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HAÇLI SEFERLERI KAYNAKLARININ
BÜYÜK KÜLLIYATI
Recueil des Historiens des Croisades
Do~ulu Tarihçiler
I~IN DEM~ RKENT
Haçl~~ seferleri tarihi hakk~ nda ilk denilebilecek bilimsel çal~~malar
18. yüzy~l~ n ortalar~ nda Fransa'da Saint-Maur dini cemiyetinin dindar bilginleri taraf~ ndan ba~lat~lm~~~görünüyor. Galya ve Fransa tarihçilerinin
eserlerini büyük bir koleksiyon halinde (Recueil des Historiens des Gaules et
de la France) ~~ ne~re ba~layan bu bilginler pek k~ sa bir zamanda Haçl~~ seferleri hakk~ nda bilgi veren bat~ l~~ ve do~ulu yazarlar~ n eserlerini bir arada
toplaman~ n gerekti~i inanc~ na varm~~ lar ve kendi cemiyetleri içinde, özellikle Arap müelliflerinin eserlerini okuyup yay~ na haz~ rlayacak kapasitede
bir bilgin tesbiti için ara~t~ rmalar yapmaya ba~lam~~lard~. Bu s~ ralarda
henüz hiçbirisi yay~ nlanmam~~~olan büyük islam tarihçilerinin konuyla
eserlerinin yazma nüshalar~~ Kraliyet ve Saint Germain-des-Pres
kütüphanelerinde bulunuyordu. Saint-Maur cemiyeti, bu fevkalâde güç
ba~ar~ labilir görevi Georges-François Berthereau ad~ nda üstün kabiliyetli
ve çal~~kan bir genç bilgine verdi.
1732 y~l~nda Bellesme'de do~mu~~olan bu dikkate de~er ki~i k~sa zaman içinde arabcay~~ ö~rendi~i gibi, inan~ lmaz bir gayret ve azimle bu
eserlerin tercümesine giri~ti. Ayr~ca yapt~~~~tercümelere, sonradan bu çal~~malardan yararlanacak olan bilginlerin büyük bir minnet duygusu ile faydalanabilecekleri k~ ymetli notlar ilâve etti. Böylece ortaya ciltler dolduran
özet tercümeler ve malzeme ç~km ~~~oldu.
Rerum Gallicarum et Francicarum scriptores (Recueil des historiens des Gaules et de la France), n~r. Bouquet, M. ve di~ erleri, 23 cilt, Paris 1738-1876; ikinci n~r. Delisle, L., 24 cilt,
Paris 1868-1894. Bu büyük koleksiyonun ilk ciltlerini yay~nlam~~~olan Dom Martin BOUQUET (1685-1754) Saint Maur dini cemiyetinin en yüksek dereceli üyelerinden birisiydi ve
Saint-Germain-des-Pr€s manast~ r kütüphanesinde görevliydi. Bu koleksiyonun ikinci ne~rini
yapan Leopold DELISLE (1826-1910) ise, 1852'de Bibliotheque Nationale'de çal ~~maya ba~lam~~~ve 1874'de bu kütüphanenin idarecisi olmu~tu. Elyazmalar~~ için bir katalog haz~ rlam~~~ve pek çok da eser yay~ nlam~~t~ r.
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Arabca eserler üzerinde ba~lan~ lan bu faaliyetler s~ ras~nda, hatta bundan biraz daha önceleri, yine ayn~~ bilimsel-dini cemiyet üyeleri Bongars'~n
Gesta Dei per Francos 2 ve Duchesne'in Historiae Francorum Scriptores 3 adl~~
eserlerinde toplanm~~~olan Haçl~~ seferlerine ait grek tarihçilerinin yaz~ lar~n~ , mukayeseli çal~~ ma metodu ile bir araya getirmi~ler ve bütün bunlar
~~
da, giri~tikleri büyük i~in bir el alt~ nda toplanmas~~ gibi do~ru bir
dü~ ünceyle Berthereau'ya teslim etmi~lerdi. Böylece yeterli say~da büyük
eser, Haçl~~ seferleri hakk~ nda çal~~acaklara ~~~ k tutmak üzere bir araya getirilmi~~ve belli bir düzen içinde bas~ lmak üzere haz~rlanm~~~oluyordu.
Frans~z ~ htilâli'nin patlak vermesi bütün bu verimli faaliyeti durdurdu. Benedictin tarikatine mensup olan cemiyetin rahip üyeleri peri~an oldular. Georges-François Berthereau 1794 y~l~ nda, belki de hayat~n~n eserinin u~rad~~~~bu kötü âk~ betin ac~s~ na dayanamayarak, ölüp gitti. Haçl~~ seferleri hakk~ nda bilgi veren gerek bat~l~~ ve gerekse do~ulu yazarlar~n bu
dindar ara~t~ nc~lar taraf~ ndan toplan~ lan koleksiyonu kaybolup gitmi~ti.
1739 y~l~nda ba~lay~ p Fransa krall~~~ n~n y~k~l~~~ na kadar sürmü~~olan çal~~malar~ n meyveleri uzun y~llar sakl~, ne oldu~u bilinmez bir durumda kald~.
~~8o ~~ y~l~ nda, Berthereau'nun haz~ rlam~~~oldu~u yazmalann, onun vârislerince korundu~u ö~renildi. Bunlar derhal al~narak önce büyük
müste~rik Sylvestre de Sacy 4'ye emanet edildi. 1813'de de ünlü Bibliotheque Nationale'e teslim edilerek, orada emniyete al~nm~~~oldu. Ayn~~ kitapl~~~n Fonds Français bölümünde No. 9050-9080 aras~nda yer alan bu eserler otuzbir cilt te~ kil etmektedirler. Bunlar~ n listesi ve içinde bulunan eserler, bizim as~ l konumuzu te~kil eden sonraki büyük Recueil des Historiens
Bongars, J., Gesta Dei per Francos sive orientalium expeditionum et regni Francorum Hierosolymitani hisioria a °anis s~d illius a~vi scriptoribus litteris commendata, 1 cilt 2 kas~m,
1611.

Hanau

Duchesne, A., Histor~ae Francorum scriptores coetane~; 5 cilt, Paris 1636-41. Richelieu'nun himayesi ile saray vakanüvisli~ine getirilen And~-e DUCHESNE (1584-1640) say
~s~z
eser meydana getirmi~tir. Yukar~da ad~~ geçen eserden ba~ka 1619'da Historiae Normannorum
Scriptores' i, ayr~ca papalann ve frans~ z kardinallerinin tarihini yazm~~t~r. Eserlerinin bir k~sm~~
O~lu François Duchesne ( I 6 6- I 6g3) taraf~ ndan tamamlanm~~t~r.
Silvestre de SACY (1758-1838). Dom Berthereau'dan ~arkiyat okudu. Ecole des Langues Orientales'de arabca, College de France'da farsça profesörlü~ü yapt~. 1815'de Paris
Universitesi'ne rektör oldu. 1832'de Frans~ z Akademisi'ne daimi sekreter seçildi. Tenkitçi
metodu ve geni~~bilgisi ile arab dilleri çal~~malar~n~n Fransa'da kurucusu oldu ve bu alanda
pek çok eser yazd~. Ba~l~ça eserleri: Grammaire Arabe, 181o; Mitr~oire sur l'Histoire des Arabes

avant Mahomet, 1785; Principes de grammaire g ~~"rale, 1815; Le Livre de 'falda!: et Dimnah,
1816; Les Siances de Narin, avec un commentaire en araba, 1822; Chrestomathie araba, ~
826'dir.
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des Croisades'~n ilk cildine yaz~lm~~~olan önsözde verilmektedir. Bu listeden
aç~kca görüldü~ü gibi, ad~~ geçen Georges-François Berthereau, zaman~nda
bilinen hemen hemen bütün Haçl~~ seferlerine ait literatürü gözden geçirmi~~ve hatta bir bak~ ma büyük bir ehliyetle i~lemi~~bulunmaktayd~. Yukar~da bahis konusu etti~imiz Recueil önsözünde, daha sonra Reinaud'nun
Extraits des Historiens arabes relatifs aux guerres des Croisades 6 ad~~ alt~nda yay~nlam~~~oldu~u Haçl~~ seferleri hakk~ nda arab yazarlann~ n eserlerinden
özetlerin, Berthereau'nun koleksiyonu elde olmasayd~~ meydana getirilemiyece~i belirtilmektedir.
Saint-Maur cemiyetinin Haçl~~ seferleri külliyat~ ndan önce ele alm~~~oldu~u üç büyük seri, yani Historiens des Gaules 7, Gallia Christianas ve Histoire
littiraire de la France' külliyatlanndan bir kaç cilt Frans~z ihtilaWnden önce
ne~redilmi~~bulunuyordu, ama ihtilal bunlar~ n da sonunu getirmi~~
görünmekteydi. Ancak Frans~ z Akademisi (Acad&nie des inscriptions et
belles-lettres) Konsüllük devrinde bu eserlerin ne~rine devam karar~~ ald~~~~
gibi, 1834 y~l~ nda da Haçl~~ seferlerine ait vesika ve di~er literatürün tamam~n~~ kapsayacak bir külliyat~n yay~n~n~~ da planlad~. Yap~ lan plana göre,
tamamiyle daha önce B&I€dictin tarikat~ na mensup Saint-Maur rahiplerinin tasarlad~ klan gibi, külliyat, biri Bat~ , di~eri Do~u yazarlar~n~ n eserlerini kapsayacak iki k~s~mdan olu~acakt~ . Her ne kadar tasarlanm~~~olan ilk
plandan tamamiyle vazgeçilmedi ise de, yay~n s~ras~ nda külliyat~ n içine
al~ nacak eserlerin seçilmesinde bir çok de~i~iklikler yap~ld~. Do~u tarihçileri, Quatrem6.e m'in de çal~~malara kat~lmas~~ ~art~yle Reinaud''ya havale
Bk. R. H.C. or., I, Introduction, s. II vdd.
Reinaud, M., Extraits des Historiens arab~s relatifs a~~x guerres des Croisades, Michaud,
J.F., Biblioth4ue des Croisades, II, Paris 1829.
Bk. yukanda n.1 .
Gallia Christiana in provincias ecclessiasiicas distributa, n~r. Sainte-Marthe, S. de ve dierleri,
4 cilt, Paris 1656; ikinci n~r. Sainte-Marthe, D. de ve di~erleri, I-XIII. cilt, Hau~
reau, B., XIV-XVI. cilt, Paris 1715-1865; tashih edilmi~~yeni bir ne~ri Piolin, P., cilt I-V,
XI, XIII., Paris 1870-78.
9 Histoire littiraire de la France, 37 cilt, Paris 1862-1938.
Etienne Marcus QUATREMERE (1782-1857). 18o7'de Bibliotheque Nanonale'in
Elyazmas~~Eserler bölümüne giren müste~rik, 1808 y~l~nda Recherches sur la langue et la I~Urature de l'Egypte ve 1810 y~l~nda Des Mimoires Historigues et Gioraphigues sur ['Egypte ad~n~~ta~~yan kitaplar~n~~yay~nlad~ . 1815'de Frans~z Akademisi'ne üye seçildi. 1836'da Re~idüddin'in
(L'Histoire des Mongols de la Pers~) ve 1837'de Makrizrnin (L'Histoire des Sultans Mameh~ks)
eserlerini tercüme ederek yay~nlad~.
" Joseph-Toussaint REINAUD (1795-1867). S. de Sacy'nin ö~rencisi olan Reinaud,
Bibliotheque Nationale'de çal~~t~~ ve 1832 y~l~ nda Frans~z Akademisi'ne üye seçildi. S. de
Melen C. LIV, 55
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edildi. Bu yay~ n faaliyetine bir süre sonra Defr&nery 12 , Reinaud'un
ölümünden sonra da G. de Slane 13 kat~ld~ lar. G. de Slane'~ n iste~i ile bu
büyük külliyat~ n yay~n çal~~malar~ na B. de Meynard " da i~tirak etti. Ancak külliyat~ n yay~n~~ henüz devam ederken G. de Slane'~n ve Defr&
mery'nin ölümleri üzerine, II/1, III, IV, ve V. ciltleri B. de Meynard tamamlad~~ ve ne~retti.
~~te, Haçl~~ seferlerine di~er bat~l~~ milletlerden çok daha büyük ölçüde
kat~lm~~~olan frans~ zlar, bugün hâlâ bu seferler için ba~vurulacak toplu
kaynak koleksiyonu olarak de~erini korumakta olan Recueil des Historiens
des Croisades külliyat~ n~~ bu k~sa aç~ klamalar~m~ zla belirtti~imiz ~artlar alt~ nda gerçekle~tirdiler.
Külliyat, Frans~ z Akademisi taraf~ ndan 1841-1906 y~ llar~~ aras~ nda
onalt~~ büyük ebatta (folio) cilt olarak yay~nlanm~~t~r:
Les Lois (Kanunlar),

2

cilt, Paris 1841, 1843.

Historiens occitenteaux (Bat~l~~ Tarihçiler), 5 cilt, Paris 1844-1906.
Documents arm&~ iennes (Ermeni vesikalar~),

2

cilt, Paris 1869-1906.

Historiens orienteaux (Do~ulu Tarihçiler), 5 cilt, Paris 1872-19436.
Historiens grecs (Grek Tarihçiler),

2

cilt, Paris 1875-1881.

