MISIR'IN ALINMASINDAN SONRA NURUDD~N
MAHMUT'LA SELAHUDD~N EYYÜBI ARASINDA ORTAYA
ÇIKAN SO~UKLU~UN SEBEPLERI
Doç. Dr. BAHATT~N KÖK
Büyük Selçuklulann, fazla uzun sürmeyen yükselme dönemlerinden
sonra Ortado~u'da genel manada ~slami' bir güç birli~inin sa~lanamamas~,
Bat~~ Dünyas~'na, beklenmekte olan arzular~n gerçekle~mesi hususunda yeni bir ümit ~~~~~~yakm~~t~. Bu sebeple Avrupa H~ristiyanlan, ellerine geçen
bu f~rsat~~ de~erlendirmek istemi~lerdi. Bat~l~lar, bu maksatla, genellikle Papal~k Makam~'n~n öncülü~ünde çe~itli milletlerden olu~an, say~lan yüz binleri bulan ve tarihte ad~na Haçl~~ Seferleri denilen sava~lar~~ ba~latm~~lard~.
Söz konusu olan bu sava~lar, ya papa ve papazlann aforozundan kurtulmak, ya bu makamlar~~ i~gal edenlerin yan~nda sayg~nl~k kazanmak, ya da
genel anlamda H~nstiyan Dünyas~'nda siyast bir üstünlük sa~lamak gayesi
ile, Ortaça~~Avrupas~'n~n kaderini ellerine geçirmi~~bulunan imparator ve
krallar~n kat~lmas~yla pek çok gayeler u~runa yap~lm~~t~r. Anadolu'yu ve
genel anlamda Ortado~u'yu bir kan gölü haline getiren ve bir ço~u çapulcu ve ~uursuz kitlelerden olu~an bu ordular, as~rlann d~~~na ta~an amans~z
sald~nlanyla, özellikle ilk hatta yer alan ~slam devletlerinin rahat bir nefes
almas~na f~rsat vermemi~lerdi. Bizans ~mparatorlu~u'nun ömrünü uzunca
bir zaman uzatmaya 'yarayan bu Haçl~~ ak~nlan,Ortado~u'da yer alan o
dönemin ~slam devletleri aras~nda, belli ölçüler içinde kalan bir ~uurla~ma
hareketinin olu~mas~na yol açm~~sa da, ne yaz~k ki, onlar~n, büyük bir
güç birli~i halinde bir çat~~ alt~nda toplanmalann~~ sa~layacak elveri~li bir
ortam haz~rlayamam~~t~ . Gerek Büyük Selçuklulann ve gerekse Anadolu
Selçuklu Devleti'nin içinden, bu geni~~bölgelerde, büyük çapta da~~n~k
duruma gelmi~~~slam ve Türk devlet ve emirlilderini birle~tirebilecek nitelikte güçlü bir liderin ç~kmam~~~olmas~, Haçl~lar kar~~s~nda verilen büyük
mücadele ve zaman zaman kazan~ lan mühim ba~anlara ra~men, gösterilen bu gayretler, H~ristiyan Dünyas~'n~n bütünüyle ümidini k~racak bir seviyeye gelememi~ti.
~~te bu s~ralarda, bir yandan Abbas1 Devleti'nin gücünü yitirmesi, bir
yandan da Sultan Melik~ah (dönemi: 465-485/1o72-1092)'~n vefat~ndan
sonra Büyük Selçuklulann çalkant~ lar göstererek bir da~~n~kl~k içine gir-
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meleri, ufukta görünen Haçl~~ tehlikesinin ikinci plana at~lmas~ na yol açt~.
