep gi
bi bazı beyliklerin merkezle ilgisi kalma
dı. 1243 yılına kadar Kerek ve Dımaşk 
dahil doğuda sultanın hükmü geçmiyor
du. Sadece el-Cezire, Amid ve Hama'da 
onun adına hutbe okunuyordu. Amid ve 
Siverek 1240'ta Anadolu Selçuklu Sulta
nı ll. Gıyaseddin Keyhusrev tarafından 
ele geçirildi. Kösedağ Savaşı' na kadar 
(1243) Halep, Humus ve Dımaşk daha çok 
Anadolu Selçukluları'na tabi kaldı. 

Necmeddin Eyyüb ile Kerek sahibi el
Melikü'n-Nasır Davud ve Dımaşk sahibi 
İmactüddin İsmail'in araları iyi değildi. 
İmadüddin İsmail Haçlılar'ın desteğini 
sağlamak için onlara Sayda, Taberiye, 
Safed, Kevkeb, Kudüs ve Askalan'ı ver
mişti. 16 Cemaziyelewel 642 (20 Ekim 
1244) tarihinde Gazze yakınında meyda
na gelen savaşta el -Melikü's-Salih Nec
meddin Harizmliler'in desteğiyle imildüd
din İsmail ile müttefiklerini ağır bir ye
nilgiye uğrattı ve Kudüs'ü geri aldı. Ay
nı yıl Moğollar Suriye ve el -Cezire'deki 
Eyyübi beyliklerine vergi koydular. el-
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Melikü's-Salih Necmeddin 645'te ( 1247) 
Dımaşk, Kudüs gibi önemli merkezlerin 
idaresini yeniden düzenledi. Taberiye ve 
Askalan şehirlerini Haçlılar'dan geri aldı. 

1248 yılı başlarında Avrupa'da Vll. Haç
lı Seferi düzenlendi. Bu Haçlı seferinin 
lideri IX. Saint Louis, Ağustos 1248'de 
Fransa'dan doğuya hareket etti ve 8 Ha
ziran 1249'da Dimyat' ı ele geçirdi. Fa
kat EyyübTier arasındaki dayanışma ve 
Mısır halkının desteğiyle el-Melikü's-Sa
lih Necmeddin Haçlılar'la mücadeleye 
devam etti. 

el -Melikü's-Salih Necmeddin Eyyüb'un 
23 Kasım 1249'da vefatı üzerine karısı 
Şecerüddür idareyi ele alarak kocasının 
ölümünü gizledi ve bu sırada Hısnıkey
fa'da bulunan büyük oğlu el-Melikü'l
Muazzam Turan Şah ' ı Mansüre'ye ça
ğırdı. Turan Şah 1 Şubat 1250 tarihin
de Mansüre ordugahına gelerek sultan 
oldu. Müslümanlar mart başlarından 7 
Nisan 1250 tarihine kadar devam eden 
savaşlarda Haçlılar'ı kesin yenilgiye uğ

rattılar. Kral IX. Saint Louis maiyetiyle 
birlikte esir alınıp Mansüre ordugahına 
getirildi. İki taraf arasında yapılan mü
zakerelerden sonra Haçlılar'ın Dimyat'ı 

iade etmeleri ve ağır bir vergi ödemele
ri şartıyla kral ve maiyetinin serbest bı
rakılması kararlaştırıldı. 7 Mayıs 1250'
de Dimyat müslümanlara teslim edildi. 
7 Nisan 1250'de kazanılan bu zaferden 
sonra Sultan Turan Şah eğlence ile va
kit geçirmeye başladı. Bunun üzerine 
muhalifler Baybars el-Bundukdari'nin 
etrafında toplanarak 30 Nisan 1250 ta
rihinde sultanı öldürdüler. Onun öldürül
mesiyle Mısır ' da Eyyübiler devri sona 
erdi. 

Turan Şah'tan sonra Şecerüddürr'ün 
sultan olması ve Memlükler'den izzed
din Aybek Türkmani'nin ordu kuman
danlığına getirilmesi kararlaştırıldı. Şe
cerüddür seksen gün sonra Aybek ile 
evlenip onun lehine saltanattan feragat 
etti. Böylece 3 Temmuz 1250 tarihinde 
Mısır'da Memlükler devri resmen baş
lamış oldu. Ancak durum Dımaşk ve Ha
lep'te iyi karşılanmadı. Dımaşk- Hama-

.Hum us- Kerek Eyyübileri Hal ep Eyyübi 
Sultanı el-Melikü ' n-Nasır Selahaddin Yü
suf'un etrafında birleştiler. Selahaddin 
Yüsuf ordusuyla 30 Ocak 1251'de Kahi
re önlerine geldi. Burada iki taraf ara
sında yapılan savaşta Eyyübiler yenildi
ler. Aktay kumandasındaki Memlük kuv
vetleri Şeria nehrine kadar Filistin'i geri 
aldılar. Nihayet Abbas! halifesinin ara
cılığı ile taraflar arasında anlaşma sağ-
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!andı. Bu anlaşmaya göre Şeria ve Nab
lus'a kadar olan topraklar Memlükler'in, 
Şeria'nın ve Nablus'un kuzeyinde ve do
ğusunda bulunan topraklar da Eyyübi
ler'in idaresinde kalacaktı. 

Bundan sonra Aybek ile Bahriyye Mem
lükleri'nin arası açıldı. Memlükler Kerek'e 
ve Dımaşk'a giderek Eyyübiler'in hizme
tine girdiler. 6SS ( 1257) yılında Aybek ile 
Şecerüddürr' ün öldürülmeleri üzerine 
Memlük tahtına Aybek'in oğlu ei-Meli
kü'I-Mansür Nüreddin Ali geçti. Kutuz 
da onun naibi oldu. Bunun üzerine Mı
sır'dan ayrılmış olan Memlükler geri 
döndüler. Bu arada HülagO 1258 yılın
da Bağdat'ı işgal ettikten sonra ertesi 
yıl da Meyyafarikin'i ve ei-Cezire bölge
sini ele geçirmişti. 1260 yılı başlarında 
da Halep'i zaptetti. Kumandanlarından 
Ketboğa Noyan Mart 1260'ta Dımaşk' ı 

teslim aldı. Hülagü daha sonra Mısır'ı 

tehdit etmeye başladı. Bu sırada Mem
lük sultanı olan Kutuz Moğollar'la savaş
maya karar verdi. Memlükler'le Moğol
lar arasında 3 Eylül 1260'ta Aynicalüt'
ta, 6 Eylül 1260'ta Beysan yakınlarında 
yapılan iki savaş Memlükler'in kesin za
feriyle sonuçlandı. Bunun üzerine Mo
ğollar Fırat'ın doğusuna çekildiler (Sıbt 
ibnü'I-Cevzi, VIII /2, s. 779-781; Makrizi. 
Kitabü's-Süluk, 1/ 1, s. 366-378, 380-434) 

Moğollar' ın yenildiğini öğrenen HülagO, 
yanında bulunan Halep Sultanı ei-Me
likü'n-Nasır Selahaddin Yusuf'u öldürt
tü (1260) Böylece Eyyübiler'in Halep ko
lu da sona erdi. Hısnıkeyfa dışındaki ei
Cezire EyyObileri de daha önce HülagO 
tarafından ortadan kaldırılmıştı. Aynica
lOt Savaşı'ndan sonra sultan olan Bay
bars 661 (1263) yılındaKerek ve Humus'
taki Eyyübi hakimiyetine son verdi. Ey
yObiler'in elinde sadece Hama ve Hısnı
keyfa beylikleri kaldı. Hama Eyyübileri 
bazı aralıklarla 1342 yılına kadar devam 
etti. Tarihçi Ebü'I-Fida bu beyliğin son 
bağımsız hükümdarıdır. Moğollar ve Ti
murlular devrinde de varlığını devam 
ettiren Hısnıkeyfa kolu ise 1462'de Ak
koyunlular'dan Uzun Hasan tarafından 
ortadan kaldırıldı. Bu ailenin mahalli bey
lerinden bazıları Osmanlılar devrine ye
tişmiştir. 

Eyyübi hükümdarları arasında sadece 
Selahaddin'e karşı isyan olmamış, bütün 
EyyObiler onu desteklemişlerdir. Bunda 
onun cihad fikrini daima canlı tutması. 
hanedanın kurucusu olması. ayrıca ör
nek şahsiyeti ve cömertliğinin büyük ro
lü olmuştur. Selahaddin'den sonra hiç
bir kimse üzerinde böyle bir ittifak sağ-
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lanamamıştır. Bazı EyyObi melikleri ı. 

ei-Melikü'I-Adil'e isyan ederek ona kar
şı Anadolu Selçukluları'yla iş birliği yap
mışlardır. Adil'den sonra EyyObiler ara
sındaki ittifak ve iş birliği daha da azal
mıştır. Son Eyyübi sultanı el-Melikü's
Salih Necmeddin EyyOb da Eyyübiler'in 
tamamı tarafından büyük sultan tanın
mamıştır. 