Sacy'nin ölümünden sonra onun yerine College de France'da arabca profesörü oldu.
1828'de Description des monuments arabes, persans et tura, 1829'da Extraits d~s Historiens arabes
relatifts aux gu~rres des Croisades ve ~~ 836'da Invasions des Sarrasins en France et de France en Savoie en Piimont et dans la Suisse adl~~ eserleri yay~nlad~.
12 Charles DEFREMERY (1822-1883). Frans~
z Akademisi ve Conseil de la Societe
Asiatique üyesi olan Defremery, arab dili ve edebiyat~~ profesörü olarak College de France'da hocal~k yapt~ . Bir çok arabça, farsça eser yay~ nlad~~ ve tercüme etti.
" William Mac Guckin de SLANE (18(31-1879). ~rlanda as~ll~~ müste~rik önceleri Cezayir ordusunda tercümanl~ k yapm~~t~ . Daha sonra bir çok arabca tarih metnini tercüme etti
ve Bibliotheque Nationale'de bulunan arabca elyazmalann~ n katalo~unu haz~rlad~.
Barbier de MEYNARD (1826-1938). Ecole des Langues Orientales'de türkçe (1863),
College de France'da farsça (1876) ve arabca (1885) prefesörü olan Meynard, 1861 y~l~ nda
Dictionnaire Gioraphique, Historique et Littiraire de la Perse et des Contri,es Adjacentes ve Tableau
Littiraire du Khoraçan et de la Transoxiane au I V'e s. de higire, 1878 y~l~ nda ise La Poisie en
Perse'yi yay~ nlad~ . 1881-1886'da daha önce yap~lm~~~olan türkçe-frans~
zca sözlüklere ek haz~ rlad~ . Aynca pek çok tan~ tma yaz~s~~ kaleme ald~~ ve çeviri yapt~.
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Ülkemizde yeni yeni ba~lamakta olan Haçl~~ seferleri tarihi üzerindeki
çal~~malara faydas~~ olaca~~~inanc~~ ile bu büyük külliyat~n içinde bulunan
pek çok say~daki eser, yaz~~ ve belgeleri bu makale ile tan~tmak istiyorum.
Ancak onalt~~ büyük ciltlik eserin tümündeki kitap ve belgeler çok fazla bir
yekün tuttu~u için konuyu, eserin ayr~ld~~~~be~~ayr~~ bölüm içinde ayr~~ ayr~~
ele alman~ n daha uygun olaca~~n~~ dü~ündüm. Bu bölümler içinde, külliyat~n yay~ nlanmas~ ndan sonra Haçl~~ seferleri ile ilgili büyük önem ta~~yan
bir çok islami kayna~~n ele geçmi~~bulundu~unu belirtmek yerinde olur.
Kanaatimce, sonradan mevcudiyetlerinin fark~ na vanlarak yay~nlanmalan
cihetine gidilen, mesela ~bn el-Kalânisi, el-Azimi, ~bn el-Furat v.b. ts gibi
Haçl~~ seferleri bak~m~ndan fevkalade önem ta~~ yan eserlerin ne~ri ve de~erlendirilmesi, Recueiliin en fazla Do~u Tarihçileri k~sm~ n~~ eskitmi~tir. Bu
itibarla, yeni yay~ nlanm~~~bulunan bibliyografya ile kar~~la~t~ nlmas~ n~~
mümkün k~lmak üzere, önce külliyat~ n bu Do~u Tarihçileri k~sm~ n~n
muhtevas~ n~~ tan~ tmay~~ do~ru buldum. Büyük eserin di~er ve de~erini daha uzun süre koruyacak olan k~s~ mlarm~~ ba~ka bir yaz~ mda ele almak istiyorum.
Tarih literatüründe R.H.C. k~saltmas~~ ile an~ lan külliyat~n islam kaynaklar~na ayr~lan ve 1872 y~l~nda Paris'de yay~ nlanan I. cildini Reinaud
önce Quatremere ile birlikte haz~ rlad~. Bu cildin bas~m~ na 1837'de ba~lan~ ld~, fakat çal~~malar üç y~ l sonra durdu. 433. sayfada kalm~~~olan cildin
yay~n~~ 185o'de yeniden ele al~ nd~. Reinaud bu defa cildin son yar~s~ n~n çal~~malar~ n~~ Defremery'nin i~birli~i ile yürüttü. Ancak bu cildin ne~ir çal~~malar~~ henüz tamamlanmadan Reinaud I867'de ölünce, Akademi ilk cildi
yay~ nlamakla G. de Slane'l görevlendirdi ve ona, eserin geri kalan k~sm~n~ n da yönetimini emanet etti. G. de Slane, bu cildin ba~~nda kullan~lmak
üzere Reinaud'un toplam~§ oldu~u malzemeyi tasnif ederek Giri~~
bölümünü kaleme ald~. Ayr~ca cildin ilk metnini te~ kil eden Ebug-Fida tarihinden yap~lm~~~frans~ zca tercümelerin arabca metne zaman zaman uyR.H.C. or.'un ne~rinden sonra ortaya ç~kan ve bir ço~u, k~smen de olsa, yay~nlanan
islami kaynaklar hakk~nda bilgi almak için bk. Cahen, C., La Syrie du Nord a l'Epoque de:
Croisades et la Principauti Franque d'Antioche 1940, s. 33-93; Runciman, St., A History of the
Crusades, 1965, türkçe tere. I~~ltan, F., Haçl~~Seferleri Tarihi, 1986-87, I, S. 260 vd., II, s. 403406, Il!, s. 410 vdd.; Elisseeff, N., Niir ad-Din, un grand prince musulman de Syne au temps de:
Croisades, 1967, I, s. 1-85; Rosenthal, F., A Histo~y of Muslim Historiography, 1968'; Demirkent, I., Urfa Haçl~~Kondu~u Tarihi (1098-1118), 1974, s. XXXIV vdd.; ayn. mlf., Urfa Haçl~~
Kondu~u Tarihi (1118-1146), 1987, s. XXV vdd.; ~e~en, R., Saldhaddin Devrinde Eyyiibiler Devleti, 1983, s. 4-26; Sevim, A., Sun:ye ve Filistin Selçuklulan Tarihi, 1983, S. 4-10; Alptekin, C.,
Dima~k Atabegl~~i, 1985, s. XV-XXV.
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mad~~~~farkedilerek, bu defa müellif nüshas~ ndan,' yeniden tercüme faaliyetine giri~ildi. Fakat ortaya, arabca metin ile frans~zca çevirisinin ayn~~
sayfaya s~~d~ r~lmas~~ güçlü~ü gibi yeni bir sorun ç~ kt~ , ama bu sorun Milli
Bas~ mevi ba~kan~~ olan Derenemesnil'in ustal~~~~sayesinde çözüldü.
I. cilt, LXXI sayfa giri~~ve 865 sayfa metinden ibarettir. Giri~, dört
bölüme ayr~ lm~~t~ r. Birinci bölümde (s. VII-XLI) Haçl~~ seferleri devrinde,
1087-1320 y~ llar~~ aras~ nda hüküm sürmü~~müslüman devlet ve hanedanlar~~ hakk~ nda bilgi verilmi~tir. ~kinci bölümde (s. XLII-LXII) Haçl~~ seferleri
hakk~ nda malâmat veren müslüman yazarlar~ n~n kronolojik listesi ve her
birinin alfabetik olarak biyografileri ve eserleri için tan~ tma yaz~ lar~~ yer almaktad~ r. Üçüncü bölümde (s. LXII-LXVI) bu külliyat içinde kullan~ lan
yazma nüshalar~ n hangi gruplar halinde mütalaa edildi~i anlat~ lm~~~ve bu
eserlerin dört grup olarak ele al~nd~~~~bildirilmi~tir:
Vekayinameler.
Ansiklopediler.
Hükümdar, hanedan veya ~ehir tarihleri.
Biyografik eserler ve monografiler.
Dördüncü bölümde (s.LXVI-LXXI) ise, eserde kullan~ lan transkripsiyon sistemi aç~ klanmaktad~r.
Bu ciltte yer alan ilk eser Ebu'l-Ficla (1273-133~ )'ya aittir:
,~_u~~~
(Resume de l'Histoire des Croisades, tire des Annales d'Abou'l-Fecla = Ebu'l-Ficla'n~ n y~ ll~klar~ndan al~nan Haçl~~ seferleri tarihi özeti) 17. el-Muhtasar f~" Ahbâr el-Be~er'den al~ nm~~~olan hicri 485-702 (1092/93-1302/03) tarihleri aras~ nda
haçl~ lar ile ilgili olaylar~~ kapsayan k~s~mlar, arabca metin ve alt~nda frans~zca çevirisi ile cildin 1-165 sayfalar~~ içinde yer al~yor. Her sayfa ba~~nda
16 Nlüellif nüshas~: Bibliotheque Nationale, Supplement arab. No. 750'de kay~ tl~d~r.
Daha önce Saint Germain koleksiyonu No. ~ o~ 'de idi. Eserin ilk sayfas~~ üzerine yap~~t~r~lm~~~bir ka~~t parças~nda kaydedilmi~~not, bunun Saint-Germain-des-Pres manast~r kütüphanesine geçmeden önce Coislin kitapl~~~nda bulundu~unu aç~klamaktad~r. K~rm~z~~ maroken
cilt kapakl~~ kitap, büyük ebatta 344 varakt~r ve her sayfada 19 sat~r bulunur.

Yazma nüsha : Bibliotheque Nationale, eski arab kaynaklar~ , No. 6155, No. 748 ve
No. 749. n~r. el-Muluasar fi Tarih el-Be~er, 2 cilt, ~stanbul h. 1286 (1869/7o); 4 cilt, Kahire
h. 1325 ( ~ 907/08); 2 cilt, Kahire h. 1332 (1914). Eserin Avrupa'da bir çok ne~ir ve Iütince
çevirileri yap~lm~~t~r. Bu hususta bk. GAL, Il, 44, Supt, II, 43; ~.A., Ebtilfidd maddesi. Son
olarak P.M. Holt taraf~ndan k~ smen ingilizce çevirisi yay~nlanm~~t~r: The Memoirs of a Synan
Prince Abu'l-Fida SuBan of Plamah (672-732/1273-1331), Wiesbaden 1983.
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ve yan bo~ luklarda, o sayfada verilen bilginin ait oldu~u hicri senelerle
bunlara tekabül eden miladi y~ llar kaydedilmi~tir. Metinde konu ba~l~ klan
yoktur. Olaylar~ n anlat~ m~~ paragraf ba~lar~ nda ait olduklar~~ y~l~ n tarihi verilmek suretiyle, birbirini takip eder.
Sayfa 166-186 aras~ nda tarih yazan Ebu'l-Fida'n~ n kendi eserinden ç~kanlm~~~otobiyografisi, sadece frans~ zca metin olarak bulunmaktad~ r:
Autobiographie d'Abou'l-Feda. Extraite de sa Chronique.
Ayn~~ ciltte s. 187-744 aras~ nda büyük islam tarih yazar~~ ~bn
16o-1233)'in el-Kdmitinde bulunan haçl~ lara ait bilgi, üstte arabcas~~ altta
ise frans~ zca çevirisi ile verilmeye ba~lanm~~ t~ r:
( E x t ra i t de la chronique intitulee Ka~nel-Altevarykh
,,f5h
et-Tezd~rih'inden al~nm~~~parçalar)'.
~bn
par Ibn-Alatyr =
mlar,
hicri 491 (1098) y~l~ nda Antakya
Buraya al~ nan ve tercüme edilen k~s~
lamakta
ve 585 (t 189)'deki Pusu
~ehrinin haçl~ lar taraf~ ndan al~ n~~~~ ile ba~
sava~~~ile son bulmaktad~ r. Konu ba~l~~~~olarak sadece y~llar~ n tarihi kayd
edilmi~tir.
Cildin 745-756 sayfalar~~ aras~ nda, gerek Ebu'l-Ficla ve gerekse ~bn elEsir tarihlerinden al~ nan parçalara eklenmi~~notlardan önce eksik kalm~~~
baz~~ bilgiler tamamlanmaya çal~~~ lm~~t~ r. Bu anlamda, daha önce bahis
konusu edilen Ebu'l-Ficla biyografisi tamamlanm ~~~ve onun eserinin yazmalar~~ tan~ t~ lm~~t~ r. Bu bilgileri müste~ rik Reinaud ve Defremery'nin ~ bn
el-Esir'in hayat~, eserleri ve el-K-d~nitin muhtelif yazmalar~~ hakk~nda verdikleri aç~ klamalar izliyor. Eserin 757-800 sayfalar~~ Notlar ve Düzeltmeler'e ayr~ lm~~t~ r. Burada, Defremery taraf~ ndan verilen notlar ve ayd~ nlat~c~~
bilgiler (F) harfi, G. de Slane'~ n notlar~~ (S) harfi ile belirtilmektedir. Reinaud taraf~ ndan yaz~ lm~~~az say~ daki not ise kendi ismini ta~~ r. Sayfa 8o1
ile eserin sonunu te~ kil eden 865. sayfalarda genel indeks bulunmaktad~ r
ve G. de Slane taraf~ ndan düzenlenmi~tir.
II. cilt iki k~s~md~r. Ancak bu cildin birinci k~sm~, ikinci k~sm~ ndan,
hatta III. ciltten daha sonra 1887 (Paris)'de ne~redilmi~tir. Bu k~sm~ n yay~na haz~ rlanmas~~ görevini yüklenmi~~bulunan müste~rik Defremery'nin çal~~malar s~ ras~nda hastalanmas~~ ve ard~ ndan 1883'de ölümü, böyle uzun
'H Metin dört yazma nüshadan faydalan~larak meydana getirilmi~tir. Bibliotheque Nationale, eski arab kaynaklar~ , No. 740, 746, 741 ve Upsala nüshas~ . N~r. Tornberg,
C.J., el-Kdmil fi'l-Ti~~ih, 12 cilt, Lugduni Batavorum 1851-76; di~er bir ne~ri, Beyrut 1386
terciimesi, 12 Cilt, ~st. 1985-87.
(1966/67); türkçe terc. Ibnii'l-Esi~.
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süren bir gecikmeye sebep olmu~ tur. Sonunda B. de Meynard, eski plana
uygun olarak çal~~ malara kald~~~~yerden devam etmi~~ve bu k~sm~~ tamamlam~~t~ r.
Ayn~~ düzen içinde IV sayfa giri~~ve 250 sayfa metin ihtiva eden k~s~ mda s. 1-18o aras~ nda ~ bn el-Esir'in el-Kd~ndinin I. ciltte kalm~~~oldu~u hicri 585 (118g) y~ l~ ndan sonraki haçl~ lar ile ilgili ba~l~ ca olaylar, mesela
Üçüncü haçl~~ seferi s~ ras~ nda sultan Salaheddin'in Suriye'de bulunan
franklarla mücadelesi, Akka'n~ n ku~at~ lmas~ , büyük Sultan'~ n ölümü, halefleri aras~ nda ç~ kan anla~mazl~ klar, M~s~ r'daki askeri olaylar, imparator
Friedrich II.'in haçl~~ seferi ve 628 (1231)'de franklann Cebele'yi zapt~, anlat~ lmaktad~ r. Böylece ~ bn el-Esir'in eserinin sonuna ula~~ lm~~~olur.
Bu k~ sm~ n 181-25o sayfalar~~ aras~ nda ise Bedreddin el-Ayni (13601451)'nin ~lcd el-Cumdn fi Tdrih Ehl ez-Zamdn ad~ n~~ ta~~yan büyük eserinden
Haçl~~ seferleri tarihiyle ilgili olarak yap~ lm~~~seçmeler ile bunlar~ n frans~ zca
çevirileri yer almaktad~ r:„.,J1,i ).L.1
du Livre intitul
de Collier de Perles, par Bedr-eddyn Alainy = Bedreddin el-Ayni'nin ~kd elCurndn adl~~ eserinden seçrneler)'9. Ayni tarihinden al~ nan parçalar hicri 624
(1226)'de el-E~ref ile karde~i el-Muazzam aras~ ndaki anla~mazl~~~ n anlat~ lmas~~ ile ba~lamakta, sultan el-Melik ez-Zahir Baybars'~ n hükümdarl~~~~
süresini 673 (1274) y~ l~ na kadar içine almakta ve sultan~ n Kerak'a yapt~~~~
seferle son bulmaktad~ r.
Sayfa 25I'de ~ bn el-Esir tarihinin bu ciltteki konu ba~l~ klar~~ verilmektedir. Bunu, 252. sayfada el-Ayni tarihinin konu ba~l~ klan listesi takip ediyor 20•
el-Kd~nd et-Tevdrih'den al~ nm~~~parçalar:

Sayfa

Giri~~
585 ( ~~ 189-1190) y~ l~~ olaylar~ n~ n devam~~
Y~ l 586 (~ubat ~~ ~ go-ocak

3

Metin, Bibl. Nat., eski arab kaynaklan, No. 757 (yeni katalog no. 1543)'de kay~ tl~~
nüshadan faydalan~larak haz~rlanm~~t~r. B. de Meynard, bunun eksik bir nüsha oldu~unu
ve ancak hicri 673 (1274) y~l~na kadar geldi~ini yaz~yor, kr~. R.H.C. or., II/1, s. III. Bu eserin tam bir yazma nüshas~, Topkap~~ saray~~ III. Ahmed Ktp. No. 2911 ve 2912'de kay~ tl~ d~r;
türkçe tere. Topkap~~ saray~~ Ba~dad Kö~kü Ktp. No. 278 ve Emanet Hazinesi No. 1373.
20
II. cildin birinci k~ sm~ndan itibaren metinde yer alan olaylar, konu ba~l~klan verilmek suretiyle kaydolunmu~tur.
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Sayfa

Y~l 587 (ocak ~~ 91-ocak 1192)
Y~l 588 (1192)
Y~ l 589 (1193)
Y~ l 590 (1194)
Y~l 591 (1195)
Y~l 593 (kas~ m 1196-kas~m 1197)
Y~ l 596 (ekim 1199-ekim 12oo)
Y~ l 597 (ekim 1200-ekim 1 201)
Y~ l 599 (eylül 1202-eylül 1203)
Y~l 600 (eylül 12o3-a~ustos 1204)
Y~l 6o1 (a~ustos 12434-a~ustos 1205)
Y~l 602 (a~ustos 12o5-a~ustos 12436)
Y~ l 603 (a~ustos (12o6-temmuz 1207)
Y~ l 604 (temmuz 1207-temmuz 1208)
Y~ l 6435 (temmuz 1208-temmuz 1209)
Y~l 609 (haziran I 2 12-may~s ~~213)

36
57
72
77
78
84
89
90

91
92
97
98
103
105
107
108
109
111
~~26

Y~ l 613 (nisan 1216-nisan 1217)
Y~ l 614 (nisan 1217-mart 1218)
Y~ l 615 (mart 1218-mart 1219)
Kevâ~e kalesinin ~ mâdeddin, Tell-Yafer'in Bedreddin ve Sincâr'~ n el137
Melik el-E~ ref taraf~ ndan fethi
150
Y~ l 616 (1219-1220)
153
Y~l 617 (mart 1220-~ubat 1221)
el-Melik
~i
Gazi'nin
karde
Y~ l 621 (ocak 1224-ocak 1225). ~ihabeddin
el-E~ref e kar~~~ayaklanmas~~ ve el-Melik el-E~ rerin Ahlat'~~
164
al~~~~
banda
yap~lan
aras~
~i
el-E~ref
l
623
(1226).
el-Muazzam
ve
karde
Y~
I 66
n~~
168
Franklar ve ermeniler aras~ ndaki sava~~
170
Y~l 624 (aral~k 1226-aral~k 1227)
ve
Say~i
Y~l 625 (aral~k 1227-kas~ m 1228). Franklarm Suriye'ye geli
171
da'n~n i~gali
172
Keykubâd'~n Erzincan'~~ fethi
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Sayfa
el-Melik el-Kâmil'in hareketi
Y~ l 626 (kas~ m 1228-kas~ m 1229). Kudüs'ün franklara b~ rak~ l~~~~
el-Melik el-E~ref taraf~ndan D~ ma~k'~ n i~gali
el-Kamil'in Hama'y~~ al~~~~
Y~ l 628 (kas~ m 1230-ekim 1231)

I 73
~~ 75
176
178
18o

lkd el-Cumdn' dan al~ nm~~~parçalar:

Y~l 624 (aral~ k 1226-aral~ k 1227). Eyyüb'ün o~ullan ile ilgili olaylar
183
Y~ l 625 (aral~ k 1227-kas~ m 1228)
187
Y~l 626 (kas~ m 1228-kas~ m 1229). Kudüs'ün franklara b~ rak~l~~~~
187
Y~l 627 (kas~ m 1229-kas~m 1230). Franklar~ n Hama'ya kar~~~seferi
194
Y~ l 631 (ekim 1233-eylül 1234)
196
Y~ l 637 (a~ustos 1239-temmuz 1240)
196
Y~ l 641 (haziran 1243-haziran 1244)
~~ 97
Y~l 642 (haziran 1244-may~s 1245)
~~98
Y~ l 644 (may~ s 1246-may~s 1247)
199
Y~l 645 (may~ s 1247-nisan 1248)
199
Y~ l 647 (nisan 1249-nisan 1250). Dimyat'~ n franklar taraf~ndan zapt~~
200
Sultan es-Salih Necmeddin Eyyüb'ün ölümü
204
es-Salih'in ölümünden sonra franklar aras~ nda olup bitenler
207
Y~ l 648 (nisan 1250-mart 1251). Franklar~ n u~rad~~~~bozgun; Fransa
kral~ n~ n seferi
209
Franklar~n Dimyat'~~ teslim etmesi ve Fransa kral~ n~ n ayr~ l~~~~
213
Y~ l 651 (mart 1253-~ ubat 1254)
215
Y~l 658 (aral~ k 1259-aral~ k 1260)
215
Y~l 659 (aral~ k 1260-kas~ m 1261)
2 16
Y~l 661 (kas~ m 1262-kas~ m 1263). Sultan el-Melik ez-Zâhir'in
Akka'ya seyahati ve bu ~ehre kar~~~düzenledi~i sefer
2 18
Y~l 662 (kas~ m 1263-ekim 1264)
219
Y~ l 663 (ekim 1264-ekim 1265). Kaysâriye'nin al~ n~~~~
219
Arsüfun al~ n~~~~
220
Y~l 664 (ekim 1265-ekim 1266). Sultan el-Melik ez-Zâhir'in Suriye'yi
ziyareti
221
Bu y~l~ n (664) ~aban ay~ nda Halba ve Yrka kalelerinin al~~~ n~~
222
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222
Bu y~l~n 19 ramazan'~ nda Safed'in al~n~~~~
Y~ l 665 (ekim 1266-eylül 1267). el-Melik ez-Zâhir'in Suriye'nin eya224
letlerine gidi~i
225
Y~ l 666 (eylül 1267-eyyül 1268). Sultan ez-Zâhir'in Suriye'ye seyahati
226
Yafa'n~ n fethi
227
665 y~l~ n~n receb ay~ nda Sakif-Arnün'un fethi
228
665 y~l~ n~ n ramazan ay~ nda Antakya'n~ n fethi