Bu büyük tehlikeye gö~üs germe vazifesi, Anadolu'da, Anadolu Selçuklulanna, Suriye'de ise, Büyük Selçuklularm bu bölgeyi idare eden valilerinin
omuzlanna b~rak~ld~ . Bu dönemde, Büyük Selçuklular taraf~ndan Musul
ve dolaylanna vali olarak tayin edilen imaduddin Zengi (dönemi: 521-541
/ 1127-1146), bir yandan, D~ ma~k Atabe~li~i'nden baz~~ yerleri kopar~p hakimiyet alan~ n~~ geni~ letirken bir yandan da özellikle Kuzey Suriye'de Haçl~lara kar~~~gerçek bir mücadele vermekteydilmaduddin'in bu alanda sergiledi~i kararl~~ ve ~uurlu mücadeleler, ~slam dünyas~ nca takdirle kar~~lan~ rken Haçl~lar aç~s~ ndan ise dü~ündürücü bir anlam ta~~maktayd~. Onun,
Y~va boyunun bir kolunu te~kil eden Yaruklu Türkmenleri'ni Bat~~
~ ran'dan getirtip Halep ve dolaylar~na yerle~tirmesi I, üzerinde ehemniyetle
durulmas~~ gereken bir konudur. Büyük Türk emiri Zengi, bu ~uurlu çabas~yla, bir yandan bu bölgedeki Türk ve ~slam yo~unlu~unu artt~ rmay~~
hedef al~ rken bir yandan da Haçl~lara kar~~~köklü ve kal~c~~ tedbirlere ba~~
vurdu~unu gösteriyordu. Suriye'ye yerle~tirilen bu Türkmenlerin, çe~itli
hususlarda Zengilere sa~lad~klar~~ büyük destek, yaln~z Suriye bölgesiyle s~n~ rl~~ kalmam~~, M~s~ r'~ n, Nuruddin Mahmud döneminde bütünüyle ele
geçirilip Fatimilerin tarih sahnesinden çekilmelerinde de kendini göstermi~tir 2. ~~te yi~it ve büyük te~kilatç~~ imaduddin Zengi, att~~~~bu kararl~~
ad~ mlanyla, tarihi bir ~ehir olan Urfa'y~~ da haçl~lardan almay~~ ba~arm~~~
(539/1144) ve vefat~ ndan sonra kendi soyundan gelen haleflerine, ~slam
Tarihi'nde ba~l~~ ba~~na bir yer tutan Zengiler ad~yla an~lan bir devlet b~rakm~~t~ r'.
~ maduddin Zengi'nin vefat~ ndan sonra ikiye ayr~lan bu devletin Halep
kolunu devam ettiren ikinci o~lu Nuruddin Mahmud (541-569/11461174), babas~ n~ n yerini tutacak hay~ rl~~ bir halef oldu~unu kan~ tlamakta gecikmemi~tir. Nitekim o, babas~ n~n ölümü üzerine Urfa'y~~ geri almaya yeltenen Haçl~lan an~ nda püskürtmü~; hayat~~ boyunca çe~itli cephelerde H~Bkz., ~ bnu'l-Esir, Ali b. Ebi'l-Kerem Muhammed b. Muhammed, et-Tarihu'l-Bahir
fi'd-Devleti'l-Atabekiyye bi 1-Mays~l, n~r., Abdulkadir Ahmed Tuleymat, Kahire, 1382/1963,
s.80.
Yaruklu Türkmenlerinin mensup olduktan Y~ va boyu ve Yaruklulann Halep dolaylanna yerle~tirilmeleriyle ilgili olarak bkz., Kök, Bahattin, Seyfuddin et-Turkmani ve Divan~~
(bas~lmam~~~doktora tezi, Erzurum, 1980), s.40-48.
fmaduddin Zengi'nin, D~ma~k Atabe~li~i ve Haçl~larla olan sava~tan ile Urfa'y~~ fethetmesi hakk~nda bkz., Alptekin, Co~kun, The Reign of Zangi, Atatürk Oniversitesi yay~nlar~, Erzurum, 1978, 5.49-66.
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nstiyanlarla yapt~~~~mücadele ve cihadlanyla Franklann elinde bulunan
bir çok kale ve ~ehri geri alm~~~ve onlar~~ Filistin ve Lübnan loy~lann~n dar
~eridine s~k~~t~rm~~t~ r. O, bir yandan, ülkesinin do~usunda ve kuzeyinde
yer alan emirliklerle iyi geçinerek Müslümanlar aras~nda bir birli~in kurulmas~na çal~~m~~, bir yandan da D~ma~k Atabe~li~i'ni ortadan kald~r~p
Musul bölgesinin de içinde bulundu~u Suriye birli~ini tamamlamak suretiyle ad~ m ad~m tasarlad~~~~hedeflere yarma yollar~n~~ aram~~t~r.
Nuruddin Mahmud'un belli ba~l~~ üç mühim gayesi vard~. Onun ilk
hedefi, bölgedeki ~slam hükümdarlann~n, hiç olmassa d~~a kar~~~bir güç
birli~i olu~turarak Haçl~lar kar~~s~nda mücadele etmelerini sa~lamak ve bu
suretle onlar~~ ~slam topraklar~ndan bütünüyle ç~karmakt~. Hükümdarm bu
birlik tasar~s~~ ve bu u~urda harcad~~~~gayretler, istenildi~i ölçüde sonuç
vermedi~inden, onun Franklarla yapt~~~~kutlu sava~lar~~ ne yaz~k ki, büyük
çapta kendi güç ve imkânlanna ba~l~~ kalm~~t~r. Bununla birlikte sultan,
benzeri pek bulunmayan bir cihad örne~i sergilemi~tir. Kudüs'ün Franklardan kurtar~lmas~~ kendisine nasip olmam~~sa da, daha sonra bu fethin
gerçekle~tirilmesi için gereken ~artlar~n olu~mas~n~~ o sa~lam~~t~r.