II. MEDENiYET TARİHİ 

A) İdari ve Siyasi Teşkilat. EyyObi Dev
leti merkeze bağlı vilayetlerden. eyalet
lerden, emirliklerden ve tabi hükümdar
lıklardan meydana gelen bir sultanlıktı. 
Devlet şeriat hükümleri, "el-ahkamü's
sultaniyye" denilen devlet adamlarının 
idari kararları, örf ve adetlerden mey
dana gelen bir hukuk sistemiyle yöneti
liyordu. Devlet teşkilatının başında bü
yük sultan, hanedana mensup melikler, 
emirler (beyler) ve vezirler vardı. Devlet 
müesseseleri Zengi Devleti ile Fatımi 

Devleti 'nden miras alınan kurumların ka
rışımından meydana geliyordu. Selahad
din-i Eyyübi, Zengiler ve Fatımiler'den 

devraldığı müesseselerde bazı düzenle
meler yapmıştır. Onun tarafından mey
dana getirilen bu sistem ana hatlarıyla 
Memlükler Devleti'nin sonuna kadar de
vam etmiştir. Devletin çeşitli bölgeleri 
arasındaki idari ve kültürel farklılıklar. 
daha önceki iki devletin idari yapıların
daki farklılıktan ileri geliyordu. Mısır'da 
ismailiyye mezhebine ait müesseseler 
kaldırılarak yerlerine Sünni müessese
ler konmuş, askeri teşkilat Zengi Devle
ti'nin askeri teşkilatma uydurulmuştur. 
NOreddin Mahmud Zengi zamanında Ha
lep ve Dımaşk devletin merkezleri iken 
Selahaddin devrinde Halep'in yerini Ka
hire almış, ayrıca Dımaşk ve Kahire dev
letin merkezleri haline gelmiş, ei-Meli
kü'I-Kamil devrinden itibaren de devlet 
merkezi Kahire olmuştur. 

EyyObiler ülkenin tamamında ikta (ti
mar) sistemini yaygınlaştırmışlardı. Ta
bi hükümdarlıklarla emirliklerin büyük 
kısmı Nüreddin Mahmud Zengi devrinde
ki ailelerin elindeydi. Selahaddin Halep, 
Ba'lebek, Hama, Humus. Yemen emir
liklerini kurdu; ei-Melikü'I-Adil zama
nında Hısnıkeyfa, Meyyafarikin ve Kerek 
emirlikleri meydana getirildi. Emirler sul
tanın çıkardığı bir menşurla tayin edi
liyordu. Menşurdaki şartlara uydukları 
sürece sultan onlara dokunamazdı. Sul
tanın veya emirin ölümü halinde men
şur yenilenirdi. Emirlerin hak_im olduk
ları topraklar babadan oğula miras ka
lırdı. Bunlar iç ve dış işlerinde devlete 

bağlı idiler. Tabi hükümdarların bağlılı
ğı ise sadece dış işlerinde söz konusuy
du. Devlete karşı düşmanca tavır alma
dıkları ve aradaki anlaşmaya sadık kal
dıkları sürece sultan onların haklarına 

riayet etmek zorundaydı. Hutbede ve pa
rada sultanın adı geçerdi. Tabi hüküm
ctarın ülkesinde ise hutbe ve parada sul
tanın adından sonra tabi hükümdarın 
adı da zikredilirdi. Devlete doğrudan bağ
lı emirler ise bu hakka sahip değiller
di. Merkezdeki idari teşkilatın aynısı ta
bi hükümdarlıklarda ve emirliklerde de 
vardı. 

EyyObiler. sarı zemin üzerinde kırmızı 
karta! arması taşıyan bayrağı Zengiler'
den almışlardı. EyyObiler melez bir aile 
olmakla beraber devlet her yönüyle bir 
Türk devletiydi. Bu hususa Selahaddin'e 
yazılan· iki kasidede açık olarak işaret 
edilmiştir. Bunlardan biri, Ha1ep ' in fet
hi dolayısıyla yazılan. "Arap milleti Türk
ler'in devletiyle yüceldi. Ehl-i salibin da
vası Eyyüb'un oğlu tarafından perişan 

edildi" beytiyle başlayan kaside (İbn Se
naülmülk, S. 9-1 o; Ebü Şam e, Il, 43 ; İbn 

Vasıl, Müferricü 'l -kürab, Il, 145), diğeri ise 
Akka'nın fethi münasebetiyle yazılan ve, 
"AIIah'a hamdolsun ki Haçlı devleti zelil 
oldu. Türkler'le İslam dini yüceldi" bey
tiyle başlayan kasidedir (Kütübi, Feva
tü'l-Vefeyat, I. 410-411). 

Bu dönemdeki diğer Türk devletlerin
de olduğu gibi Eyyübiler'de de devlet ha
nedanın ortak mülkü sayılıyordu. Hane
dan mensubu emirler melik unvanı alı
yor, protokolde tabi hükümdarlarla ay
nı seviyede tutuluyordu. Devlet ana ka
rakteriyle askeri bir devletti. Hanedan 
mensuplarından sonra en yüksek idari 
yetkiye askerler arasından yetişen emir
ler sahipti. Bir kimsenin emir olabilme
si için askeri nitelikler yanında yüksek 
idarecilik vasıflarına da sahip olması ge
rekirdi. Sultanın naibleri, valiler. kale ku
mandanları emirler arasından tayin edi
lirdi ; emirlik bir anlamda hükümdarlığın 
uzantısı demekti. Bundan dolayı emirle
rin çoğu Türkler'den seçiliyordu. 

idareci ve askeri sınıfı Araplar' dan, 
iranlıiar'dan, hıristiyan ve yahudilerden 
teşekkül eden katipler sınıfı takip edi
yordu. Bürokrasi ve maliye bunların elin
deydi. Bunlardan sonra ulema sınıfı ge
liyordu. Ulema sınıfı devletin siyasetin
de ve kamuoyunun oluşmasında söz sa
l:ıibiydi. Daha sonra tüccar ve serbest 
meslek erbabı ile büyük arazi sahipleri 
geliyor. en alt tabakayı ise küçük çift
çiler, çobanlıkla geçinenler, ücretliler ve · 



ortakçılık yapanlar teşkil ediyordu (Şe

şen , Salahaddfn EyyQbf ve Devlet, s. 203-

206) 

Devletin başında bulunan sultanın pa
. rada ve hutbede adı geçtiği gibi sarayı
nın kapısı önünde günde beş defa nev
bet çalınırdı. Sultanın çıkardığı emirler 
kanun hükmündeydi. Ancak yetkileri şe
riatla ve idari geleneklerle sınırlıydı. Sul
tan savaşlarda başkumandanlık yapar, 
darüladlde haftada iki defa şikayetleri 
dinlerdi. Önemli kararları ulemactan fet
va alarak ve istişare meclisine danışa
rak alırdı. Otağı ve çizmesi kırmızıydı. ei 
Melikü'I -Adil devrinden itibaren sulta
nın alayının önünde gaşiye* taşınmaya 
başlanmıştır. Sultanın dışında ülkenin 
çeşitli bölgelerinde hanedan üyelerinin 
büyüklerinden ve önemli emirlerden 
meydana gelen ikinci derecede hüküm
darlar vardı. Bu sebeple bazı kaynaklar
da devletin başındaki sultana "büyük 
sultan" denilmektedir. 

Sultan başşehirde kaldığı zaman sa
rayında otururdu. Selahaddin Kahire'de 
inşa ettirdiği Kal'atülcebel'in içerisine 
sultan için saraylf!r yaptırmaya başla

mış, bu binalar ı. ei-Melikü' I-Adil dev
rinde oğlu Kamil tarafından tamamlan
mıştır. EyyGbi sarayı , Osmanlılar'ın so
nuna kadar Mısır'pa sultanların ve vali
lerin ikametgahı olarak kullanılmıştır. 

Saraydaki görevlilerin en önemlileri 
üstadüddar, hacib, silahdar, mirahur, 
devactar, taştdar ve çavuştur. Sultanın 

idaredeki en büyük yardımcısı veziriydi. 
Vezirler genellikle bürokratlardan tayin 
edilirdi. Vezirliğin alametleri arasında 

divit, hokka ve sarık bulunurdu. Sultan
dan başka ikinci qerecede hükümdarla
rın da vezirleri vardı. 

Devletin yazışmaları Divan-ı İnşa ta
rafından yapılırdı. Sultanın fermanları , 

menşurları, mektupları bu divandan çı 

kardı . Divanın başkanları üsiGbu güzel 
olan edip kişilerden seçilirdi. Bunlar ara
sında Kadi el-Fazı! , Ziyaeddin İbnü'I-Esir 
gibi büyük edipler vardı. Divan-ı İnşa'
dan çıkan evrak önemine göre çeşitli 

ebatta kağıtlara yazılır ve sultanın tuğ

rasını taşırdı. Devletin istihbarat ve pos
ta işleri de Divan - ı İnşa 'ya bağlıydı, do
layısıyla vezir bundan da sorumluydu. 
EyyGbfler'de kuwetli bir haberleşme ve 
posta teşkilatı mevcuttu. 