234
Bagras'~n fethi
235
Sultan ve Sis senyörü aras~nda yap~ lan mütareke
D~ ma~k'da bulunan Sultan'a, Akkâ senyörü taraf~ ndan gönderilen
236
elçiye ait hikaye
236
Y~l 667 (eylül ~~268-a~ustos 1269)
237
Y~l 669 (a~ustos 1270-a~ustos 1271). H~sn el-Ekrad'~ n fethi
242
fethi
Akkar'~n
244
el-Kureyn'in fethi
Y~ l 670 (a~ustos 1271-temmuz 1272). Sultan el-Melik ez-Zâhir'in Su2 45
riye'ye seyahati
2 46
Sultan'~ n M~s~r'a dönü~ü
ikinci
sefer
~~~~
2 47
n
Suriye
üzerine
yapt
M~s~ r sultan~n~
n
Kerak'a
gidi~i
~
2 48
Y~ l 673 (temmuz 1274-haziran 1275). Sultan'
r.
~
nda
ise,
genel
indeks
yer
almaktad
Sayfa 253-271 aras~

II. cildin ikinci k~sm~~ G. de Slane taraf~ ndan 1876 y~l~ nda Paris'de yay~ nlanm~~t~ r. Bu kitap 394 sayfadan ibaret olup sadece ~bn el-Esir'in elBâhir ad~yla tan~ nan Zengiler hakk~nda yazm~~~oldu~u et-Tdrih el-Bdhir
(Histoire des
'-,-(!"1 i-k-fi
fi'l-Devlet el-Atabekiye
ait bilhaçl~lara
nm~~~
ndaki
eserinden
al~
Atabecs , = Atabekler Tarihi) 2' ad~
bulundu~~
gilere tahsis olunmu~ tur. Giri~~(s. 3)'de, bu eserin bir tek elyazmas
~u ve bu nüshan~ n çok güzel bir yaz~yla yaz~ lm~~~olmas~ na ra~men tashihe
Yazma nüsha: Bibl. Nat., eski arab kaynaklar~ , No. 8I8'de kay~ tl~d~ r. Daha önce
Colbert kütüphanesinde bulunuyordu. Kitap sonradan bas~lm~~t~ r: et-Tarih el-Bahir
el-Atab~kiy~~bi'l-Mavsil, n~ r. Tuleymât, A.A., Kahire h. 1382 (103). G. de Slane, ~ bn elri, X,
Esir'in, bu eserini hicri 6o8 (1211) y~l~ nda tamamlad ~~~n~~ ve el-Kamzl' de (Tornberg ne~
s. 427) bu isimle (el-Bahir) takdim etti~ini yaz~ yor, kr~. R.H.C. or., II/ 2, s. 754 n. 3.
21
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muhtaç oldu~u belirtilmi~, bu yanl~~lar~ n düzeltilmesi ve metni orijinal
duruma getirebilmek için yap~lan çal~~malar hakk~ nda maliimat verilmi~tir. Yazman~ n, özellikle er-Ravzateyn,
Vefeyât el-Ayân'da bulunan
bu eserden al~nm~~~bölümlerle kar~~la~t~r~ lmak suretiyle bütün hatalar~n~n
giderildi~i, burada metnin düzeltilmi~~~eklinin verildi~i aç~klanmaktad~ r22.
Sayfa 5-375 aras~ nda arabca metin ve alt~ nda frans~ zca çevirisi bulunuyor. Metin, ~ bn el-Esir'in Zengi hanedan~~ için yazd~~~~ve ~iirlerle süsledi~i övgü bölümü (methiye) ile ba~lar. Bunu, hicri 477-487 (1084-log4)
y~llar~~ aras~ ndaki Kasimüddevle Aksungur'un hayat~~ ve icraat~~ hakk~nda
verilen bilgiler izler. Kasimüddevle'nin ölümünden sonra Musul'da valilik
yapm~~~Kürbo~a, Mevelüd, Cuyü~~bey, el-Porsuld ve ~ zzeddin Mesild'un
hicri 520 (1126) y~l~ na kadar gelen hâkimiyetleri zaman~nda ise, o~lu Zengi'nin gençlik hayat~~ ve faaliyetleri anlat~ lmaktad~r. Hicri 521
127)'de
~ mâdeddin Zengi Musul'a atabek olarak vali tayin edildikten sonra, onun
haçl~ lar ile mücadelesi ayr~nt~l~~ olarak kaydedilmi~, ölümünden sonra o~lu
Nureddin Mahmud'un haçl~larla yapt~~~~mücadeleye ve kazand~~~~ba~ar~lara da geni~~~ekilde yer verilmi~tir. Metin, Zengi hanedan~~üyeleri Seyfeddin Gazi, Kutbeddin MevdC~d, Seyfeddin Gazi H., izzeddin Mesüd ve Nureddin Arslan~ah devirlerindeki olaylar hakk~ nda verilen bilgilerle devam
etmekte ve eserin son ba~l~~~~olan el-Melik el-Kâhir Ebu'l-Muzaffer Mesi~d'un, babas~~ Arslan~ah'~ n ölümünden sonra 607 (1210'de onun yerine
Musul hâkimiyetini ele almas~~ rivayeti ile nihayete ermektedir. Görüldü~ü
gibi, hicri 477 (1o84)'den 607 (121 1)'ye kadar yakla~~k yüzotuz y~ll~ k bir
zaman~~ kapsayan bu eser, Birinci, ~kinci, Üçüncü Haçl~~seferleri devrini
tamamen içine alm~~~oluyor.
377-380 sayfalar~~aras~ nda ise, bu metinde verilmi~~bulunan konu ba~l~klar~n~ n listesi vard~r:
et-Târfh el-Atabekiye' den al~ nm~~~parçalar:
Giri~~
Yazar~n önsözü
Kasimüddevle Aksungur'un meslek hayat~n~n ba~lang~c~~

Sayfa
3
5
Il

22 Kr~~ R.H.C. or., II/2, S. 3 vd. Bu nüshan~n 17. yüzy~l~
n sonlannda maruni bir h~ristiyan taraf~ndan istinsah edildi~i ve müstensihin arabca dilbilgisini iyi bilmedi~i için pek
çok hata yapm~~~oldu~u belirtiliyor. Kitab~ n büyük boyutta (folio) ve her biri 13 sat~r metin
içeren 4.60 sayfadan meydana geldi~i de kaydedilmi~tir.
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Kasimüddevle, sultan Melik~ah'~n emri üzerine Fahrüddevle b. Ce13
bir ile birlikte Musul'a gidiyor
Kasimüddevle, Haleb ve di~er yerlerin valisi unvan~n~~ al~yor
14
~~ 8
Bilinmeye de~er bir konu
19
Melik~ah'~n veziri Nizamülmülk'ün ölümü
22
Alp Arslan'~n o~lu Melik~ah'~n ölümü
Kasimüddevle Aksungur'un Tacüddevle Tutu~~ile bar~~~yapmas~~ ve
25
ona sava~lar~nda yard~ m etmesi
Halife el-Muktedi bi'emrillah'~n ölümü ve o~lu el-Mustazhir
27
bi'llah'~ n ona halef olmas~~
28
Kasimüddevle Aksungur'un ölümü
Babas~~ Kasimüddevle'nin ölümünden sonra ~madedin Zengi'nin hi30
kayesi
Melik~ah'~n o~lu sultan Muhammed'in ölümü ve o~lu Mahmud'un
onun yerine geçmesi
37
Halife el-Mustazhir'in ölümü ve el-Mustar~id bi'llah'~ n ona halef olmas~~
40
Sultan Mahmud ve karde~i el-Melik Mesüd aras~ nda vuku bulan sava~. Bu sava~~süresince ~madeddin Zengi'nin tutumu
42
~madeddin Zengi'nin ~ kta olarak Vas~t ~ehrini almas~~
45
Ba~dad ordusu taraf~ ndan Dübeys'in bozguna u~rat~lmas~~ ve imadeddin'in kahramanli~~~
47
Zengi'nin el-Porsuldyi terketmesi ve sultan Mahmud'un hizmetine
50
girmesi
52
Sultan'~ n Zengi'ye ~ kta olarak Basra ~ehrini vermesi
Zengi, Ba~dad ~thne' si unvan~n~~ al~yor
53
58
el-Porsuldnin öldürülmesi. Karakteri
~ zzeddin Mesûd'un Musul'un yönetimini ele geçirmesi ve k~sa bir
süre sonra da ölmesi
59
~ madeddin Zengi'nin Musul'un yönetimini ve bütün kuzey Elcezire'yi ele geçirmesi
59
66
Zengi, Ceziret b. ömer'in hâkimi oluyor
67
Zengi'nin silah zoruyla yukar~~ Elcezire'yi ele geçirmesi
Zengi'nin Haleb ve Hama'y~~ ele geçirmesi
Zengi ile Artuklu emirleri aras~nda sava~~n patlak vermesi

69
70
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Sayfa
Zengi franklardan el-Esarib kalesini al~yor
Melik~ah'~n o~lu Muhammed'in o~lu sultan Mugiseddin Mahmud'un ölümü
Mesüd'un saltanat~ ; onun tahta geçmesinden önce vuku bulan sava~lar
Sultan Sencer ve sultan Mesüd aras~ndaki sava~~
Zengi'nin Ba~dad'a dönmesi ve bir bozguna u~ramas~~
Dübeys'in ~ehid (imadeddin Zengi)'in yan~ nda bulunmas~ n~ n sebebi
Musul'un el-Mustar~id bi'llah taraf~ ndan ku~at~lmas~~
~ehidin Humaydi kürtlerinin sahip oldu~u kaleleri ele geçirmesi
Halife el-Mustar~id'in öldürülmesi ve er-Ra~id'in onun yerini
almas~~
el-Mustar~id bi'llâh hakk~ nda k~sa bir özet
Halife er-Ra~id'in ~ehid atabek ile birlikte Musul'a gidi~i
Halife er-Ra~id'in azli ve el-Muktefi li'Emrillah'~n ad~na hutbe okunmas~~
Bizans imparatoru taraf~ ndan Suriye'nin istilas~~ ve ~ekidin tutumu
~ehidin ~ehrizür kalesini ele geçirmesi
D~ ma~k ve Baalbek'in ku~at~lmas~~
Barin (Mont-Ferrand) kalesinin al~n~~~~ve franklann u~rad~~~~bozgun
Bizansl~lann ve franklar~ n Haleb'i ku~atmalar~~
~ehidin e~-~eybani kalesini ele geçirmesi ve Hakkari bölgesinde el~madiye kalesini in~a ettirmesi
Sultan Mesild ve ~ehid atabek birbirlerine güvenmiyoriar
~ehid'in bir çok ~ehri ve Diyar-Bekr kalesini ele geçirmesi
~ehidin Urfa'y~~ fethi
Birecik kalesinin &Itici taraf~ ndan ku~at~lmas~~
Nasireddin Çak~ r'~ n ~ehzade Alp Arslan taraf~ ndan öldürülmesi
Zeyneddin'in Musul'a vali olmas~~
Fenek kalesinin ku~at~lmas~~
Caber kalesinin ku~at~lmas~~
Zengi'nin öldürülmesi
Zengi'nin hayat~ndan bir kaç çizgi
Zengi'nin o~lu Seyfeddin Gazi'nin onun yerine geçmesi; vezir Cemaleddin'in onu tahta ç~ karmak için izledi~i yol

71
76

77
79
82
83
85
86
87
91
92

95
98
102
103
105
110

"4
115
117
118
126
126
128
129
130
131
136
152
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Sayfa
~~ 56
Urfa ayaklanmas~~ ve bu ~ ehrin müslümanlarca tekrar al~ n~~~~
157
Seyfeddin'in karde~ i Nureddin ile görü~mesi
n
geri
;
Seyfeddin'in
onlar~
lmas~
D~ ma~k'~ n franklar taraf~ ndan ku~at~
dönmelerini sa~lamak için yapt~ klar~~
1 59
162
kalesini fethi
Nureddin'in
163
Seyfeddin'in Dara kalesini almas~~
163
Mardin kalesinin ku~at~ lmas~~
164
Nureddin'in Yaghra franklar~ na kar~~~seferi ve olup bitenler
r 65
~ madeddin Zengi'nin o~lu Seyfeddin Gazi'nin ölümü
~ 66
Seyfeddin'in karakteri ve tutumu
~~ 68
Seyfeddin'in karde~ i Kutbeddin'in onun yerine geçmesi
ani
Kutbeddin
ile
yapt~~~~
Nureddin'in Sincar'~~ i~gali; onun, karde~
170
la~ma
Sincar meselesi
Antakya prinkepsi Raimond de Poitiers'nin ölümü
Efâmiye kalesinin fethi
Joscelin'in Nureddin'i ma~lup etmesi
Joscelin'in esir al~ n~~~~ve topraklar~ n~ n fethedilmesi
Nureddin'in franklara kar~~~Dülük sava~~~
Selçuklu sultan~~ Mesüd'un Hemedân'da ölümü
Nureddin'in D~ ma~k'~~ fethi
Süleyman~ah'~ n tutuklanmas~~ ve Musul'a götürülmesi
Nureddin'in Hârim kalesini ku~atmas~~
Suriye bölgesinde vuku bulan deprem
Nureddin'in ~eyzer kalesini i~gal etmesi
~ zzeddin ed-Dübeysi'nin ölümü ve Ceziret b. Omer'in ku~at~ lmas~~
Selçuklu ~ ehzadesi Muhammed ile Zeyneddin'in Ba~dad'~~ ku~atma-

1 74
~~ 77
~~ 8o
~~8
182
185
187
188
192
194
~~ 96
196
20 1

202
lar~~
Halife el-Muktefi'nin ölümü ve o~lu el-Mustancid bi'llah'~ n halife ol204
mas~~
205
Süleyman~ah'~ n Hemedân seferi
207
Nureddin'in Hârim ku~atmas~~
208
Nureddin'in H~ sn el-Ekrad önünde yenilgisi

Vezir Cemaleddin'in tutuklanmas~~

2II
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Sayfa
Nureddin'in birlikleriyle ~irküh'un M~s~r'a seferi
2 13
Hârim'in Nureddin taraf~ndan fethi
2 19
Hârim sava~~~s~ras~ nda olup bitenlerin hikâyesi
224
Vezir Cemaleddin'in ölümü
226
Baz~~ haberler
228
Bânyâs kalesinin fethi
233
Nureddin'in el-Munietra'y~~ele geçirmesi
235
Esededdin ~Irküh'un M~s~r'a giri~i
236
~irküh'un Iskenderiye'yi al~~~~
239
Hassân el-Menbicrnin o~lu Gazi'nin ayaklanmas~~
241
Zeyneddin'in Musul'u terketmesi. Ölümü
241
Nureddin'in Câber kalesini ele geçirmesi
244
~irküh'un M~s~r'a üçüncü seferi. ~âver'in ölümü. ~irküh'un M~s~r
idaresini ele al~~~~
246
Esededdin ~Irküh'un ölümü ve Eyyüb'ün o~lu Salaheddin Yusuf'un
onun yerine geçmesi
253
Franklann Dimyat'~~ ku~atmas~~
258
Nureddin'in Kerak'~~ ku~atmas~~
260
Suriye'delci deprem. Nureddin'in tutumu
26~~
Nureddin'in emrindelci bir süvari birli~inin ak~n~~
263
Zengi'nin o~lu atabek Kutbeddin'in ölümü
264
Adil ve dürüst olmay~~ ö~ütleyen hikaye
265
Atabek Kutbeddin'e ait baz~~özellikler
267
Halife el-Mustancid'in ölümü ve o~lu el-Mustazrnin onun yerine
geçmesi
272
Nureddin'in Musul ve Elcezire'nin di~er ~ehirlerini ele geçirmesi
Musul'un idaresini Seyfeddin Gazi'ye vermesi
276
Nureddin'in Antakya ve Trablus topraklar~na yapt~~~~alanlar
279
Ya~ad~~~m~z ça~da ender rastlanan bir dürüstlük örne~i
281
M~s~r'da Fat~ml hanedan~n~ n sonu. Orada AbbasIlerin hutbisinin
okunmas~~
282
Nureddin ve Salaheddin aras~ nda güvensizli~in do~mas~~
286
Nureddin'in güvercinle posta servisini kurmas~~
289
Nureddin'in K~l~ç Arslan'~n ülkesini i~gal etmesi
290
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292
Nureddin'in ölümü
294
el-Melik es-Salih Ismail'in babas~~ Nureddin'e halef olmas~~
296
Nureddin'in hayat~ndan bir kaç hikaye
305
Yüksek mahkemenin (Dar el-Adl) kurulmas~~
Nureddin'in vekân ve uyand~rd~~~~sayg~~
31 3
k~methiyeden
al~nan
~~~~
Kâtib Imâdeddin'in bu hükümdar için yapt
316
s~m
Nureddin'in ölümünden sonra atabek Seyfeddin Gazi'nin Elcezire'yi
318
ele geçirmesi
Salaheddin'in D~ma~k'a gelmesi ve bu ~ehri eski efendisinin çocukla321
nn~n elinden almas~~
Mücahideddin'in Musul kalesinin idaresine tayin edili~i ve Celâled322
din Ebu'l-Hasan Ali'nin vezirli~e yükseli~i
324
Ibn Bozan'~n isyan~~ ve tekrar itaat~~
324
Nureddin'in eski adam~~Sadeddin Gümü~tekin'in tutuklanmas~~
325
K~tl~k ve veba salg~n~~
326
Halife el-Mustazi bi'Emrillâh'~n ölümü
327
Seyfeddin Gazi'nin ölümü
329
Seyfeddin'in karakteri
329
i
lu
Izzeddin'in
onun
yerine
geçi~
Kutbeddin Mevdild'un o~
331
Nureddin'in o~lu el-Melik es-Salih'in ölümü
sonucu
n
sebebi;
bu
olay~n
n
tutuklanmas~n~
Mücahideddin Kaymaz'~
olarak devletin zay~flamas~~
334
Ceziret b. Omer'in ku~at~ lmas~~
335
337
Izzeddin'in ölümü
Bu hükümdann hayat~ndan bir kaç hikaye
340
345
Izzeddin'in o~lu es-Said Nureddin'in onun yerine geçmesi
Kutbeddin Mevdild'un o~lu Imâdeddin Zengi'nin ölümü
349
350
ele
geçirmesi
Nureddin'in Nusaybin ~ehrini
Mücahideddin Kaymaz'~ n ölümü
354
355
Nureddin'in Mardin seferi
Nureddin'in el-Melik el-Adil'in topraklar~n~~ yeniden i~gal etmesi ve
onunla bir bar~~~anla~mas~~yapmas~~
359
el-Melik el-Adil'in Sincâr'~~ ku~atmas~ . Nureddin'in ~ehri elinde tut360
mak için sarfetti~i gayretler
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Sayfa
Nureddin'in ölümü
361
O~lu el-Melik el-Kahir'in onun yerine geçmesi; Allah ona ~anl~~ zaferler ba~~~las~ n
369
Bu listeden sonra, 381-394 sayfalar~~ aras~ nda genel indeks bulunuyor.