Sultan~n ikinci ve yine vazgeçilmez bir gayesi de, döneminde, i~~ba~~na gelmi~~olan Abbasi Halifelerinin de te~vikiyle, M~s~r'da hüküm süren
~ii Fat~ mi Devleti'ni ortadan kald~r~p bu bölgeyi de Sünnet Ehli bayra~~~
alt~nda bütünle~tirmekti. Onun, en k~sa ve en kestirme yoldan bu hedefe
ula~abilmesi halinde, Haçl~larla yapt~~~~sürekli mücadeleye daha büyük
bir h~z ve güç kazand~raca~~~da hesap edilmekteydi.
Nuruddin Mahmud'un üçüncü ve ileriye yönelik bir hedefi de, istanbul'un fethedilmesiydi. Yaln~z ~slam Tarihi aç~s~ndan de~il, dönemleri,
Asya, Avrupa ve Afrika k~ talanyla ilgili olan bütün milletlerin tarihleri bak~m~ ndan da istanbul'un ayr~~ ve seçkin bir yeri ve ehemmiyeti bulunmaktayd~. Hz. Peygamber (s.a.)'in, bu ~ehrin, müslümanlar taraf~ndan fetholunaca~~n~~ müjdelemesi, bu gaye u~runda yap~ lacak cihada büyük bir
kudsiyyet kazand~ rm~~t~. Bu sebeple Müslümanlar, tarih boyunca böyle
yüksek bir ~erefe kavu~abilmek için gerçekten de samimi bir gayret ve heyecan harcam~~lard~ ".
Hz. Peygamber (s.a.)'in, ~stanbul'un fethedilmesini vurgulu kelimelerle ifade buyurmas~, bu ~ehrin Müslümanlar taraf~ ndan er geç al~naca~~n~~
' Istanbul'un Türkler taraf~ ndan fethi ve bu fethi müjdeleyen Hadiselerle ilgili geni~~
bilgi için bkz., Kitapç~ , Zekeriya, Hz. Peygamber'in Hadislerinde Türk Varl~~~, Türk
Dünyas~~Ara~t~rmalar~~Vakf~, Istanbul, 1988, s.199-205.
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kesin olarak belirtmekle kalmamakta, bunun, büyük dalgalar halinde birbirini izleyen Haçl~~ Seferlerini durdurmada nas~l bir kap~~ ve kilit vazifesi
görece~ini de ortaya koymaktad~ r. Nitekim Kitapç~~ Hocam~z da, as~rlarca
devam ederek, ister Müslüman ve isterse H~ ristiyan olsun, yüzbinlerce insan~n kan~na ve can~na mal olan Haçl~~ Seferlerinin, dini taassupla nas~ l
ba~lad~~~n~~ ve ne kadar insafs~z oldu~unu belintikten sonra, "Hz. Peygamber (s.a.)'in, as~ rlarca önce Istanbul'u Müslüman komutanlara boy hedefi
göstermekle ne kadar uzak görü~lü oldu~unu bir kere daha ispat etmi~ tir')
demektedir 5 .
~~ te Nuruddin Mahmud'un da, Hz. Peygamber (s.a.)'in me~hur Hadis'ine uyarak Istanbul'un fethini kendisine uzak bir gaye edinmesi bo~una de~ildi. Çünkü bu mühim ~ehrin Müslümanlar taraf~ndan al~nmas~yla,
Haçl~lann Bizans arac~l~~~~ile, ba~ ta Anadolu olmak üzere Islam ülkelerine
yapt~ klar~~ sald~ r~lara son verilmesi sa~lanacak ve bu kilit noktada yo~unla~acak islam gücüyle Avrupa'y~ , en uygun ve en kestirme yoldan s~ k~~t~ rmak mümkün olacakt~.