Sivil idaredeki önemli görevlilerden 
biri de sultanın hazinedarıdır. Hazine
dar has ha:z;ine ile ilgilenirdi. Buradan 
sultan tarafındarı dağıtılan bahşişler, 

hil'atler, hediyeler ve saray masrafları 
karşılanırdı. 

Kale kumandanlığı yapan valiler bu 
devirdeki önemli görevliler arasında yer 
alıyordu. Bunlar askerlerden tayin edi
lirdi. Reisler de bu dönemdeki önemli 
memurlardandır. Her cemaatin ve her 
meslek erbabının bir reisi vardı. Bu re
islerin en önemlileri, seyyidlerin ve şe
riflerin reisi olan nakibüleşraf ile reisü
letıbba idi. Bazı şehirlerin başında hal
kın işleriyle uğraşan yerli bir rels bulu
nurdu. Bu reis vali ve belediye başkanı 
durumundaydı. Selahaddin devrindeki 
Halep ve Sincar reisieri bunlar arasında
dır. Yahudi ve hıristiyanların da reis de
nilen cemaat başkanları mevcuttu. 

Şahneler ve muhtesibler de önemli 
devlet görevlilerindendi. Şahne emirler 
arasından , hemen hemen bugünkü be
lediye reisi görevini yapan muhtesib ise 
sivillerden tayin edilirdi. Selahaddin dev
rinde bu görevde bulunan Abdurrahman 
b. Nasr eş-Şeyzeri Nihô.yetü 'r-rütbe ii 
falebi'l - J:ıisbe adında değerli bir eser 
yazmıştır. Şahne daha çok valinin ve gar
nizon kumandanının görevini yapardı. Bu 
dönemdeki önemli idari memurluklar
dan biri de elçilikti. Elçiler genellikle il
miyeye mensup kişilerden seçilirdi. 

B) Askeri Teşkilat. Selahaddin cihad 
fikrini canlı tutmak ve Kudüs'ü Haçlı

lar'dan geri almak için kuwetli bir ordu 
bulundurmuş, devletin gelirinin çoğunu 
askeri maksatlar için harcamıştır. Ey
yübfler dönemi boyunca Haçlı tehlikesi 
daima mevcut olduğundan hiçbir hü
kümdar ordu mevcudunu azaltamamış

tır. Selahaddin kara ordusunun yanında 
donanmaya da büyük önem vermiştir. 
Onun devrinde donanmanın mali işle

riyle uğraşan Dfvanü'l- üstü! kurulmuş 
(572 / 11 76-77). fakat daha sonra gelen 
Eyyübi hükümdarları donanmayı ihmal 
etmişlerdir. 

Kara ordusunun esasını iktalı süvari 
birlikleri meydana getiriyordu. Bu süva
riler "tavaşi" (memlük) ve "kara gulam" 
diye iki kısma ayrılıyordu. Hepsi süvari 
olan memlükler Eyyübi ordusunun mu
harip sınıfını meydana getiriyordu. Ge
nellikle Türk aslından gelen memlükler 
kendilerini yetiştiren emire nisbet edi
lirlerdi. EyyGbfler döneminde memlük 
asker - sayısı artarak devam etmiş, so
nunda el-Melikü's-Salih Necmeddin Ey
yGb'un Bahri Memlükleri devletin ida
resini ele geçirerek Memlük Devleti 'ni 
kurmuşlardır. 

EYYÜBiLER 

Bu dönemde piyade askeri genellikle 
kalelerio muhasarası ve müdafaasında 
istihdam edilirdi. Müslümanlar oku, Haç
lılar mızrağı iyi kullanıyordu . Müslüman
ların zırhları hafif ve atları çevik, Haçlı
lar 'ın zırhları ağır ve atları daha güçlüy
dü. Denizde Haçlılar, karada müslüman
lar üstündüler. 

EyyGbfler devrinde askeri ikta sistemi 
yaygın hale gelmişti. EyyGbfler bu siste
mi Zengfler'den, onlar da Selçuklular'
dan almışlardı. Sultan bir bölgeyi bir emi
re ikta eder, emir de bu iktadan asker
lerine dirlik dağıtırdı. Bu sistem devam
lı hazır asker bulundurmanın yanında 
toprakların ekilip biçilmesini de sağlar
dı. İkta alan her emir belirli miktarda 
asker beslemek ve devletin savaş gider
lerine katkıda bulunmakla mükellefti. 
Askerlere iktalarını Dfvanü' l-ceyş deni
len askeri maliye teşkilatı dağıtırdı. Ba
zı askerler ise maaşlarını devletten na
kit olarak alırlardı. Bir emirin iktaı as
keri giderlerine yetmezse devlet kalan 
kısmı karşılardı. Daimi askerlerden baş
ka devletin milis kuwetleri de vardı. Bun
lar ihtiyaç halinde askere çağrılırdı. As
kerlik en karlı mesleklerden olduğu için 
talibi çok olurdu. Savaşlara gönüllüler 
de katılabilirdi. Askerlerin maaşları ayni 
olsun nakdi olsun "ed-dinarü'l-cündi" 
denilen itibari bir birim üzerinden öde
nirdi. Selahaddin-i EyyGbfnin daimi or
dusu 13.000 kişi civarında olup savaş 
zamanları dışında EyyGbi ordusu bu sa
yıyı aşmamıştır. 

Ordu "tulb" denilen biriikiere ayrılırdı. 
Kadi ei-Fazıl'dan yapılan bir nakle göre 
tulb Oğuzca bir kelimedir. Her tulb 1 00 
kişi civarında olup ayrı kösü ve sancağı 
vardı. Savaş anında ordu öncüler, sağ 
ve sol kanatlar, merkez, artçılar olmak 
üzere beş kısma ayrılırdı. Hücum müf
rezelerine "calişiyye ", düşmanla temas 
·halinde olan öncülere "yezek" denirdi. 
Savaştan . kaçanların iktaları ellerinden 
alınırdı. 

Ordunun "zerdhane" denilen bir silah 
deposu ve bir de çarşısı bulunmaktaydı. 
Silah dahil askerler için gerekli her şey 
burada satılırdı. Zerdhane, sultanın at
larının beslendiği ıstabi ve ordu çarşısı 
sefere orduyla beraber giderdi. Makrizi, 
Selahaddin'in Akka önündeki ordu çar
şısında 7000'den fazla dükkan olduğu
nu söyler (Kitabü 's·Süluk, I/ I. s. 94) 

Bu dönemde ateşli silah olarak neft 
kullanılırdı. Kaplar içinde ve el bombası 
şeklinde atılan neftin uçan çeşitleri de 
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EYYÜBILER 

vardı. Orduda kullanılan diğer silahlar 
ok, yay, kılıç, kalkan, balta, gürz, topuz, 
sapan, mancınık, arrade, hücum kulele
ri ve koçbaşı idi. Mancınık, arrade, hü
cum kulesi, koçbaşı ve neft genellikle 
kale muhasaralarında kullanılırdı. Zen
berek ve çarh denilen ve birden fazla 
ok atan yaylar vardı. Bu devirde silah
larla ve ordu donanımıyla ilgili iki önemli 
eser yazılmıştır. Bunların biri, Merdf b. 
Ali et-Tarsüsf'nin Tebşıratü erbôbi'l- er
M, ii keyfiyyeti 'n-necôt fi'l-]fun1b mi
ne']- esvô, (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, 
nr. 2848 mükerrer), diğeri Herevi'nin et
Te?kiretü '1-Hereviyye ii '1-]fiyeli'l-]far
biyye adlı eseridir. Askerler başlarına 

sarıksız sarı kelüteler giyerler. zülüfle
ri bunların altından sarkardı. Ordunun 
malf işlerini Dfvanü'l-ceyş yürütürdü. 

Donanmada bulunan çeşitli gemiler in 
en çok kullanılanı şfnf idi (çekdiri-galeri). 
Yük ve hayvan taşımak için yapılan but
sa, tarfde, harnınale denilen gemiler za
ruret halinde savaş gemisine çevrilebi
lirdi. Ayrıca harraka adı verilen bir tür 
ateş gemisi vardı. Kara savaşlarında kul
lanılan bütün silahlar deniz savaşların

da da kullanılırdı. 

C) Adli Teşkilat. Adiiye teşkilatının ba
şında kadılkudat bulunurdu. Kiidılkudat 
sultan tarafından tayin edilir, o da di
ğer kadıları tayin ederdi. Genellikle bü
tün mezhep mensuplarının kadıları var
dı. Başkadılar Şafii mezhebine mensup
tu. Sultan gerekli görürse bazı önemli 
merkeziere doğrudan doğruya kendisi 
kadı tayin ederdi. Kazasker ise ordunun 
adlf işleriyle uğraşırdı. 