III. cilt 1884 y~ l~ nda Paris'de yay~ nlanm~~t~ r. Bu cilt iki k~s~ m halinde
yay~ nlanm~~~olmakla beraber, asl~ nda tek cilt say~ lmal~d~ r. Çünkü III. cildin ikinci k~sm~ nda sayfa numaralar~, birinci k~sm~n sayfa numaralar~n~~ izlemekte ve bunun sonundaki indeksde her iki cildin muhtevas~~ bulunmaktad~ r. Birinci k~s~ m G. de Slane taraf~ ndan haz~ rlanm~~t~r; ayn~~ düzen içinde II sayfa giri~~ve 430 sayfa metinden olu~uyor. Giri~~(s. 3)'de, kabul
edilmi~~ilk plana göre III. cildin sadece sultan Salaheddin devri kroniklerine ayr~ lmas~, cildin ba~~taraf~ nda bu devre ait belgelerin tarihi ve edebi
de~eri ile kaynaklar~ n gerçe~e uygunlu~u üzerinde derin bir tart~~may~~
içeren geni~~bir giri~~bölümü yaz~lmas~ n~ n dü~ünülmü~~oldu~u aç~klanmaktad~ r. Bununla beraber G. de Slane'~ n ölümü ile yar~ m kalan cildin
tamamlanmas~~ için çal~~malar~~ yürüten sonraki yay~ nc~lar~ n farkl~~ görü~lere
sahip olmas~~ yüzünden, bu ilk plan~ n k~smen de~i~tirildi~i belirtiliyor. Sultan Salaheddin devri için ça~da~~tek bir eserin seçildi~i, III. cildin ikinci
yar~s~ nda ise Salaheddin'den sonraki yazarlar~ n, yani ~bn Tagriberdi
(14.11-147o), S~bt s. el-Cevzi (1186-1256), Kemaleddin ~ bn el-Adim (~ 1911262)'in eserlerinden al~ nan ve genel olarak hicri 488-552 (1095-1157) y~ llar~~ aras~ndaki olaylar~~ içine alan konulara yer verilece~i kaydedilmi~tir. Ancak III. cildin ikinci kitab~nda, yukar~da isimleri geçen bu üç yazardan
önce, Abdüllatif el-Bagdadi (1162-1231), ~bn Cübeyr 145-1 2 I 7) ve ~bn
Müyesser'in eserlerinden al~ nm~~~parçalar bulunuyor. Bunlar~ n neden ilave olundu~u hakk~ nda herhangi bir aç~ klama yoktur. Anla~~ld~~~na göre,
yay~ n heyeti, hiç de~ilse ikisinin Salaheddin devrinin ça~da~' olan bu yazarlar~ n eserlerinden k~sa seçmeler al~ nmas~ n~n, k~smen de olsa, eski plana
uygunluk sa~layaca~~n~~ dü~ünmü~~olmal~d~ rlar.
Birinci k~s~ mda sayfa 1-370 aras~ ndaki metin Bahaeddin ~bn Seddad
(1145-1234)'~ n, asl~ nda sultan Salaheddin'in hal tercümesi olan Kit'db enNevddir es -Sultd~dye
ve 1-Melzdsin el-rüsuflye
(Anecdotes et Beaux Traits de La Vie du Sultan Youssof "Salah ed-Din = Sultan
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Yusuf Salaheddin'in hayat~ ndan güzel seçmeler ve hikâyeler)'adl~~ eserini
hicri 532 (I i37)'den 589 (~ 193) y~ l~na kadar kapsar. Ancak haçl~ lar ile
gili olaylar, Salaheddin'in, amcas~~ Sirküh ile birlikte yapt~~~~ 20 cemaziyelevvel - 24 zilhicce 559 (15 nisan- ~~ 2 kas~ m ~~ 164) tarihleri aras~nda yer alan
birinci M~s~ r seferi ile ba~lamaktad~ r. 532-559 (1137-1164) y~ llar~~ aras~ na
tekabül eden devrede sadece Salaheddin'in do~umu, karakteri ve çe~itli
meziyetleri konu olarak i~ lenmi~~ve tafsilâtl~~ ~ekilde anlat~ lm~~t~ r. Bu k~s~ m
asl~ nda Salaheddin için bir methiye niteli~indedir. Ayr~ca 578 (1192) Musul ku~atmas~ na kadar gelen olaylar hakk~ ndaki rivayetler oldukça k~sa ve
bazen de hatal~d~ r. Bu eser, ancak ~ bn Seddâd'~ n siyasi hayata geçmesinden ve özellikle de sultan Salaheddin'in hizmetine girmesinden sonraki
y~ llar için verdi~i ayr~ nt~l~~ ve önemli bilgiler bak~ m~ndan de~erlidir.'
Sayfa 371-374 aras~ nda, metinde verilmi~~olan konu ba~l~ klar~ n~ n listesi yer al~ r:
Kitâb en-Nevâdir es-Sultâniye' den al~ nm~~~parçalar:

Sayfa

Giri~~
Salaheddin'in do~umu; Meziyetleri, karakteri, v.s.
Dininin ilkelerine ba~l~ l~~~~ve kutsal kitab~ n muhtevas~ na sayg~s~~
Adalet sevgisi
Cömertli~i üzerine baz~~ örnekler
Mertli~i ve kararl~ l~~~~
Allah yolunda mücadeleye duydu~u büyük istek
Allah'~ n lütfuna lay~ k olma çabalar~~ ve sabr~~
Yumu~akl~~~~ve ho~görüsü hakk~ nda baz~~ örnekler
Nazik bir insan olmak için gösterdi~i özen
Amcas~~ Esededdin Sirküh refakatinde M~ s~ r'a ilk seferi
M~s~ r'a ikinci sefer. el-Babeyn sava~~~

3
5
7
15

~~8
20

23
26
35
42
44

2 ' Eserin iki yazma nüshas~~ vard~ r: Bodleian (Oxford) Ktp. No. 788 ve Leyden
Ktp. No. 820. N~r. ve lkince tere. Schultens, A., Vita et res gesta~~Saladini, Leyden 1732'755; ing. terc. Conder, C. R., Th~~Life of Saladin 1137-1193, by Baha ad-din compared with
the original Arabic and annotated, PPTS, XIII, Londra 1897; n~r. Kitâb en-Nevadir es-Sultâniye
el-rusufiye, Kahire h. 1317 (1903) ve yeniden Kahire h. 1346 (1928), son olarak
Cemaleddin e~-~eyyk taraf~ ndan, Kahire 1 964.
Safa24 K~~. R.H.C. OT., III, Giri~, s. I vd.; IV, s. VI. Bu hususta ayr~ ca bk. ~e~en, R.,

haddin Devrinde Eyyûbiler Devleti, s. ~ i.

Belleten C. LI V, 56
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Sayfa
Esededdin'in M~ s~ r'a üçüncü seferi ve ülkenin fethi
Esededdin'in ölümü. Yüksek kumandan~ n sultan Salaheddin'e geçi~i
Franklar~ n Dimyat seferi
el-Adid'in ölümü
Sultan'~ n M~s~ r d~~~ na düzenledi~i ilk sefer
Sultan'~ n babas~~ Necmeddin Eyyûb'ün ölümü
Yemen'in zapt~~
Zengi'in o~lu Nureddin Mahmud'un ölümü
Kenz'in Asuvân'da isyan~~
Franklar~ n ~skenderiye'ye sald~rmas~~
Sultan'~ n Suriye'ye dönü~ü ve D~ ma~k'~~ ele geçirmesi
Seyfeddin'in karde~i ~zzeddin'i Sultan'~~ kar~~lamaya göndermesi
Seyfeddin'in bizzat yürüyü~e geçmesi
Remle'de u~ran~ lan yenilgi
Sultan'~ n Suriye'ye dönü~ü
el-Melik es-Salih'in ölümü; ~zzeddin'in Haleb'e geli~i
~zzeddin'in karde~i ~ mâdeddin Zengi'nin devletine kar~~l~ k Haleb'i
vermesi
Sultan'~ n M~s~ r'dan dönmesi
Sultan'~ n Musul önünde görünmesi
Ahlat hâkimi ~âh-Ermen'in tutumu
Sultan'~ n Suriye'ye dönü~ü
Ayn Câlût seferi
Kerak'a kar~~~sefer
Sultan'~ n Haleb'i karde~i el-Melik el-Adil'e vermesi
Bir Musul elçilik heyetinin Sultan'~n meclisine geli~i
Sultan'~ n Kerak'a kar~~~yeni seferi
Sultan'~ n Musul'a kar~~~ikinci seferi
Ahlat hâkimi ~âh-Ermen'in ölümü
Musul hükümetinin Sultan ile bar~~~yapmas~~
Sultan'~ n Suriye'ye geli~i

45
48
49
52
53
54
54
55
56
56
57
59
6o
63
65
66
67
68
69
70
7 ~~
73
76
77
78
8o
82
84
85
87

el-Melik el-Adil'in M~s~ r'a gidi~ i ve el-Melik ez-Zâhir'in Haleb'e geri
dönmesi
88
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Sultan'~ n Kerak'a kar~~~sefer haz~rl~~~~
H~ ttin (veya Hattin, Taberiye yak~ n~nda) sava~~~
Kutsal ~ehrin al~ n~~~~
Silea kar~~~giri~im
Müslüman donanmas~n~ n imhas~~

92
99
102

103

Sultan'~ n Kevkeb'i ku~atmas~~
104
106
Yukar~~ sahil bölgesine girmesi
109
Cebele ve Lazikiye'nin fethi
~~~~
Sahyün'un fethi
113
Bekas'~n fethi
114
Berzeye'nin fethi
115
Derbsak'~n fethi
1~~6
Bagras'~n fethi
~~~~8
Safed'in fethi
~~
Kevkeb'in fethi
121
Sultan'~n ~akif-Amlin'a kar~~~harekete geçmesi
122
Franklar~n Akka'ya kar~~~yürüyü~e geçmek için toplanmas~~
123
Aybek el-Ahre~'in ~ehit dü~tü~ü olay
Müslüman piyade erlerinin büyük bir k~sm~ n~n ~ehid dü~mesine yol
124
açan ikinci olay
~~26
Sultan'~n süratle Akka'ya gidi~i ve tutumu
127
Di~er meseleler
129
~akif senyörünün tutuklanmas~~
132
Akkâ meselesi
Akkâ'ya do~ru
Ordunun el-Ayadiya tepesine çekilmesi
Arablar ve dü~man aras~ndaki çarp~~ma
Akkâ yak~ n~ndaki büyük sava~~
Alman imparatorunun geli~i hakk~ nda duyulan bir haber
Akkâ suyu yan~ ndaki kanl~~ sava~~
Fakih ~sa'n~ n ölümü
~akif' in teslim olmas~~
Hikaye (anecdote)
Halife elçisinin geli~i

1 35
137
138
140
~~48
149
150
151
152
152
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Sayfa
O~lu el-Melik ez-Zahir'in ikbalinin parlak olaca~~n~~ gösteren güzel
bir olay
1 55
Sincar hâkimi ~madeddin Zengi ve di~er bir çok reisin geli~i
157
Müslüman donanmas~ n~ n Akka'ya geli~i
158
Alman imparatoru hakk~ nda söylenenler
159
Ermenilerin catholicos'u taraf~ ndan Sultan'a gönderilen mektubun
metni
~~
Alman imparatoruna kar~~~sava~mak üzere s~n~ ra birlikler gönderilmesi
164
Alman imparatoru hakk~ nda söylenenlerin devam~~
166
el-Adil'in verdi~i sava~~
167
Kont Henri'nin geli~i
171
Istanbul'dan gelen mektup
172
Dü~man taraf~ ndan yerle~tirilen manc~ n~ klar~ n yak~ lmas~~
r 76
BeyruCtan gelen büyük bir geminin Akka liman~ na s~zmas~~
~~78
Yüzücü ~sa'n~ n hikayesi
~~79
Manc~ n~ klar~ n yak~ lmas~~
18o
Alman imparatoru hakk~ nda söylenenlerin devam~ , Marki'nin hilesi
~~8o
M~s~ r'dan gemilerin geli~i
183
Franklar~ n Sinekler Burcu'nu ku~atmas~~
184
Almanlann dü~man ordusuna kat~ lmas~~
185
Manc~ n~ klar~ n ve di~er sava~~aletlerinin yak~ lmas~~
188
Muizeddin (Sincar-~ah)'in maceras~~
192
~madeddin gitmek için izin istiyor
194
Dü~man~ n mevzilendi~i yerden ayr~ lmas~~ ve Ras el-Mâ'ya gelmesi
195
Pusu olay~~
201
Ordunun çe~ itli bölükleri ülkelerine geri dönüyorlar
204
Sultan'~ n Akka gamizonunu de~i~tirmesi
205
Dü~ mana ait bir kaç geminin ele geçirilmesi
207
Alman imparatorunun o~lunun ölümü
Esededdin taraf~ ndan düzenlenen sefer
Hicri 587 y~l~ n~ n çe~itli olaylar~~
Müslüman birliklerinin ve Fransa kral~ n~ n geli~i
Nadir bir olay ve bir müjde