O dönemlerde, Suriye'de yegâne söz sahibi olan büyük Islam ve
Türk mücahidi Nuruddin, bu üç gayesinden M~s~r'~n fethedilmesi i~ini
bütünüyle gerçekle~tirmi~ tir. Haçl~ lann bu bölgelerden at~lmas~~ ise, yukar~da da belirtmeye çal~~t~~~m~ z gibi büyük çapta ümit verici bir çizgiye getirilmi~ti. M~s~ r'~ n, bu büyük hükümdar taraf~ ndan fethedilmesini ba~ka
bir makalemde geni~~bir biçimde ele ald~~~ mdan burada bu husus üzerinde durulmayacakt~r 6. Bu makalede, Selahuddin Eyyübi (dönemi: 569-589/
1174-1 ~~ 93)'nin M~s~ r ordusunu bütünüyle da~~tmas~ndan, bunun ard~ ndan iki ay geçer geçmez, Bizans Imparatorlu~u ile Kudüs Kral~~ Amaury'nin yerli Franklardan olu~turdu~u ortak ordunun Dimyat ku~atmalann~~ sonuçsuz b~ rakmas~ ndan sonra, söz konusu ülkede devlet çark~ n~~ tam
anlam~ yla ele geçirmesini izleyen y~ llarda, geli~en baz~~ hadiseler sonunda,
kendisiyle efendisi Nuruddin Mahmut aras~nda ortaya ç~kan so~uklu~un
sebep ve sonuçlar~~ üzerinde durulacakt~ r. Ancak ortaya ç~kan bu so~uklu~un sebeplerine geçmeden önce Nuruddin Mahmud'un, Selahuddin Eyyt~ bi hakk~ nda besledi~i engin güvenini ve benli~inde ta~~d~~~~hükümdarl~ k
yetenekleriyle, M~s~ r gibi büyük bir ülkenin idaresinin üstesinden gelece~ine olan sars~lmaz inanc~n~~ yans~tan baz~~ hususlara, çok özlü bir biçimde
de olsa i~aret etmenin gere~ine inanmaktay~ m.
Kitapç~, a.g.e., S. 201.
Geni~~bilgi için, bkz. Kök, B. "Nuruddin Mahmud'un M ~s~ r'~~ Ele Geçirmesi ve Fat~ milerin Y~ k~ l~~~ " A.Ü. Ilâhiyat Fakültesi Dergisi, 9. ve ~~ o. say~ lar.
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Bilindi~i gibi Selahuddin Eyyübi, gençlik ve yeti~kinlik dönemlerinin
büyük bir bölümünü Nuruddin'in yan~nda ve hizmetinde geçirmi~tir. O,
hükümdann~ n, hemen her alandaki bilgi ve tecrübelerinden büyük çapta
yararlanm~~, kazand~~~~bu örnek davran~~lar~~ hayat~~ boyunca tatbik etmeye
gayret göstermi~tir. Nuruddin Mahmut ta onda sakl~~ olan cevheri ve
hükümdarl~ k vas~fiann~~ ke~fetmekte gecikmemi~; bu sebeple ona emirleri
aras~ nda seçkin bir yer vermi~tir. Nitekim Üçüncü M~s~ r Seferi'ne karar
verdi~i zaman oraya gidecek ordunun de~i~mez ba~~komutan~~ olan Eseduddin ~irkuh (ölümü: 564/1169), ye~eni Selahuddin'in de yine kendisiyle
gelmesini istemi~, Selahuddin ise, ~kinci M~s~r Seferi s~ras~nda iskenderiye'de çekti~i s~k~nt~lardan ötürü bu yolculu~a ç~ kmak istememi~ti. Bunun
üzerine amcas~~ durumu Nuruddin'e aktarma ihtiyac~n~~ duydu~undan,
hükümdar meselenin üzerine ciddiyetle e~ilmi~~ve sonunda onun bu sefere de kat~lmas~n~~ sa~lam~~t~r.
~irkuh'un ölümünden sonra Selahuddin, M~s~r'da, bir yandan Nuruddin'in naipli~ini yap~yor, bir yandan da Fat~mi Halifesic Ad~d (dönemi:
555-567/116o-1170'm veziri bulunuyordu. Bu iki sultan hiç bir zaman
birbirleriyle olan ba~lant~y~~ kesmemi~lerdi. Yap~lacak i~ler, Nuruddin'in
ona yazd~~~~mektuplardaki tavsiyeler ~~~~~nda yürütülmü~tü. Hükümdar,
naibine verdi~i yüksek de~eri belirtmek için ona yazd~~~~mektuplar~n ba~~
taraf~ nda isminin yerine alametini kullanmaktayd~. Büyük Türk hükümdan ona gerekti~i her an tam techizatl~~ birlikler göndererek maddi ve manevi yard~mlarda bulunmu~tu. Bu s~ralarda, yine bir askeri birli~i, büyük
karde~i Turan~ah (ölümü: 576/1180)ga Selahuddin'e gönderirken ona,
M~s~r'daki naibine bir karde~i gözüyle de~il, oran~n, geni~~yetkilere sahip
bir hükümdan olarak bakmas~n~~ ve kendisine her zaman boyun e~mesini
s~k~~ s~k~ya tenbih etmi~ti. Ayr~ca yine Selahuddin'in istemesi üzerine, babas~~ Necmuddin Eyyûb (ölümü: 568/1173)'un ba~kanl~~~ nda bütün ailesini, büyük bir tüccar kafilesiyle birlikte M~s~r'a göndermeyi kabul etmi~~ve
bu kafilenin emniyet içerisinde bu ülkeye ula~mas~ n~~ sa~lamak için, ba~~ nda bulundu~u bir orduyla Haçl~lan oyalam~~~ve bu suretle onlar~ n ad~~ geçen bölgeye bir kay~p vermeden ula~mas~n~~ sa~lam~~t~ '. Bu durum, Nuruddin'in, Eyyûb ailesinin M~s~r'a toplanmas~n~~ ku~kuyla kar~~lamas~~ ~öyle
dursun, onlar~n bu isteklerini canla ba~la yerine getirdi~ini göstermektedir.