Sultanın şikayetleri dinlediği mezalim 
mahkemesi onun başkanlığında hafta
da iki gün darüladlde toplanırdı. İlk da
rüladl NCıreddin rytahmud Zengf zama
nında Dımaşk'ta kurulmuş, Selahaddin 
ve ondan sonraki hükümdarlar devrin
de Kahire, Halep ve diğer yerlerde bu 
müessesenin birer örneği meydana ge
tirilmiştir. 

D) İlim ve Kültür Hayatı. Eyyübfler dev
ri eğitim ve öğretim bakımından İslam 
tarihinin son derece parlak bir dönemi
ni teşkil eder. Selçuklular tarafından Su
riye 'de açılmaya başlanan medreseler 
NCıreddin Mahmud Zengf zamanında yay
gın hale getirilmişti. EyyCıbTier'le Mısır'a, 
Hicaz'a ve Yemen'e giren medreselerde 
Şafii. Hanefi, Hanqelf fıkhı okutuluyordu. 
Bazı medreseler iki mezhebe göre öğ
retim yapardı. Eyypbller'in sonlarında ise 
Sünni dört mezhep üzere öğretim ya-
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pan medreseler açıldı. Medreselerin ya
nı sıra darülhadis ve darülkur'anlar da 
vardı. İlk öğretim mahalle mekteplerin
de (küttab) yapılıyor, riyazf ve tabii ilim
ler genellikle özel derslerde öğretiliyor
du. Bu devirde gözde olan tıp öğretimi 
daha çok hastahanelerde özel derslerle 
veriliyordu. İslam tarihinde tıp öğretimi 
yapan medrese ilk defa bu dönemde Rei
sületıbba Mühezzebüddin ed-Dahvar (ö. 

628/ ı 230) tarafından kurulmuştur. Med
reselerdeki hocalar ve talebe devlet ta
rafından himaye ediliyordu. Ayrıca med
reseler için birçok vakıf tesis edilmiştir. 

Eğitim ve öğretim masraflarının büyük 
kısmı bu vakıflarca karşılanıyordu . Sela
haddin devrinde Dımaşk'ta kırkın üstün
de, Halep ve Kahire'de on beşten fazla 
medrese vardı. EyyCıbiler ' in sonlarında 

Kahire ve Mısır'daki medreselerin sayısı 
giderek artarken medrese mimarisinde 
de gelişmeler oldu. Genellikle iki eyvanlı 
olarak yapılan medreseler, ei-Melikü's
Salih Necmeddin EyyCıb zamanında dört 
eyvanlı olarak yapılmaya başlandı. Bu
gün Güneydoğu Anadolu, Kuzey Irak, Su
riye, Filistin ve Mısır'da EyyCıbiler dev
rinden kalma pek çok medrese bulun
maktadır. Medreseterin başmüderrisle
ri sultan tarafından tayin edilirdi. Bütün 
eğitim kurumları kadılkudata bağlıydı. 

Ayrıca camilerde, tekke ve zaviyeler
de de öğretim yapılıyordu . Medreseler 
genellikle talebelerio barındığı, camiler 
ise öğretimin yapıldığı yerlerdi. Tıp gibi 
pratik gerektiren ilimler hastahaneler
de ve tıp medreselerinde öğretiliyor. has
tahanelerde yapılan uygulamalarla da 
öğretim destekleniyordu. Bu devirde tıp 
öğretiminde pratik çok gelişmişti. Ta
bip ve talebeler toplu halde hastaları do
laşır, durumları hakkında konsültasyon 
yaparlardı. 

EyyCıbTier devri sosyal hizmet kurum
ları açısından İslam tarihinin en parlak 
devirlerinden . biridir. Bunların başında 

gelen hastahaneler halka ücretsiz sağ
lık hizmeti vermek için tesis edilmiştir. 

Dünya tıp tarihinde ilk klinik Dımaşk'ta 

ki NCıreddin Mahmud Zengi Hastahane
si'nde kuruldu. İbn Cübeyr Dımaşk'ta iki 
hastahanenin bulunduğunu ve bunların 
müslümanların iftihar edeceği kurum
lar olduğunu söyler (er-Rifıle, s. 283-284). 
Bu devirde Musul 'da dört, Harran, Ha
lep ve Dımaşk'ta ikişer, Kahire, Kudüs 
ve İskenderiye'de birer hastahanenin 
hizmet verdiği bilinmektedir. Bunlardan 
Dımaşk'taki NCıreddin Mahmud Zengi 
Hastahanesi ile Kahire'deki Kalavun Has-

tahanesi'nin binaları zamanımıza ulaş

mıştır. 

Bu devirde kimsesiz çocukların ve fa
kirlerin barınması için yurtlar yapılmış
tır. NCıreddin ve Selahaddin ile Erbil sa
hibi Kökböri'nin bu konudaki gayretle
rinden kaynaklarda söz edilir. NCıreddin 
Dımaşk'ta Mağrib'den gelen talebelerio 
barınması için evler tahsis etmiş, geçim
leri için vakıflar kurmuş, yolcu ve tüccar
lar için hanlar ve kervansaraylar yaptır
mıştı. Diğer EyyCıbi hükümdarları ve za
manın ileri gelenleri de pek çok hayır 
kurumu tesis etmişlerdir. İbn Hallikan, 
bunlardan Kökböri tarafından Erbil'de 
yaptırılan hayır kurumları hakkında bil
gi verir (Vefeyat, lll, 272-273). 

Medreseterin yaygın hale gelmesi so
nucunda bu dönemde kütüphanelerin 
sayısı da artmıştır. NCıreddin Mahmud 
Zengi devrinde Halep ve Dımaşk gibi şe
hirlerde önemli koleksiyonlar vardı. Ha
lep Camii, Dımaşk'taki Emeviyye Camii 
ve NCıreddin Mahmud Zengi Hastahane
si'nde bulunan koleksiyonlarla Amid Ulu
camii koleksiyonları bunlar arasındadır. 
Eyyübiler' e Mısır' da Fatımller' den zengin 
bir saray kütüphanesi kalmıştı. Bu kü
tüphanede 1 20.000 cilt civarında değer
li yazmanın bulunduğu kaydedilir (Bün
dari, ı . 234 -236). Selahaddin'in veziri Ka
di el-Fazı! ile kardeşi Abdülkerim bü
yük kütüphaneler kurdular. Bu kütüp
hanelerde yaklaşık 325.000 cilt kitap bu
lunuyordu. Üsame b. Münkız ' ın Haçlı
lar tarafından ele geçirilen kütüphane
si 4000 cilt, Selahaddin'in baştabibi Mu
vaffakuddin Es'ad b. Matran'ın kütüp
hanesi 10.000 ciltti. Bu devirde Ebü'I
Yümn et -Kindi ve Taceddin ei -Bündehi'
nin de değerli koleksiyonları vardı. ei
Melikü'I-Adil ve ei-Melikü'I-Kamil dö
nemlerinde Reisületıbba Mühezzebüd
din ed- Dahvar'ın kütüphanesi çok meş
hurdu. Yaküt ei-Hamevi ile İbnü' I-Kıf
ti'nin de değerli eserler ihtiva eden kü
tüphaneleri bulunuyordu. Hama ·da da 
bir kütüphane vardı. Yine bu devirde Dı
maşk'ta Kellase yanındaki ei-Melikü'I
Eşref Türbesi'nde değerli bir koleksiyon 
mevcuttu (bu koleksiyonun fihristi Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 

!Fatih, nr. 5433, vr. 246•-270•]). 

EyyCıbiler devri ilim ve edebiyat bakı

mından parlak bir dönemdir. Başta Se
lahaddin olmak üzere EyyCıbi hüküm
darlarından bazıları ilimle meşgul olmuş
lar, aralarından Böri, Behram Şah gibi 
şairler, ei-Melikü'I-MansCır, ei-Melikü'I
Muazzam ve Ebü'l- Fida gibi eser yazan 



alimler çıkmıştır. Eyyübiler döneminde 
ilim hayatı bakımından Dımaşk ve Kahi
re Bağdat'ı geride bırakmıştır. Bu böl
geye gelen alimler arasında Bağdatlı, 

Horasanlı, Türkistanlı, Endülüslü olan
lar vardı. Alaeddin ei-Kasani. Kutbüddin 
en - Nişabüri. Ebü'I -Yümn et-Kindi, ima
düddin ei-İsfahani, Abdüllatif el-Bağda
di, Muhyiddin İbnü'I-Arabi, Şehabeddin 
es-Sühreverdi ve İbnü'I - Baytar gibi alim
ler bunlar arasında sayılabilir. İbn Cü
beyr, Mağribli talebelere Doğu'ya git
meyi tavsiye ederken orada yabancı öğ
rencilere ayrılmış birçok hayır kurumu 
bulacaklarını söylemektedir (er·Ri~le, s. 
41-42, 52, 272.277, 285-286). 