208
209
210
212
212
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214
~ngiltere kral~~ hakk~nda bilgi
215
Bir çocu~un hikâyesi
217
Sultan'~ n el-iyactiye tepesine ta~~ nmas~~
2 8
~ehrin ümitsiz duruma dü~mesi
220
~ngiltere kral~ n~ n geli~i
nda
üçüncü
kehanet
olan
müslüman
gemisinin
hakk~
~ehrin dü~ece~i
220
bat~~~~
221
Yürüyen büyük kulenin yak~ l~~~~
Çe~itli olaylar
Marki (Konrad de Montferrrat)'nin Sirr'a kaç~~~~
Son müslüman birliklerinin geli~i
Franklann Sultan'a bir elçi göndermesi
Israrla sald~ r~lan ~ehir, her taraf~ ndan ku~at~lm~~~durumda
~ehir gamizonu franklarla müzakereleri ba~lat~yor
~ehirden mektuplar al~yoruz
Ölümden kurtulmak için ku~at~ lm~~lann yapt~~~~anla~ma
Dü~man~ n Akkâ'y~~ i~gal etmesi
Bu arada meydana gelen çarp~~ma
~bn Barik'in Akkâ'dan Sultan'~n yan~ na geli~i
Akkâ esirlerinin katli
Dü~man~n deniz k~y~s~ ndan Askalân üzerine yürümesi
~lk durak
~ kinci durak
Üçüncü durak
Dördüncü durak
Be~inci durak
Alt~nc~~ durak
Yedinci durak
Çarp~~ma
Sekizinci durak
Dü~man~n bize gönderdi~i bildiri
el-Melik el-Adil'in ~ngiltere kral~~ ile yapt~~~~toplant~~
Bütün müslümanlar için büyük üzüntü yaratan Arsuf sava~~~
Dokuzuncu durak

222

225
225
227
229
232
235
237
238
239
240
242
244
244
245
247
248
249
250
252
254
255
256
256
258
261
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Sayfa
Onuncu durak
262
Onbirinci durak
263
Sultan Remle'ye gidiyor
267
Marki'nin elçisinin geli~i
270
el-Melik el-Adil'in Kudüs'e gidi~i
272
Akkâ önünde b~ rak~ lan ileri karakoldan gelen haberler, dü~man
kamp~ na giren arab çeteleri hakk~ nda bilgi
273
el-Melik el-Adil'in ~ ngiltere kral~ na bir mesaj göndermesi
274
~irküh ~ bn Bâhil el-Kürdi'nin esir bulundu ~u Akkâ'dan kaç~~~~
276
el-Melik el-Adil'in beni bir çok emirler ile birlikte Sultan'~ n yan~ na
göndermesi
277
Elçinin teklifinin cevab~~ ile birlikte ~ ngiltere kral~ n~ n yan~ na geri
dönmesi
278
Franklar~n Yafa'dan bir ç~ k~~~hareketi yapmas~~
280
el-Melik el-Muzaffer Takiyeddin'in ölümü
280
Ba~dad'dan gelen yaz~~
281
Sayda senyörünün Marki taraf~ ndan verilen bir görevle geli~i
283
Ayaz el-Mehranrnin ~ehid dü~tü~ ü Pusu olay~~
284
el-Melik el-Adil'in ~ ngiltere kral~~ ile görü~mesi
286
~ngiltere kral~n~ n Sultan'a mektubu
286
Sayda sönyörünün Sultan taraf~ ndan kabul edilmesi
287
~ngiltere kral~~ taraf~ ndan bir elçi gelmesi
288
~ngiltere kral~~ ile mi, yoksa Marki ile mi anla~man~ n daha iyi olaca~~~görü~ülüyor
289
Sultan'~ n el-Cezer tepesi üzerinde karargâh kurmas~~
291
el-Melik el-Adil'in ayr~ l~~~~
293
Marki'nin elçisinin ayr~ l~~~~
294
Seyfeddin el-Mâstâb'un özgürlü~üne kavu~mas~~
295
Sür senyörü taraf~ ndan gönderilen büyükelçinin ayr~ l~~~~
296
Marki'nin öldürülmesi
297
Bir Bizans elçisinin geli~i
299
F~ rat'~ n ötesindeki ülkelerde el-Melik el-Adil'in faaliyeti
299
Franklar~ n Darüm'u ele geçirmesi
30 ~~
Franklar~ n Mecdel-Yâba üzerine yürümesi
3oi
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banliyösündeki sava~~
Müslüman birliklerin kutsal sava~ta yer almak için gelmeleri
Dü~man~ n Beyt-N~lba'da mola vermesi
M~s~r'dan gelen kervan~n dü~manlar taraf~ ndan ele geçirilmesi

302
303
304
306
310
31 ~~
316

el-Melik el-Efdal'in geli~i
Dü~manlarm bölgelerine dönü~ü; geri çekilmelerinin sebebi
Kont Henri taraf~ ndan gönderilen elçilik heyeti
31 7
Franldann bar~~~~sa~lamak için yeniden elçiler göndermesi
319
Frank elçisinin üçüncü defa gelmesi
321
Elçinin dönü~ü
322
Sultan'~n seferi
323
Yafa ku~atmas~~
326
Yafa'n~n al~n~~~; bu ~ehirde geçen olaylar
330
Kale dü~man~ n elinde nas~l kald~~
333
Bar~~~konusunda yeni toplant~~
338
Eyalet yard~mc~~ birliklerinin geli~i
339
Takiyeddin'in o~lu el-Melik el-Mansür'un geli~i
340
Sultan'~n Remle'ye gidi~i
342
Kral~ n Askalân hâkimiyetinden vazgeçmesi
346
Bar~~~n yap~l~~~~
348
Askalân'~n tahribi
Müslüman ordusunun yard~ mc~~ birliklerinin ülkelerine geri dönme35o
leri
351
Ba~dad'dan bir elçinin geli~i
el-Melik ez-Zâhir'in, Sultan babas~ndan ö~ütler dinledikten sonra
kendi arazisine dönmesi
353
354
Sultan'~n Kudüs'ten ayr~l~~~~
357
D~ma~k'a geri dönü~ü
358
Sultan'~n karde~i el-Melik el-Adil'in geli~i
359
Sultan'~n hac kervan~ n~~ kar~~lamas~~
361
Sultan'~n hastal~~~~
364
el-Efdal'in ba~l~l~ k yemini almaya çal~~mas~~
366
Sultan'~n ölümü
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Ayn~~ cildin devam~ nda sayfa 379-393 aras~ nda Bahâeddin Ebu'l-Mehâsin ~ bn ~eddad'~ n hayat~, ~bn Hallikân (1211-1262)'~n Vefeyât
adl~~ eserine göre, arabca metin ve alt~ nda frans~ zca çevirisi ile verilmektedir: J~.s..r,
:,.(Notice sur Behâ
ed-Din Abou'l Mehacen Ibn Cheddad, par Ibn Khallicân) 25.
Sayfa 395-396'da Tamamlay~c~~ Gözlemler (Observations Complemen
taires) bulunuyor. Burada, Kitilb en-Alevâdn'in Bodleian (Oxford) kütüphanesi ile Leyden Üniversite kütüphanesinde bulunan farkl~~ iki yazma
nüshas~~ tan~ t~ lmaktad~ r. Bodleian kütüphanesindeki nüshan~ n, ~ bn ~eddad'~ n ölümünden bir sene sonra, yani hicri 633 (1235/36)'de yaz~ld~~~~ve
bu nüsha ile Leyden yazmas~~ aras~ ndaki farklar~ n daha ziyade eserin ikinci yar~s~ nda göze çarpt~~~~aç~ klanmaktad~ r. Ayr~ca bu cilt içinde yer alan
metnin nas~ l düzenlendi~i hakk~ nda bilgi veriliyor: metin, bu iki nüsha ile
Eber ~ame'nin er-Ravzateyn' inde bulunan bu eserden al~nm~~~çok say~da
bölümler ve ~bn Hallikan'~ n Vafeyât el-Ayiin'~ ndaki Salaheddin ve Bahaeddin'in biyograf~ lerinden faydalanarak meydana getirilmi~tir.
Sayfa 397-430 aras~nda, yine ~bn Hallikan'~n eserinden al~nm~~~olan
sultan Salaheddin'in hayat~ na dair k~s~ mlar arabca metin ve frans~ zca çevirisi ile bulunmaktad~ r:
j.2-~1~~
jU^1 1i
J (Extraits de la
Vie du Sultan Salah ed-Din d'Ibn Khallicân).

III. cildin ikinci yar~s~~ sayfa 433'de yer alan k~ sa bir giri~ten sonra,
üstte arabca metin alt~ nda frans~ zca çevirisi verilmek suretiyle, Abdüllatif
Ebi Muhammed b. Yusuf el-Ba~cladi'nin otobiyograf~ sinden al~ nm~~~parçalarla ba~l~yor:
j L~k.i~1
(Extraits de l'Autobiographie d'A'bd el-Latif = Abdüllatif' in otobiyografisinden seçmeler)'. Giri~~bölümünde, sultan Salaheddin devrinde ya~am~~~
25
Müellif nüshas~ , Brit. Mus. No. 15o5'de bulunmaktad~ r. Eser ilk defa (ta~bask~s~)
Almanya'da ne~ rolundu: Wüstenfeld, H.F., Ibn Challikani Vi tae illustrium virorum nuru primum arab., Göttingen 1835-43. G. de Slane, Bibl. Nat.'de bulunan yazma nüshalara göre
eseri yay~ nlamaya ba~lam~~ , ancak ilk yar~s~ n~~ tamamlayabilmi~tir: Vie des hommes illustres de
l'Islamisme en Arabe, Ibn Khalliciin, Paris 1838-42. Bununla beraber G. de Slane, Socite' des
traductions orientales (Do~uyla ilgili tercümeler derne~i)'in iste~i ve masraflar~~ kar~~ lamas~~
üzerine eseri ingilizce yay~ nlam~~t~ r: Ibn Khallikan's Biographical Dictionary, 4 cilt, Paris-Londra 1843-71. Eser h. 128o'de Istanbul'da bas~ lm~~t~ r. Bulak, Kahire, Beyrut ve Tahran'da
da bir çok defa ne~rolunmu~tur.
26 Abdüllatif pek çok konuda eser yazm~~t~ r. Ancak eserlerinden pek az~~ zaman~ m~za
kadar gelebilmi~tir. M~s~ r'a dair yazd~~~~muhtasar Kitâb
ve'l-Itibar tl Ahbâr el-M~sr adl~~ eser White taraf~ ndan 181o'da ne~redilmi~tir. Ayn~~ eser tere. Sacy, de S., Relation de
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olan Abdüllatifin hayat~~ ve ilmi çal~~malar~na de~inildikten sonra, sayfa
435-439 aras~ nda ona ait kaydedilmi~~bulunan parçalar~n ilk ikisinin 'bn
Ebi Usaybi'a (1203-127o)'n~n eserinden", di~erinin de Makrizi (1364~ 442)'nin Kitâb es-Sulfikundan 28 aktar~ld~~~~belirtilmektedir.
Metin bundan sonra ibn Cübeyr Seyahatnarnesi'nden al~nm~~~bir k~(Extrait du Voyage d'Ibn Djo,y~~
s~m ile devam etmektedir:
bir
parça)".
Sayfa 443'de Ebu'l~bn Cdbeyr Seyahatnamen'nden
beir
Hüseyin Muhammed b. Ahmed Ibn Cübeyr'in hayat~, do~uya yapt~~~~seyahatler ve yazd~~~~seyahatname hakk~nda k~ saca bilgi veriliyor. 445-456
sayfalar~~aras~nda ise, kendisinin ~~ cemaziyelâh~r 590 (9 eylül 1184) günü
D~ma~k'dan ba~layan Bânyâs ile Akkâ ve Sür ~ehirlerine yapm~~~oldu~u
seyahati anlatan bölüm yer almaktad~r.
Bunu, ibn Müyesser tarihinden al~nm~~~ k~s~mlar takip ediyor:
(Extraits d'Ibn Moyesser — Ibn Müyesser'den seçme.
Sayfa
459'daki
Giri~'de, burada verilen bölümün Makrizi'den al~nler)30
rEg~pte par Abd el-Latif nuidecin de Baghda~L Paris 181o. Eser 1869'da M~s~r'da da ne~redil-