Bu uygun ortamda pek çok alim ye
tişti ve bunlar çeşitli konularda değerli 
eserler yazdılar. önce Suriye'de oluşan 
bu ortam Selahaddin ile Mısır'a intikal 
etti. Bu devirde toplum hayatında ha
disçilerin ve fakihlerin önemli yeri vardı. 
Bu alimler ve bir dereceye kadar da mu
tasawıflar kamuoyunun oluşmasında 

etkin bir rol oynamışlardır. En çok rağ 

bet gören ilim dalları Kur'an, hadis ve 
fıkıhtı. İbn Asakir, Ebu Tahir es-Silefi, 
Hafız Abdülgani, Mecdüddin İbnü'I - Esir 
ve Münziri hadis sahasında; Alaeddin 
el -Kasa ni. İbn Ebu Asrün, Bahaeddin 
İbn Şeddad, İbn Kudame ei-Makdisi. ei 
Melikü' ı- Muazzam ve izzeddin İbn Ab
düsselam fıkıh alanında yetişen seçkin 
alimlerdendir. Eyyübi alimleri Şafii mez
hebindendi. Sadece ei-Melikü'I-Muazzam 
Şerefeddin isa Hanefi mezhebine geç
miş, bu mezhebin fıkhına göre eserler 
yazmıştır. 

EyyQbiler döneminde tasawuf da çok 
gelişmiş, bazı tarikatlar bu devirde ku
rulmuştur. Mutasawıfların tertip ettiği 
sernalara Selahaddin-i EyyQbi ve Mu
zafferüddin Kökböri gibi sultanların da 
katıldığı bilinmektedir. NOreddin ve Se
lahaddin mutasawıfları korurlardı. Bu 
devirde, doğudan ve batıdan birçok mu
tasawıf Eyyübi topraklarına gelmiştir. 

Bunlar arasında Lisanüddin ei -Belhi, 
imadüddin Ebü'I-Feth Ömer b. Ali b. Mu
hammed b. Hameviyye ile Muhyiddin İb
nü' I-Arabi zikredilebilir. NQreddin Mah
mud, İbn Hammüye'yi şeyhüşşüyQh ta
yin etmişti. Dımaşk'taki Sümeysatiyye 
Hankahı'nın şeyhi olan İbn Hammüye'
den sonra yerine oğulları Sadreddin ve 
Taceddin geçmiş, ayrıca Kahire'deki Sa
lahiyye Hankahı 'nın şeyhliğini yapmış

lardır. Bu döneme damgasını vuran iki 
meşhur mutasawıf Şehabeddin es-Süh
reverdi ile Muhyiddin İbnü'I-Arabi'dir. 

Eyyübiler devrinde Arapça sahasında 
eser veren pek çok alim yetişmiştir. Bun
l arın en önemlileri İbn Berri. Belati. Ebü'I
Yümn et-Kindi. Abdüllatif ei-Bağdadi ile 
İbn Yaiş'tir . İbn Berri. Cevheri'nin eş-Şı 
J:ıalfu '1-1uga 'sına üç ciltlik bir zeyil ve 
ayrıca çeşitli risaleler yazmıştır. Aslen 
Bağdattı olan Ebü'I-Yümn et-Kindi, Ey
yübiler döneminde yetişen en büyük dil 
hacası olup sultanların çoğu ondan Arap
ça okumuştur. 

Arap nesir ve şiiri Eyyübiler zamanın

da en parlak devirlerinden birini yaşa
mıştır. Bu dönemde sanatkarane nesir
de Kadi el - Fazı!, imadüddin et -isfahani 
ve Ziyaeddin İbnü'I-Esir gibi üslüpçular 
yetişmiştir. Bunlardan Kadi ei-Fazıl'a tel
mihen daha sonraları sanatkarane nes
re bazı edipler "sınaatü'I - Fazıl " demiş

lerdir. Bu devirde yetişen diğer bir edip 
de "menamat" (rüyalar) yazarı Vehrani'
dir. Katib imactüddin ei-İsfahani'nin bir 
şiir antolojisi olan Ijaridetü'1-~asr'ı ve 
tarihe dair kitapları. İbn Cübeyr'in er
Rih1e'si, Üsame b. Münkız'ın Kitdbü'1-
İ'llbclr'ı ve Abdüllatif ei-Bağdadi'nin Mı
sır'ın coğrafyası. sosyal ve iktisadi du
rumu hakkında bilgi veren eseri e1 - İfa
de ve'1-tübôr'ı bu devrin en güzel nesir 
örneklerindendir. Ziya ed din İbnü' 1- Esir 
de edebi sanatlar konusunda eserler yaz
mıştır. 

Eyyübi devlet adamları şair ve ediple
ri himaye etmişlerdir. Bu dönemde Üsa
me b. Münkız. imadüddin ei - İsfahanf, 
İbn Senaülmülk. İbn Uneyn, Cilyanf, Mu
hammed b. Said ei-BOsfrf, Muhyiddin İb
nü'I-Arabi. Ebü'I-Hüseyin Ahmed b. Mu
hammed et-Tilimsanf ve İbnü'I-Farız gi
bi büyük şairler yetişmiştir. İbnü' I-Ara
bf ve İbn Senaülmülk aynı zamanda mü
veşşahat (şarkı) dalında da meşhurdur
lar. Üsame b. Münkız ve Ali b. Muham
med İbnü's-Saati musammat ve müveş
şah dalında şiir yazdılar. Bu devirde Haç
lılar'la yapılan savaşlar ve kazanılan za
ferler şiirin en önemli konularını teşkil 
etmiştir. 

Eyyübiler devri tarih ilmi bakımından 
da çok verimli bir dönem olmuştur. NQ
reddin ve Selahaddin devirlerinde Su
riye'de başlayan tarih ilmi alanındaki 

uyanış zamanla Mısır'a intikal etmiştir. 
Bu dönemde siyası tarih, biyografi. ilim
ler tarihi alanlarında değerli eserler ka
leme alınmıştır. Önemli tarihçiler ara
sında Ebü'I-Kasım İbn Asakir. üsame 
b. Münkız. Kadi ei-Fazıt. imadüddin el
isfahanf. izzeddin İbnü'l- Esir, Sahaed
din İbn Şeddad, Yaküt ei-Hamevf. İbnü'l-
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Kıftf. Sıbt İbnü'I - Cevzf, İbnü'I-Adfm. EbQ 
Şame. İbn Vasıl. İbn Hallikan. izzeddin 
İbn Şeddad, İbn EbQ Usaybia gibi her bi
ri islam tarihçiliğinde önemli bir yere 
sahip kişiler vardır. Bu ilim adamları si
yası tarih ve biyografi alanında eserler 
yazmışlardır. imadüddin ei-İsfahanf, iz
zeddin İbn Şeddad , Bahaeddin İbn Şed
dad ve İbn Vasırın eserleri Eyyübiler ta
rihi bakımından çok önemlidir. İbnü' ı
Esir ve Sı bt İbnü' 1- Cevzf' nin eserleri de 
bütün İslam tarihi ve özellikle Eyyübiler 
devri için önemli birer kaynaktır. İbn 
Asakir'in Taril]u medineü Dımaş~'ı. İb
nü' I-Adfm'in Halep tarihi en güzel şehir 
tarihlerindendir. imadüddin'in Ijaride
tü '1- ~aşr'ı, Yaküt el-Ham evi' nin İrşa
dü'1 - erib'i ve İbn Halli kan'ın Veieyatü '1-
acyan'ı ise isıarn biyografi edebiyatının 
değerli örneklerindendir. 

İbnü ' I-Kıfti'nin Tarihu'1-hükema'sı 
ile İbn EbQ Usaybia'nı~ cUyunü '1- en
bel, adlı eseri. İslam dünyasında ilim ta
rihi konusunda yazılan en mükemmel 
eserlerdir. SOO'den fazla filozof, mate
matikçi, astronom. tabiat bilimeisi ve 
tabipten bahseden bu iki eserin yanı sı
ra bu dönemde yazılan başka bir önemli 
eser de izzeddin İbn Şeddad'ın Eyyübf
ler devrindeki imar faaliyetlerini, çeşitli 
kurumları ve iktisadi durumu ele alan 
e1-Ac1a~u'1-l]atire adlı kitabıdır . 

Müslümanlara eski milletlerden inti
kal eden riyazf ve tabii ilimiere ve felse
feye İslamiyet'in başlangıcından beri is
lam dışı kültürlerin bir semeresi olarak 
bakılmış, genellikle din alimleri tarafın
dan tasvip edilmemiştir. Selahaddin-i 
Eyyübi'nin Dımaşk başkadısı İbn Zekiy
yüddin ve şehrin başhatibi Abdülmelik 
b. Zeyd Devlaf aydınları mantık ve felse
fe ile uğraşmaktan menederlerdi. Yine 
bu devirde Dımaşk medreselerinde bu 
ilimterin okututması yasaklanmış, bu se
beple Seyfeddin ei-Amidf müderrislikten 
çıkarılmıştır (Şeşen, Salahaddin Eyyubi 
ve Devlet, s. 409-410, 419) . Buna rağmen 
Eyyübiler döneminde felsefe, riyazf ve 
tabii ilimler sahasında değerli alimler 
yetişmiştir. 

Eyyübiler devrinde yaşayan İşrakıyye 
felsefesinin kurucusu ve en büyük tem
silcisi Sühreverdf ei-MaktOI Halepli fa
kihler tarafından idama mahkum edil
miş ve cezası Halep Kalesi'nde infaz edil
miştir. İbn Meymün ei-Kurtubi. Abdül
latff ei-Bağdadf ve Seyfeddin ei-Amidi 
bu devirde yetişen önemli filozoflardır. 

Seyfeddin felsefenin dışında diğer ilim
lerde ve bilhassa ketarn ilmi sahasında 
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da büyük bir alim olup değerli eserler 
yazmıştır. Bu dönemde felsefe alanında 
yetişen diğer bir ünlü alim de Kemaled
din İ bn Yünus'tur. 

Eyyübiler devrinde otomatik makina
lar ve saatler hakkında iki önemli eser 
yazılmıştır. Bunlardan İsmail b. Rezzaz 
el-Cezerl'nin el-Camic beyne'l- cilmi 
ve']- cameli'n-naft if şınacati 'l-J:ıiyel'i, 
İslam aleminde bu konuda yazılmış en 
mükemmel eser olup defalarca basılmış 
ve üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Diğe
ri Fahreddin İbnü' s - Saati'nin, babası İb
nü's-Saatl'nin çalışmalarına dayanarak 
yazdığı Kitô.bü cİlmi's-saca ve'l- cameli 
biha adlı eseridir (Köprülü Ktp ., nr. 949). 

Bu devirde Muhammed b. Saati ile Mü
eyyedüddin Muhammed b. Abdülkadir 
el-Urzf'nin Dımaşk Emeviyye Camii'nde 
su ile çalışan bir otomatik saat kurduk
ları bilinmektedir (İbn Cübeyr, s. 270-271) . 

Matematik alanında yetişen büyük alim
ler arasında da Kemaleddin İ bn Yünus, 
Şerefeddin et-Tüsf, Müsa b. Meymün, 
Alemüddin Kayser b. Ebü'l-Kasım, İb
nü'l-Adfm'in oğlu Cemaleddin Muham
med, Abdüllatff el-Bağdadf ve Kadi'l
Hümamiyye Ahmed b. Ali b. Sebat sayı
labilir. Abdürrahfm (Abdurrahman) el-Cev
berf de fizik ve kimya alanında bazı eser
ler kaleme almıştır. 

Tıp, botanik ve eczacılık Eyyübfler dev
rinde gerçekten parlak bir devir geçir
miştir. Eyyübfler zamanında müslüman 
ve gayri müslim tabipler çok müreffeh 
bir hayat yaşamışlardır. İç hastalıkları. 
cerrahi, göz hastalıkları gibi dallarda uz
man tabipler deneylerini "künnaş" adı 

verilen mecmualarda toplarlardı. İbn Ebü 
Usaybia tıp alanında gördüğü ve yaşa
dığı ilgi çekici olayları anlatan Kitabü't
Tecarib adlı bir eser kaleme almıştır. Ya'
küb b. Sakiab en-Nasranf adlı tabip Ca
lfnüs'un eserlerini Yunanca'larından okur
du. İbnü'n-Nefls' in küçük kan dolaşımı
nı doğru olarak tesbit etmesi bu dönem
deki önemli tıbbi buluşlar arasında zik
redilebilir. Şeker hastalığı üzerinde ilk 
müstakil eseri yazan ve bu hastalığın 

karaciğere bağlı olduğunu tesbit eden 
de Eyyübiler dönemi tabip-filozofların

dan Abdüllatif el-Bağdadf'dir. Botanik 
ve eczacılık konusundaki çalışmalar da 
deneye dayanmaktaydı. Reşfdüddin es
Sürf ve İbnü' l-Baytar'ın talebeleriyle bir
likte kırlarda, bahçelerde, dağlarda do- · 
!aşarak botanik araştırması yaptıkları, 
Reşfdüddin es-Sürf'nin bu araştırmalar 
sırasında yanında ressam götürüp çe
şitli safhalarında bitkilerin resimlerini 
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yaptırdığı bilinmektedir. İbnü'l-Baytar, 
el-Melikü'I-Kamil ile el-Melikü's-Salih 
Necmeddin 'in botanikçibaşısı (relsülaşşil
bln) olmuş, Endülüs, Kuzey Afrika, Mısır, 
Suriye ve Anadolu gibi ülkelere seyahat
ler düzenlemiş ve bitkiler üzerinde araş
tırmalar yapmıştır. İbnü'l- Baytar. el- Cd
mic li -müfredô.ti'l- edviye ve'l- ag?,iye 
adlı kitabında yer verdiği 1400 tıbbi ila
cın SOO'den fazlasından ilk defa kendisi 
bahsetmiştir ki bunların 200'den fazla
sı bitkisel ürünlerdir ( İbn Ebu Usaybia, 
ll, 133, 217-219 ; Şeşen, Salahaddfn Dev
rinde Eyyubfler Devleti, s. 273-389) . 

E) Sosyal ve İktisadi Hayat. Eyyübf Dev
leti'nde halk müslümanlardan, hıristiyan 
ve yahudilerden meydana geliyordu. Müs
lümanlar Türk, Arap, Kürt olmak üzere 
başlıca üç ırka ayrılıyordu. Hıristiyanlar 
da doğulular ve Avrupalılar olmak üze
re iki sınıftı. Devlette hakim unsur müs
lümanlardı. Diğer dinlerin mensupları 

azınlık st.atüsündeydiler. Yahudilerin bir 
kısmı Endülüs'ten göç etmişlerdi. Mısır 
yahudi toplumunun reisi Müsa b. Mey
mün Endülüs yahudilerindendi. Yahudi
ler Filistin' e bu dönemde yerleşmeye 
başladılar. Avrupa'da baskı altında olan 
yahudiler Eyyübfler'e bir koruyucu gö
züyle bakıyorlardı. Müslümanlarla yahu
diler arasındaki ilişkiler çok iyi idi. Müs
lümanlarla hıristiyanlar arasındaki iliş

kiler de iddia edildiği kadar kötü değil
di. İbn Cübeyr'in anlattığına göre Lübnan 
dağlarında yaşayan hıristiyanlar müslü
man zahidleri korur ve gözetirlerdi. İki 
taraf arasındaki devamlı savaşa rağmen 
ticarT ilişki lll. Haçlı Seferi sırasında bi
le tamamıyla kesilmemişti. -1192 yılında 
Selahaddin ile Aslan Yürekli Richard an
laşma yapınca iki tarafın tüccarları bir
birlerinin ülkelerine gitmişlerdi r. Vene
dik, Cenova, Geniza arşivlerinde Eyyübf
ler' le Avrupa ülkeleri arasında yapılan 
ticaret anlaşmaları hakkında belgeler 
bulunmaktadır. Halep'te, Dımaşk'ta, İs
kenderiye ve Kahire'de Avrupalı tüccar
lara rastlanırdı . Haçlılar'ın ülkesinde de 
müslümanlar vardı. Bunlar yapılan an
laşmalara göre eski yerlerinde kalmış
lardı. 

Eyyübiler, Haçlılar ve İtalyan şehir dev
letleri vasıtasıyla Avrupa'yı etkilemişler
dir. Haçlılar tarafından bazı Eyyübf hü
kümdarlarına şövalye unvanı verilmiş

tir. Haçlılar arma kullanma usulünü Ey
yübiler'den almışlardır. 

Eyyübiler güçlü bir maliye teşkilatma 
sahipti. Bilhassa Mısır'da çok eski de
virlerden beri devam eden bir maliye teş-

kilatı (DTvanü'l-mal) vardı. Ayrıca bu di
vana bağlı çeşitli divanlar mevcuttu. Vi
layet ve kazalarda bu teşkilatın şubele
ri bulunuyordu. Maliye teşkilatının baş
kanına "nazırü'd-devavTn, nazırü'd-dev

le, sahibü divani'l-mal" gibi unvanlar ve
rilirdi. Bu divan Dfvanü'l-ceyş ile yakın . 

ilişki içindeydi. Bu divanda tutulan def
terlere ekilen araziler, buralara nelerin 
ekildiği, ne kadar vergi toplandığı, ikta
lıların, toprağı işleyenierin adları yazılır

dı. Ma!T divanların işleyişlerini kontrol 
eden "müşiddü'd-devavfn" (şaddü'd-de

vavln) adında yüksek bir görevli vardı. 
Emirler arasından seçilen bu görevli ge
nellikle sultanın naibi olurdu. 