mi~tir. Abdüllatif in hayat~~ve eserleri hakk~nda geni~~bilgi için bk. ~e~en, R., ayn.es., s. 16,
365 vdd., 387.
" Uyun el-Enbi ft Tabak& el-Etibb~l, n~r. Müller, A., Kahire h. 1299 (1882); ayn~~
müellif bir önsöz ilâvesiyle n~r. Königsberg 1884. At~düllatifin kendi hayat~n~~anlatan Ac~lib
d-Ahl~ar, siret'ü hayatiki, bize Ibn Ebi UsaybPa'n~n eserinde (II, s. 201-213) bu âlime ay~rd~~'~~makale ile ula~abilmi~tir. Bu k~s~ m J. Mousley taraf~ndan (Oxford 18o8) ne~redilmi~tir.
Ayr~ca S. de Sacy fransucaya tercüme ederek notlar ilâvesiyle bunu yarnlanu~t~r.
~l28 Yazma nüsha: Bibl.Nat., eski arap kaynaklar~, No. 672. Malcrizfnin 1181-1436 y
lann~~kapsayan Eyyf~biller ve Memlüklar tarihi için yazd~~~~ Kitt~b es-Suliik li-Marifet Diml elMaiik adl~~eseri Quatremere taraf~ndan Histoire des sultans Mamlouks de l'Egypee (2 cilt, Paris
1837-45) unvantyla frans~zcaya tercüme edilmi~tir. Ayr~ca Blochet taraf~ndan k~smi bir
tercümesi (Histoire de l'Egypte de Makrfzi, ROL, VI, VIII-Xl, 1898, 1901-o8) yay~nlanm~~t~r.
Bu eser 6 cilt halinde M.M. Ziyâda taraf~ndan ne~rolundu, Kahire 1942-1958.
" Tezkire bil-Akl~& en Ittifak& el-Asf~ir ad~m ta~~yan ve k~saca er-R~l~le diye bilinen bu
seyahatname, önce Wright taraf~ndan (Leyden 1852) yay~nland~. Ikinci bask~s~~M.J. de Goeja taraf~ndan (Gibb Memorial Series V, Leyden 1907) ne~rolunmu~tur. Ayr~ca Ba~dad
(1937)'da ve Beyrut (1964)'ta ne~redildi. Italyanca tere. Schiaparelli, C., /b~r Giobeir. Vi~~ggio
in isfrangria, Sicilia, Sina e Palestina, Mesopotamia, Arabia, Egieto cornpiuto nel secolo XIL Roma
1906; frans~zca tere. Gaudefroy-Demombynes, M., Ibn Djobeir. Voyages, Documents relatifs i~~
hisiorie des Croisades 4-6, 3 cilt, Paris 1949-53; ingilizce tere. Broadhurst, R.J.C., The Travels
of Ib~~~ jubayr, Londra 1952.
~, No. 8o1. Bu, ibn
3° Yazma nüsha: Bibliotheque Nationale, eski arab kaynaklar
Müyesser'in Ahbar Aftsr ad~n~~ta~~yan eserinin ikinci k~sm~d~r. Küçük et~atta (4") 94 varakur.
Yaz~~güzel olmakla beraber, müstensih arabca dilbilgisini iyi bilmedi~i için noktalama i~aretlerini devaml~~yanh~~kullanm~~, ayr~ca metine lüzumsuz noktalarnalar da yapm~~t~r, kr~,
R.H.C. on., I, Int~oduction, s. LIV vd. Eserin bu cildi hicri 439-553 (1047-1158) tarihleri aras~ndaki y~llar için bilgi vem~ektedir. N~r. Masse, H., Annales d'Egypte, les Khalifs Fat~mides,
II. cilt, MIFAO, XXIII, Kahire 1919.
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d~~~~belirtmekte ve ~ bn Müyesser (ölm. 1278)'in eserini kaleme ald~~~~tarihi tesbit hususunda bulduklar~~ ipucu hakk~ nda bilgi verilmektedir. Cildin
461-473 sayfalar~~ aras~ nda yer alan bu bölümde kaydedilmi~~olaylar sadece hicri 489-501 (1095-11o8), 516-518 (1122-1125), 545-546 ( I 150- r 152) ve
550-553 (1155-1158) y~ llar~~ için geçerlidir. Olaylar çok k~sa olarak kaydedilmi~tir ve metinde herhangi bir konu ba~l~~~~yoktur.
Bundan sonra Ebu'l-Mehâsin Yusuf ~bn Tagriberanin en-N~i~-dm ezZdhire fr Müldk M~ sr ve'l-Kahire adl~~ eserinden hicri 488 (ro95)'den 552
(1157) y~ l~na kadar haçl~ larla ilgili olaylar~~ içeren bir bölüm, sayfa 481-509
aras~ nda yer almaktad~ r: ;,/.1;~~~
(Extraits du Nodjodm ez-Zdhireh = en-N~icüm ez-Zdhire'den seçmeler) 31 . Ancak belirtilen tarihler aras~ nda baz~~ y~ llar eksiktir ve olaylar k~sa bir ~ekilde kaydedilmi~tir.
Konu ba~l~ klar~~ yoktur.
Metinde, sayfa 513-515'deki giri~~bölümünü 517-570 sayfalar~~ aras~ nda
S~ bt b.
Mir'dt ez-Zamân fr Târth el-Aydn adl~~ eserinden al~ nm~~~
olan parçalar takip etmektedir: ,:)1.)
(Extraits
du Mirdt ez-Zi,mdn = Mir'ât ez-Zar~rdn'dan seçme-ler) 32. Giri~~bölümünde
S~ bt b. el-CevzVnin hayat~~ hakk~ nda bilgi verilmekte ve eseri tan~t~ lmaktad~ r. Rivayetlerinin bazen hatal~~ oldu~u belirtiliyor. Bununla beraber aç
~k
ve genelde iyi düzenlenmi~~anlat~m~~ ile di~er kaynaklar~ n zaman zaman
kar~~~ k ve belirsiz verilerini düzeltmek bak~ m~ ndan fayda sa~lad~~~~kaydedilmi~ tir. Avrupa kütüphanelerinde bulunan yazma nüshalar~ n hiçbiri tam
olmad~~~~ve en geç hicri 533 (1138) y~ l~ na kadar geldi~i için, metinde an' Yazma nüsha: Bibliotheque Nationale, eski arab kaynaklar~ , No. 659-667. T.W.
Juynboll bu eserin bir bölümünü (641-976 y~llan aras~ ) Abul-Mahasin Ibn Tagri Bardii Annales ad~~ alt~ nda 3 cilt olarak (Leyden 1852-61) yay~ nlad~ . Daha sonra eserin 977-1467 y~llan
aras~~ W.Popper (Abu'l-Maha-sin ibn Taghri Birdi's Annals, Berkeley 1909-29) taraf~ ndan ne~redildi. Eser Kahire'de 1935 ve 1956'da bas~lm~~t~ r. Ayr~ ca yine W. Popper taraf~ ndan terc.
History of Egypt, 1382-1469, Berkeley 1954-58.
'2 Yazma nüsha: Bibliotheque Nationale, eski arab kaynaklar~,
No. 641; Leyden Üni.
Ktp. No. 757; Bodleian (Oxford) Ktp. No. 759. S~ bt b. el-Cevzi'nin Avrupa kütüphanelerinde bulunan yazma nüshalar~ n~ n hiçbiri tam de~ildir. Bibliotheque Nationale'de bulunan
nüsha hicri 449-518 y~llar~~ aras~ n~~ kapsar. Leyden nüshas~~ hicri 449-533 y~ llar~ n~~ içerir. Bodleian nüshas~~ hicri 480-533 y~ llar~~ için geçerlidir. Metin olarak verilen parçalar Paris ve Leyden nüshalanndan al~ nm~~t~ r. Oxford nüshas~~ kullan~lmam~~t~ r. Esasen nüshalar aras~ nda
pek farkl~ l~ k yoktur, kr~. R.H.C. OT., III/ 2, s. 513 vdd. Eserin tam bir yazmas~ ; Topkap~~
saray~~ III. Ahmed Ktp. No. 2907 (13 cilt)'de bulunuyor. Bu yazman~ n Selçuklularla ilgili k~s~ mlar~~ yay~ nlanm~~t~ r: Sevim, A., M~ r'cit~i'z-zeman fr Tarih~ 'l-Ayan, Ankara 1968. Ayr~
ca Yale
Üniversitesi Landberg koleksiyonu No. 136o'da kay~ tl~~ ba~ ka bir yazma nüshadan faksimile
olarak ne~redilmi~tir: Jewett, J.R., M~r'ai az-Zarn6r (H. 495-654), Chicago 1907. Di~er
bir
ne~ ri: 2 cilt, Haydarabad h. 1370/1951.
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cak hicri 490 (I o97) - 532 (1137/38) y~llar~~aras~nda haçl~~tarihini ilgilendiren konulara yer verilmi~tir.
Bu cildin içine, 577-690 sayfalar~~ aras~nda Kemaleddin ibn el-AdIm'in
Ziibdet el-Haleb mm Tdrfh Hakb adl~~ eserinden de k~s~mlar al~nm~~t~r:
z,t, ,(Extraits de la Chronique d'Alep par Kemal edDin
Kemaleddin'in Haleb Tarih'inden seçmeler)33. Metinde verilen bilgiler, hicri 490 (I o96/97) y~l~ndan itibaren haçl~larla ilgili olaylar~~kapsamakta ve imâdeddin Zengi'nin ölümü (6 rebiyülâh~r 541/15 eylül 1146)
ile son bulmaktad~r.
cildin son metnini, yine ayn~~müellifin ba~ka bir eseri olan Bugyet
et-Takb ft n~fh Hakb adl~~ biyografi lügat~ndan al~nm~~~parçalar olu~tur(Extraits du Dictionnaire Biogramaktad~r:
phique de Kemal ed-Din — Kemaleddin'in Biyografi Lügatinden seçmeler)34. 695-732 sayfalar~~aras~nda yer alan bu k~s~mda s~ras~~ ile ~emsü'lMülük ~smail b. Böri, el-Melik es-Salih ~smail b. Nureddin, Aksungur b.
Abdullah, Aksungur el-Porsuki ve Alp Arslan b. R~dvan'~n biyografileri
verilmi~tir.
Sayfa 733-775 aras~ nda ise, III. cildin birinci ve ikinci k~s~mlarm~n genel indeksi bulunuyor.
cilt 1898 y~l~nda Paris'de yay~nlanm~~t~r. Yine ayn~~düzen içinde
XI sayfa giri~~ve 523 sayfa arabca metin ile alt~nda verilen frans~zca çevirisinden ibaret olan bu cilt, Ebü ~âme (12o3-1268)'nin Kira er-Ravzateyn fl
Ahbâ~~ed-Devleteyn en-Nin:ye vel-Salahfye adl~~eserinden al~nan k~s~mlar~~kap(Le Livre des Deux
samaktad~nz5-5~...~~~ 4„d~~
Jardins. Histoire des Deux Rt•gnes, celui de Nour ed-Erin et celui de Salah ed-Din — Iki Bahçe'nin Kitab~. ~ki Saltanatm Tarihi, Nureddin'in ve
33 Yazma nüsha: Bibliothque Nationale, eski arab kaynaklar~ , no. 728. N~r. Sk~~i elDahhkn, Zübdetül-Haleb mis Tiireh Ha/eh, 3 cilt, D~ma~k 1951-68.
34 Metinde verilen parçalar Bibliothque Nationale, eski arab kaynaktan, No. 726'da
kay~tl~~elyazmas~ndan al~nm~~t~r. Bu yazman~n 208 varaktan müte~eildl eksik bir cilt oldu~u
ve hicri 814 (141~ /12)'de Kahire'de kaleme al~narak tamamlar~d~~~~belirtiliyor. Ayr~ca bu
cildin tam bir nüshas~n~n Istanbul camilerinden birinde (!) bulundu~u da kaydedilmi~tir,
bk. R.H.C. or., I, Introduction, s. LVI vd. ve 111/2, s. 693. Bu, Topkap~~saray~~III. Ahmed
Ktp. No. agas'de kay~tl~~ III. cilt olmal~d~r, bu hususta geni~~bilgi için bk. Sevim, A., Bugyat
at-Talab fr T,frih Halab, Giri~, s. 20 ve 107, Ankara 1976. Eserin di~er yazma nüshalan:
Topkap~~saray~~III. Ahmed Ktp. No. 2925 (8 cilt); Süleymaniye Ktp. Ayasofya No. 3036 (1
cilt); Feyzullah efendi No. 1404 (~~ cilt). Eserden k~smen ne~ir ve tercümeler yap~lm~~t~r:
RE!, 1933, VII, s. 393-409; Sevim,
Sauvaget, J., &irilik du `Bugyat at-Talab" d'Ibn
A., Kanla! al-Din !bn al-Adim. Bugyat at-Talab fr Tarih Ha/ah Sekuklularla figili Hafterciimektri,
Ankara 1976.
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Salaheddin'in)35. Giri~~bölümünde B. de Meynard, Kitâb er-Ravzatryn'i geni~~olarak tan~tmakta ve bu cilde al~nan metni olu~turmak için faydaland~~~~yazma nüshalar hakk~nda bilgi vermektedir. Bunun yan~~ s~ra Ebe~~
~âme'nin hayat~~ aynnt~l~~olarak anlat~lm~~, onun eserini yazarken yararlanm~~~oldu~u Imâdeddin el-isfahâni (1125-1201), el-Kâd~'l-Fâd~l (1 ~ 35~ 2oo) ve Ibn ~eddâd'~n eserleri ve ~ahsiyetleri hakk~nda da maKimat sunulmu~tur. Ayr~ca B. de Meynard bu kitab~~ihtiva etti~i orijinal bilgiden
ziyade, içinde pek çok ve çe~itli belgeyi toplam~~~olmas~ndan dolay~~ önemli buldu~unu da belirtmi~tir.
Bu cildin 1-47 sayfalar aras~ndaki k~sm~nda, E136 ~âme'nin çok tafsilâtl~~ anlatm~~~oldu~u yetmi~~y~ldan fazla bir süreyi kapsayan devre özet
olarak verilmi~tir: Yazar burada, Musul'da hüküm süren atabeklerin k~sa
bir tarihi ile buna ba~l~~ olarak Zengi hanedan~n~n kurucusu Imâdeddin'i,
onun o~lu Nureddin'i, M~s~r Fat~mi devletinin sonuna i~aret eden siyasi
ve askeri ihtilâlleri, Salaheddin'in yükseli~i, saltanat~~ve ailesini hicri 589
(1193) y~l~na kadar anlatm~~t~r. Asl~nda bu k~s~m Nureddin ve Salaheddin
için övgü niteli~indedir.
Sayfa 48-522 aras~ndaki metin, hicri 541 (114.6)'de atabek Imâdeddin
Zengi'nin ölümünden itibaren, iki y~ldan fazla süren ku~atma sonucunda
y~pranm~~~bulunan Aldcâ'n~n hicri 586 (i 19o)'da franklar taraf~ndan zapt~na kadar gelen olaylar~~ içine almaktad~r. Görüldü~ü gibi, bu bölüm ~kinci
haçl~~ seferinin tamam~~ ile Üçüncü haçl~~seferinin önemli k~sm~n~~kapsar.
Ebi~~ ~âme'nin gözler önüne serdi~i bu devrenin ba~l~ca olaylar~, Alman
kral~~Konrad III. ve Fransa kral~~Louis VII.'in do~uya geli~lerinden sonra
Nureddin ile haçl~lar aras~ndaki devaml~~ sava~lar, franldann M~s~r'a kar~~~
düzenledi~i üçüncü sefer, Salaheddin'in Suriye ve Elcezire'de kazand~~~~
ba~ar~lar ve H~ttin'de Kudüs krall~k ordusunu korkunç bir ma~lubiyete
u~ratmas~, bunun sonucunda Alman imparatoru Friedrich Barbarossa kuYazma nüsha: Bibliothque Nationale, eski arab kaynaklar~ , No. 707; arabca yazma
lar No. 1700 ve 1701. Burada kullan~lan metin, No. 707 ve No. 1700'de kay~tl~~yazmalardan al~nm~~t~r. No. 1701 nüshas~~yanl~~larla dolu ve eksiktir, metinde hiç kullan~lmam~~t~r.
Eserin di~er yazmalan: Leyden CJni. Ktp. no. 819; British Museum No. 313; Münih Devlet
Ktp. No. 404; Viyana Devlet Ktp. No. 8g8 (Bu nüsha eksiktir. Hicri 545 y~l~nda biter), kr~.
R. H.C. on, I, Introduction, s. XLIII. Eserin ne~ri 2 cilt olarak Kahire h. 1287-92 (1871-75)'de
yap~lm~~t~r. Ayr~ca M.H. Ahmad taraf~ndan 1163 y~l~na kadar gelen olaylar bir cilt halinde
(Kahire 1956) yay~nland~. Bu eserin sadece Salaheddin devri almancaya tercüme edilerek
yay~nlanm~~t~r: Goergens, E.P. ve Röhricht, R., .ur Geschichte Sakih-ad-dint, Arabische Quellenbeitrage zur Geschichte der Kreuzzige, I, Berlin 1879.