Nazırdan sonra maliyedeki en yüksek 
memur divanların mütevellileriydi. Mü
tevelliler divanın işleyişinden sorumlu 
idi. Bunlar bütün işlerini nazır tarafın
dan verilen talimata göre yürütürlerdi. 
Mütevelliden sonra müstevfi denilen me
mur gelirdi. Müstevfi, divanda çalışan 

memurlardan vermeleri gereken malla
rı alır, cerfdeleri (gelir gider) kontrol eder
di..Müstevfiden sonra gelen amil mahal
IT malf divanın başkanıydı ve vergilerin 
tahsilinde önemli bir görevi vardı. Müş
rif ise müfettişlik yapar, arnilden vergi
leri teslim alırdı. Bunlardan başka Dfva
nü' l-mal'de mufn, şahid , nasih, katip, 
cehbez, naib, emfn, haiz, hazin, delil ad
larında küçük memurlar çalışırdı. Güm
rüklerin işletilmesine ve zekatın toplan
masına da Dfvanü'l-mal bakardı. Sulta
nın ve büyük emirlerin haslarının gelir 
giderlerine bakan dfvanü'l-haslarda ise 
bunların özel bütçeleri hazırlanır ve yü
rütülürdü. 

Şehir hayatı ve ticaret oldukça geliş
miş olmasına rağmen ülke ekonomisi 
tarım ve hayvancılığa bağlıydı. Askeri ik
ta sistemi de tarıma dayalıydı. Tarım dı
şında ticaret ve zenaat erbabından alı
nan vergilerin bir kısmı şeriatta yeri ol
mayan vergilerden (mükus) sayılıyordu. 

Fakihler zaman zaman bu verginin alın
masına karşı çıkmışlardır. Nüreddin Mah
mud Zengf ve Selahaddin-i EyyübT fa
kihlerin fetvaianna uyarak müküsü kal
dırmışlar. onun yerine zekatı koymuşlar
dı. Fakat devletin topladığı zekat geliri 
hiçbir zaman önemli bir yekün tutma
mıştır. Zirai vergiler şemsi yıla göre alı
nır, gayri menkul kiraları, ticarT vergiler 
ve zekat ise karneri yıla göre toplanırdı. 

Eyyübf Devleti Mısır ve Yemen gibi 
önemli tarım alanlarına sahipti. Ülkede 
güçlü bir ziraı ekonomi vardı. Devlet zi
rai ürünlerin bir kısmını dışarıya ihraç 
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ei-Melikü'n-Nasır Selahaddin oavüd 624 (1227l 

ı. el- Melikü'l- Eşref Muzafferüddin Mü sa 626 (1229l 

ei-Melikü's-Salih imadüddin (birinci saltanatıl 634 (1237l 

(?) 

(?) 

(?) 

ı. el- Melikü' l- Kamil Nasırüddin 635 (1238l 

ll . ei-Melikü'I-Adil Seyfeddin 635 (1238> 

el- Melikü'l- Eşref Şerefeddin 

ei-Melikü's-Salih Selahaddin 

780 (1378l 

(?) 

836 (1433l 

856 (1452l 

(?) 

866 (1462l 

ei-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyüb (birinci sa ltanatıl 636 (1239l IV. ei-Melikü'I-Kamil Ahmed 

ei-Melikü'I-Adil Halef ei-Melikü's-Salih imadüddin (ikinci sa l tanatıl 637 (1239l 

ei-Melikü 's-Salih Necmeddin Eyyüb (ikinci saltanatı l 643 (1245l Halil 

ei-Melikü 'I-Muazzam Turan Şah (Mısır'la birliktel 647 (1249l 
6. Yemen Kolu 

ll. ei-Melikü ' n-Nasır Selahaddin Yüsuf 648-658 (1250-1260l 

3. Halep Kolu 

ı. ei-Melikü 'I-Adll Seyfeddin 

el- Melikü'z-Zahir Gıyasedd in 

el- Melikü'I-Aziz Gıvaseddin 

579 (1183l 

582 (1186l 

613 (1216l 

ei-Melikü'I-Muazzam Turan Şah 

ei-Melikü' I-Aziz Zahirüddin Tuğtegin 

Muizzüddin ismail 

569 (1174l 

577 (1181 l 

593 (1197l 

598 (1202l 

611 (1214l 

ıı. e i- Melikü ' n-Nasır Selahaddin Yüsuf 634-658 (1237-1260) 

el- Melikü'n- N asır Eyyüb 

ei-Melikü 'I-Muzaffer Süleyman 

ei -Melikü'I-Mes'üd Selahaddin 612-626 (1215-1229l 
\ 

eqebiliyordu. Ülke Haçlılar'ın zahire am
barı durumundaydı. Zirai ürünlerin ver
gilerini Dfvanü'l- harac toplardı. Alınan 
vergi onda birden beşte bire kadar de
ğişebiliyordu. Dayanıklı tüketim madde
lerinden ayni, sebze ve meyve gibi mah
sullerden nakdi vergi alınırdı. Hangi ara
ziden ne kadar vergi alınacağı ve arazi
lere nelerin ekileceği vergi defterlerin
de kayıtlıydı. Mısır'da Nil'in taşması bel
li bir seviyeye ulaşınazsa sultan haraç 
vergisi almazdı. Haraçtan sonra en çok 
vergi ticaret mallarından toplanan ze
kat, hums ve öşürden sağlanırdı. 

Eyyübi Devleti'nin canlı bir ticaret ha
yatı vardı. İpek yolunun Akdeniz'e ula
şan bir kısmı ile baharat yolunun önemli 
bir bölümü Eyyübfler'in kontrolündeydi. 
Uzakdoğu'dan Yemen'e, oradan Kızılde
niz yoluyla Ayzab'a, Ayzab'dan Nil üze
rindeki Kus'a, Kus'tan Nil yoluyla İsken
deriye ve Dimyat' a ulaşan Baharat yo
lu ülkeye çok önemli miktarda gümrük 
vergisi sağlardı. Ayrıca Haçlılar'la yapı

lan ticaretten de gümrük vergisi alınır-

dı. Selahaddin, el-Melikü'l-Adil ve daha 
sonra el-Melikü' 1- Kamil doğudaki Haçlı 
devletleri, İtalyan şehir devletleri Vene
dik, Cenova, Amalfi, Piza ve Napali ile, 
Bizans'la ikili ticaret antlaşmaları yap
mışlardı. Ortadoğu'nun ve Uzakdoğu'nun 
ticaret malları bu yolla Avrupa'ya, Avru
pa'nın ticaret malları da doğuya taşını
yordu. Mısır gümrüğü devletin en büyük 
gelir kaynaklarından biriydi. Bu ikili ti
caret savaş zamanlarında bile devam 
edebiliyordu. İskenderiye, Akka, Lazkiye 
büyük ticaret limanlarıydı. Selahaddin 
ve diğer Eyyübi hükümdarları ikili ant
laşmatarla demir, kereste, zift gibi stra
tejik maddelerin bir kısmını Avrupa'dan 
sağlamışlardı. Mahzümi el -Minhac ii 
aJ:ıkami'l- .l]arac, İbn Memmati ~ava
ninü 'd -devavfn adlı eserlerinde Mısır'
da alınan çeşitli vergiler ve mali divan
ların işleyişi konusunda önemli bilgiler 
vermektedirler. 

Diğer bir önemli vergi gayri müslim
lerden toplanan cizye idi (cevalf) . Müsa
dereler. fidyeler. ganimetler de önemli 

gelir kaynaklarındandı. Mısır'da şap, so
da madenieri işletiliyar ve Avrupa'ya ih
raç ediliyordu. Vakıflar da önemli gelir 
kaynakları arasındaydı. Eğitim ve hayır 
kurumları kendilerine ayrılan vakıftarla 
çalışıyordu. Devlet ayrıca çeşitli yollar
dan vergiler alıyordu. Bunların arasında 
hayvanlardan alınan vergileri bilhassa 
zikretmek gerekir. 

Ülkede ziraat ve ticaret çok gelişmiş
tL Mısır-Yemen Baharat yolundan baş
ka İpek yolunun Musul ve Amid'den iti
baren Akdeniz limaniarına kadar olan 
kısmı Eyyübfler'in kontrolündeydi. İbn 
Cübeyr er-RiJ:ıle'sinde Eyyübfler döne
mindeki ticaret hayatı hakkında bilgi ve
rir. Büyük çarşılar, hanlar, kervansaray
lar, kaysariyyeler ticaretin en yoğun ya
pıldığı yerlerdi. Yemen- Mısır Baharat 
yolu üzerinde ticaret yapan tüccarlara 
"tüccarü'l-karim" denirdi. Avrupalılar'ın 
İskenderiye, Dimyat, Akka, Lazkiye gibi 
şehirlerde çarşıları ve ticari temsilcilik
leri bulunurdu. Guillaume de Tyr bütün 
ıtriyat, mücevherat, baharat ve Avrupa'-
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da bulunmayan değerli malların İsken
deriye'den getirildiğini söyler. W. Heyd 
de Selahaddin, el-Melikü'l-Adil, el-Me
likü'l-Kamil ile Avrupalılar ve Haçlılar 

arasında yapılan ticaret anlaşmaları hak
kında bilgi vermiştir (Yakın·Doğu Tica

ret Tarihi, s. 144-177, 397-446 vd .). 

Eyyübiler iç pazarlarını korumayı ba
şarmışlar, ikili antlaşmalar yaptıkları Av
rupa ülkelerinden ve Bizans 'tan kendi 
tüccarları için bazı imtiyazlar elde et
mişlerdir. Çeşitli sanat ve ticaret erbabı 
loncalar ve şirketler halinde teşkilatlan
mışlardı. Her loncanın, her şirketin ba
şında bir reis bulunuyordu. Dokumacı
lık, camcılık, kağıt ve sabun imalatha
neleri gelişmişti. Dımaşk'ta imal edilen 
kılıçlar dünyaca ünlüydü. Bu kılıçların 

çeliklerinin sırrı ancak yeni çalışmalarla 
çözülebilmiştir. 

Ülkede sabit bir para sistemi vardı. 
Paralar altın , gümüş ve bakırdan bası
lıyordu. Bu paralardan pek çok örnek 
zamanımıza ulaşmış, çeşitli kataloglar
da yer almıştır. Ülkenin önemli şehirle
rinde bulunan darphanelerde isteyenler 
belirli bir ücret karşılığında ellerindeki 
gümüş ve altını paraya çevirebiliyorlardı. 
Altın paranın (dinar) ağ ırlığı 4,25 gram
dı. el-Melikü'l-Kamil devrinde 7 gram
lık dinarlar basılmıştır. Bazı araştırma

cılar Selahaddin devrinde bazan standart 
dışı altın para basıldığını söylerlerse de 
(Ehrenkreutz, The. Crisis of Dinar, s. 180-
182; Cahen, E/ 2 (Fr.) , I, 822) bu doğru de
ğildir. 
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Iii R AMAZAN ŞEŞEN 

llLSANAT 

Eyyübf sanatı, islam sanatının yeni
den gelişmeye başladığı ve daha önce 
denenmemiş usullerle yeni bina tipleri
nin ortaya çıktığı devrin başlangıcında 
önemli bir merhale teşkil eder; özellikle 
Mısır'ın sanat geleneklerine temel oluş
turmuştur. Bu sanat. Mısır'daki Fatımf 

anlayışından farklı biçimde köken itiba
riyle bağlı olduğu Suriye anlayışını de
vam ettirerek gelişmiş ve gelişme süre-

Eyyübi medreselerin in genel özelli klerini gösteren Sam·
daki Adiliyye Medresesi 'nin plan ı 

ci içerisinde en fazla bölgedeki Selçuklu 
sanatının en önemli temsilcisi olan Zen
gf sanatından etkilenmiştir. Bundan do
layı Eyyübfler'in Mısır islam sanatı için 
tam anlamıyla bir yeniden doğuşu tem
sil ettikleri söylenebilir; Suriye sanatını 
ise takipçisi oldukları Zengfler'le birlik
te önemli ölçüde yönlendirmişlerdir. Böy
lece Mısır'da temeli atılan sanat. daha 
sonra iktidara gelen Memlükler döne
minde ilerleme gösterip Mısır ve Suri
ye'de, buralara Eyyübfler öncesinde ha
kim olan Fatımf ve diğer Arap soylu dev
letlerin sanat anlayışlarından farklı, ta
mamen Türk sanat geleneğinin takipçi
si bir sanatın doğmasına zemin hazırla
mıştır. Aynı zamanda bu sanat bölgeye, 
Mısır'ın ötesinde kalan Mağrib'in Maliki 
ve Fatımfler'in Şii ismailf anlayışiarına 
karşılık olarak Şafii ve Hanefi mezhep
lerinin görüşlerine uygun düşen yeni bir 
anlayış getirmiştir. 

Eyyübf sanatı müslümanların tarihte
ki en zor günlerini yaşadığı. iç ve dış teh
ditierin islam alemini temelinden sars
tığı bir devrin sanatıdır. Sünni olan Ey
yübf hükümdarları . Nüreddin Zengf'nin 
yolunu takip ederek bir taraftan Haçlı 
saldırılarına ve hıristiyan işgaline karşı 

durmaya çalışırken diğer taraftan ken
di topraklarında büyük bir güç haline 
gelmiş olan Şiiler'le ilmi sahada da mü
cadele etmişlerdir. Bundan dolayı Eyyü
bf imar ve sanat faaliyetinde ilmi husu
siyet önem kazanmış ve bu durum özel
likle medrese mimarisinde kendini gös
termiştir. 

Mimari. Oldukça fazla sayıda örneğin 
günümüze intikal ettiği medreseler ge
nellikle birbirini hatırlatan plan şernala
rına sahiptirler ; ancak Suriye'dekilerle 
çok az sayıda yapının ayakta kalabildiği 
Mısır'dakiler arasında belirli farklar gö
ze çarpmaktadır. Suriye 'deki medrese
lerin çoğunlukla tek eyvanlı olmasına ve 
kıble tarafında yer alan mescid kısmıy
la irtibatlı bir türbeye sahip bulunması
na karşılık Mısır'daki örneklerin birbiri
ne bakan çifte eyvanlı tipte oldukları ve 
türbelerin de ayrı binalar halinde inşa 
edildiği görülmektedir. Daha sonra Mem
lüklü mimarisinde de uygulanan bu dü
zenlemenin sebebi medreseleri n Mısır'
da iki veya dört mezhep. Suriye'de ise 
genellikle bir tek mezhep için yapılmış 
olmasıdır. Bu ilmi faaliyet çerçevesinde 
medreseler kadar önem taşıyan darül
hadisler de Eyyübf mimarisinin başlıca 
eserleri arasında yer alır. Sünni akaidini 
ve hadis çalışmalarını tesirli hale getir-
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meye yönelik faaliyetler için mekan teş
kil eden bu kurumlar da plan ve teşkilat 
itibariyle medreselere paralel mimari 
özelliklere sahiptir. En önemli Eyyübf mi
mari eserleri şunlardır : 

Ebü'l-Fevaris Medresesi. Maarretünnu·
man'da 595 (1198-99) yılında Ebü'I-Fe
varis Neca b. Abdülkerfm tarafından Şa
fii fıkhının okutulması için yaptırılmış
tır. Kubbeli bir eyvan şeklinde olan giriş 
dikdörtgen bir avluya açılır. Kıble tara
fındaki mescid orta kısımda pandantif
lerle geçilen bir kubbe, yan kısımlarda 
da tonozlarla örtülüdür. Batıdaki eyvanı 
ortadan kalkmış bulunan binanın kuzey 
doğusunda bir türbe, kuzeyinde de mol
la odaları yer almaktadır. 

Zahiriyye Medresesi. Halep'te ei -Meli
kü'z-Zahir Gazi tarafından yapımı baş

latılan ve onun ölümünden sonra 616 
(1219-20) yılında bitirilen medrese, aynı 
plan özelliklerine sahip bir bina olması 

na rağmen üç kubbeli mescidi ve doğu
daki büyük eyvandan başka kuzeyinde 
iki küçük eyvanın ortasında yer alan gi
riş eyvanının bulunmasıyla farklı bir du
rum arzeder. Ayrıca mescidin batısın

daki salon da farklı bir mimari bölüm 
oluşturmaktadır. 

Rükniyye Medresesi. Şam ' da 1. ei-Me
likü' I-Adil'in anne bir kardeşi Feleküd
din Süleyman' ın azatlısı Rükneddin Men
küferfş el- Felekf tarafından 624 ( 1227) 
yılında yaptırılmış olan medrese değişik 
özellikler göstermektedir. Plan itibariyle 
diğer medreselere yaklaşmakla birlikte 
kıble tarafında bulunan mescidle doğu
daki türbenin açıldığı avlunun tromplar 
üstünde yükselen bir kubbe ile örtülü 
olması dikkat çekicidir. Bu kubbeli me
kanın etrafında tonoz örtülü dehlizler 
bulunmakta. mescidin de tonozla örtü
lü olduğu görülmektedir. 

ei-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyı1b Med
rese ve Türbesi. Mısır'daki Eyyübf eserle
rinin en önde gelenlerinden olan ve ta
rihi kayıtlarda uzun uzun ihtişamından 
söz edilen el-Melikü's-Salih Necmeddin 
Eyyüb Medresesi (ei-Medresetü's -Salihiy
ye). büyük ölçüde tahribat geçirmesine 
rağmen bugün de Kahire'nin en önemli 
tarihi binalarından birini oluşturmakta
dır. Eski Fatımf darülilimleriyle Memlük 
medrese ve bimaristanları arasında bir 
geçiş merhalesi niteliğindedir. Belgele
re göre 640-641 ( 1242-1243) yıllarında 
Fatımfler'in el-Kasrü'l-kebir eş-Şarkl'

nin yerinde çift eyvanlı, karşılıklı iki ben
zer blok halinde inşa edilmiştir. Bu teş
kilat biçimiyle medresenin dört Sünni 