BIBL~ YOGRAFN'A

893

mandas~ nda Üçüncü haçl~~ seferinin ba~lamas~ , daha sonra sahneye Fransa
kral~~ Philippe II. Auguste ile ~ngiltere kral~~ Richard'~ n girmesi ve
Akkâ'n~ n franklarca zapt~ na kadar süre gelen zafer ve yenilgilerdir.
523-525'inci sayfalarda, bu metindeki konu ba~l~ klar~ n~ n listesi bulunuyor:
Kitâb er-Rauzateyn' den al~ nm~~~parçalar:
Giri~~
Yazar'~ n önsözü. Nureddin ve Salaheddin'in övgüsü
Orfi vergilerin iptaline dair
Zengin'in ölümünden sonra D~ ma~k sahibi ile franklar aras~ nda olup
bitenler
Nureddin'in Sarhad ve Busra'y~~ ele geçirmesi
D~ ma~k surlar~~ alt~ nda müslümanlar~ n bozgunu
inab'da h~ ristiyanlar~ n bozgunu. Raymond de Poiters'nin bu sava~ta
ölümü
Azaz'~ n al~ n~~~~
Nureddin'in D~ ma~k'~~ ku~atmas~~ ve almas~~
Nureddin'in Antartus'u ele geçirmesi. Gazze yan~ nda franklar~ n bozgunu
Franklar~ n Askalân'~~ ele geçirmeleri
M~s~ r halifesinin veziri Abbas'~ n franklar taraf~ ndan Askalân ve Gazze yak~ n~ nda bozguna u~rat~ lmas~ , bir frank donanmas~ n~ n
Tinnis'i ele geçirmesi, franklar~ n bu ~ehri ya~malad~ ktan
sonra geri çekilmeleri
M~s~ r donanmas~~ taraf~ndan çe~itli frank gemilerinin zapt~~
Hârim yan~ nda franklar~ n yenilgisi. Franklar sa~lanan ate~kesi bozuyorlar
Müslümanlar~ n Bânyâs ~ehrini, surlar önündeki bir çok çarp~~ malardan sonra ele geçirmeleri. Nureddin'in hastal~~~~
Hârim kalesinin franklar taraf~ ndan zapt~. Sayda civar~ndaki çat~~ma.
Tell-Hubeys'te kar~~la~ma, franklar~n müslümanlar~n
güçsüzlü~ünden faydalanamamalan. Bizans imparatorunun
ba~ar~s~~

Sayfa

3
38
48
52
55
61
67
68
75
76

78
82
83
84

96
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Sayfa
Nureddin ile Bizans imparatoru aras~ nda mütareke
103
Nureddin'in Harim üzerine yürüyü~ü. ~aver'i, eski görevine döndürmek üzere M~s~r'a bir sefer tertibi
105
Harim'in fethi
108
~aver'in franklarla anla~mas~ . Nureddin'in Munietra ~ehrini ele geçirmesi ve Akkaf kalesi ile Hunin ~ehrini tahrib etmesi
~ og
Nureddin'in M~s~r'~~ zaptetmesi. Franklann M~s~ r'a yürümesi; Bilbays'~~ ele geçirmeleri, Fustat üzerine yürümeleri, ~aver taraf~ndan önerilen ate~kesi kabul etmeleri ve daha sonra uzakla~malan
111
Bu durum kar~~s~nda Nureddin'in yapt~klar~~
~~ 16
Esededdin ~irkfih'un ölümü; ye~eni Salaheddin'in ona halef olu~u
Franklann M~s~ r'a düzenledikleri seferin ayr~nt~ l~~ hikayesi
122
el-Mütemen'in Harkaniye'de öldürülmesi. ~ki saray aras~nda zencilerin yenilgisi ve di~er olaylar
~~45
Franklann Bizans ile i~birli~i, M~s~r'~~ i~galleri, Dimyat'~~ ku~atmalan,
daha sonra bu ~ehirden ku~atmay~~ kald~rmalan
149
Franklann 567 (4 eylül 1171-23 a~ustos 1172) y~ l~ndaki seferi
155
Nureddin'in M~s~r'~~ i~gale haz~rlanmas~~
r 55
568 y~l~nda iki Sultan'~n franklarla sava~~yapmas~~
I 56
Nureddin'in halef~~ el-Melik es-Salih taraf~ ndan franklarla var~lan
ate~kes anla~mas~~
159
~skenderiye'ye bir Sicilya f~losunun ba~ar~s~z sald~r~s~. Trablus kontunun fidye kar~~l~~~~kurtulmas~~
I 64
Franklar ve müslümanlar aras~ nda mütareke
181
Müslümanlar~n Ayn el-Cer'de ma~lubiyeti
183
Müslümanlar~n Remle'de ma~lubiyeti
184
Gümü~tekin'in ölümü. Franklann yürüyü~ünü haber alan Sultan'~n
M~s~r'~~ terketmesi. Flandre kontunun geli~i. Harim ku~atmas~~
189
Beyt el-Ahzan ~atosunun in~a edilmesi. Onfroi'n~n ölümü
194
Senenin geri kalan k~sm~nda ve ertesi y~l~n ba~lang~c~ nda, franklar~n
yapt~klar~ . Merc Uyim sava~~~
197
Müslümanlar~ n Banyas yan~nda ani taarruzu; bir çok h~ ristiyan esir
elde etmeleri
198
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Sayfa
Beyt el-Ahzân kalesinin 575 rebiyülevvel (6 a~ustos-5 eylül 1179)
203
ay~nda tahribi
211
Franklarla yap~lan mütareke. Armenia seferi
213
Salaheddin Suriye'ye gitmeyi dü~ünüyor
franklaSalaheddin'in Suriye'ye geli~i. Ferr~~h~ah'~n D~ma~k yan~nda
217
ra kar~~~zaferi
Sultan'~n ikinci defa do~u eyaletlerine yönelmesi Baalbek ve daha
222
sonra H~ms'a dönmesi
230
Hicaz'a sald~rmak için K~z~ldeniz'e giren franklann ele geçirilmeleri
Haleb'in al~nmas~ndan sonra olup bitenler. Hârim'in teslim olmas~.
235
Sultan'~n D~ma~k'a dönü~ü. Guy de Jourdain ile çarp~~mak üzere
242
~ehirden ç~k~~~. Kerak ku~atmas~~
Kerak ku~atmas~n~n devam etmesi. Trablus kontu Raimond III.'un
Sultan ile yapt~~~~anla~ma
249
260
Büyük H~ttin sava~~. Haçl~lann bozgunu
293
Akkâ'n~n ve di~er ~ehirlerin fethi
Akkâ ve Taberiye'den sonra Nablus ve birçok k~y~~ ~ehrinin fethi. Bu
zaferleri aç~klayan ve kan~tlayan birkaç mektuptan parçalar . 300
Tibnin, Sayda, Beyrut, Cübeyl ve di~er ~ehirlerin fethi. Marki (Konrad de Montferrat)'nin Stir'a geli~i
306
312
Askalân, Gazze, Darüm ve di~er ~ehirlerin fethi
Kudüs'ün fethi
317
Sultan'~n Kudüs önüne geli~i; bu ~ehri ku~atmas~~ ve bununla ilgili
326
di~er olaylar
Sür ku~atmas~; Hünin'in fethi ve di~er olaylar
341
Kevkeb ve H~sn el-Ekrâd'~n ku~at~lmas~~
346
Sultan'~n yukar~~ sahile giri~i. Allah'~n bu ülkede gerçekle~tirmesine
351
izin verdi~i fetihler
Antartus'un fethi
Cebele ve di~er ~ehirlerin fethi
Lâzikiye'nin fethi
Sahyün ve di~er ~ehirlerin fethi
Bekâs el-~ugr ve Serminiye'nin fethi
Borzeyh ~atosunun fethi

353
355
359
364
368
371
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Sayfa
Derbsâk kalesinin fethi
375
Bagrâs'~ n fethi
377
Antakya prinkepsi ile mütareke devresi. Sultan'~ n gidi~i
380
Kerak ve ona ba~l~~ olan kalelerin fethi
381
Safed'in fethi
383
Kevkeb kalesinin fethi
386
Frank esirlerinin Ba~dad'a gönderilmesi. Gerçek Haç'~ n gömülmesi 392
~alcif-Arnün'un fethi
395
Franklann Akkâ önüne geli~i
406
Akkâ önündeki büyük sava~~
415
Bu sene içinde (585) Merc A.kkâ ve di~er kasabalarda meydana gelen olaylar~ n devam~~
428
Alman imparatorunun seferini bildiren haberlerin geli~i
434
Akkâ önünde kanl~~ sava~~
44o
Frank krallar~n~ n Akkâ'ya geli~i; kulelerin yak~lmas~~
443
Alman imparatorunun ba~~na gelenlerin öyküsü. 20 cemaziyelâh~ r
586 çar~amba günü (25 temmuz ~~~ 9o) ö~le vakti, Akkâ
önünde el-Adil taraf~ ndan kazan~lan sava~~
463
Müslüman gemilerinin Akkâ'ya geli~i
475
Sinekler Burcu aras~ na dikilmi~~sava~~araçlar~n~n demir k~s~ mlar~~ ile
yap~lan tahribat; manc~n~~~ n yak~lmas~~
483
Ayn~~ y~l~n (586) di~er olaylar~~
486
Magrib hükümdanna gönderilen mektubun ve hediyelerin listesi
497
Franklann sava~mak için yola ç~kmas~. Ras el-Mâ'ya geli~leri
510
Pusu sava~~~ve di~er olaylar. De~i~tirme birli~inin Akkâ'ya giri~i
516
IV. ciltte indeks yoktur. V. cilt ile beraber verilmi~tir.

Külliyat~ n Do~u Tarihçileri'ne ayr~lan k~sm~n~ n V. ve son cildi Paris'de 1906'da yay~nlanm~~t~r. Bu ciltte Ebe~~ ~âme'nin eseri Kita er-Rat~zateyn'in devam~~ ayn~~ düzen içinde arabca metin ve alt~ nda frans~zca çevirisiyle yer almaktad~ r. Cildin 1-149 sayfalar~~ aras~nda hicri 587 (1191)'den
597 (1201) y~l~na kadar gelen haçl~~tarihi ile ilgili olaylar anlat~lm~~t~ r. Me-
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tin sonunda konu ba~l~ klar~~ için liste verilmemi~tir. Ancak metindeki ba~l~ klar ~unlard~r :
Sayfa
Y~ l 587 (29 ocak 1191-17 ocak 1192) Fransa ve ~ngiltere krallar~~ ile
di~er kimselerin frank ordusuna kat~ lmalar~~ ve Akkâ'n~n
al~ nmas~~
Dü~man~ n Akkâ'y~~ iyice s~ k~~t~ rmas~~ ve ~ehri istiUs~~

3
~~ o

Akkâ'n~ n dü~mesinden sonra olup bitenler
33
Askalân'~ n tahribinden sonra olup bitenler
44
50
Y~ l 588 (18 ocak 1192-6 ocak 1193)
56
Franklar~n Kudüs'ü almaya karar vermeleri ve bunun sebebi
~ngiliz elçilerinin bar~~~için gelip gitmeleri ve bu esnada bar~~~sa~la63
n~ ncaya kadar olup bitenler
Bar~~tan sonraki olaylar
79
86
Sultan'~ n Kudüs'ten D~ma~k'a gitmesi
(Sultan'~n) ülkesinin o~ul ve karde~leri aras~ nda taksimi ve Sultan'~ n
~ o~~
ölümünden sonraki baz~~ olaylar
117
Y~ l 594 (13 kas~ m 1197-2 kas~ m 1198)
119
m
1198-22
ekim
1199)
l
595
(3
kas~
Y~
~~28
Y~ l 596 (23 ekim 1199-11 ekim 1200)
Kad~~ el-Fâd~ l'~ n ölümü
Y~ l 597 (12 ekim 1200-30 eylül 1201)

1 42
~~46

Cildin 151-206 sayfalar~~ aras~nda er-Ravzateyn'e yaz~ lm~~~ Zeyl ile metin
devam etmekte ve hicri 665 (1266/67) y~ l~na kadar gelen haçl~larla ilgili
olaylar, konu ba~l~~~~verilmeden anlat~lmaktad~ r :
(Extraits du Livre intutul
j~.
"Compl&nent des Deux Jardins" = er-Ravzateyn Zeyl'i olarak adland~ r~lan kitaptan özetler)'.

3" Yazma nüsha: Bibliotheque Nationale, arabca yazmalar No. 5852. Eser, ~zzet el-Att'ar el-Hüseyni taraf~ndan (Kahire 1947) ne~rolundu.
Belleten C. LIV, 57
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Sayfa 207-2 ~ o aras~ nda Ebü ~âme'nin Zey/ Kitdb er-Rauzateyn'den ç~ kar~ lan otobiyografisi
J.2 _)
arabca metin olarak
bulunmakta, bunu, 211-216 sayfalar~~ aras~ ndaki bu metnin frans~zca çevirisi takip etmektedir: (Autobiographie d'Abou Chamah, tire Du Complement (Dzeil) du "Livre des Deux Jardins).
V. cilt, 217-287'inci sayfalara aras~ nda, IV. cildin metnini de kapsayan
genel indeks ile son bulur.