Bunlar, sultan~n genel anlamda Eyytibi ailesine, husus? manada da Selahuddin'e nas~l yüksek bir de~er verdi~ini yans~tan hususlardan yaln~zca
birkaç~d~r.
Bu hususta daha geni~~bilgi için, bkz, Kök. B., a.g. makale.
Belleten C. LVII, 27
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Necmuddin Eyyüp ta, o~ullar~~ aras~ nda Selahuddin'e hükümdar aday~~ gözüyle bakmaktayd~. Nitekim büyük devlet ve siyaset adam~~ Necmuddin, M~s~ r'a vard~~~~zaman Selahuddin babas~ na, oran~ n saltanat~ n~~ teklif
etmi~; ancak o, o~lunun hükümdarl~~a lây~ k oldu~unu, "o~lum Allah seni
bu i~e ehil oldu~un için seçmi~tir" sözleriyle belirtmi~~bulunmaktayd~~
Bütün bunlar, her iki Türk hükümdar~ n~n, birbirlerine kar~~~besledi~i,
s~cak ilginin, yak~n i~birli~inin ve sars~lmaz güvenin ne kadar sa~lam oldu~unu göstermektedir. Ne var ki, zaman~ n de~i~mesiyle ortaya ç~ kan yeni
~art ve durumlar, bu s~cak ilginin hep ayn~~ biçimde devam edece~ine, so~umayaca~ma dair bir garanti vermemektedir. özellikle her dönemde
hükümdarlarm etraf~ n~~ ku~atan baz~~ makam ve servet dü~künü kimseler,
hemen her meselede devreye girmekte ve ço~u zaman yüksek gayelerin
gerçekle~mesi hilaf~ na da olsa, istenmeyen bir tak~m yeni anlay~~~ve durumlar~ n revaç bulmas~ nda etkili olmaktad~ rlar. öte yandan hükümdarl~ k
mevkiinde bulunan hemen her melik ve sultan~ n gönlünde yatan daha geni~~bir hakimiyet a~k~, akl~~ geri plana itip hisleri kamç~layacak bir duruma
geldi~i zaman, karde~in karde~e, baban~ n o~ula ve o~ulun babaya kar~~~
ç~ kabilece~inin, yaln~z ~slam Tarihi'nde de~il, bütün dünya milletlerinin
tarihinde ya~anm~~~oldu~unu, ileride de ya~anabilece~ini rahatl~ kla söyliyebiliriz. ~~te Nuruddin'le Selahuddin aras~ nda ortaya ç~ kan so~uklu~un
sebeplerini ara~t~ r~ rken bu gerçe~i hiç bir zaman gözard~~ etmemek gerekir;
çünkü bu kanaat, meseleleri daha objektif bir anlay~~~içerisinde çözüme
kavu~turmam~zda bize yard~ mc~~ olacakt~ r. ~slam Tarihi'nde, özellikle Haçl~lara kar~~~giri~tikleri mücadeleleriyle büyük takdir toplayan bu büyük
Türk kahramanlar~ n~, konumuz bak~ m~ ndan incelemeye al~ rken, yukar~da
belirtmeye çal~~t~~~ m~z anlay~~~ n yans~ tt~~~~ ~~~k, bu hususta k~ lavuzumuz
olacakt~ r.
Nuruddin Mahmut'la Selahuddin Eyyt~ bi aras~ nda gittikçe sezilmeye
ba~layan so~uklu~un nirengi noktas~ n~ , ikincisinin ve baz~~ yanda~lar~ n~ n,
içten içe gizli bir hakimiyet mücadelesine giri~mi~~olmalar~~ olu~turmaktayd~ . Hiç bir zaman belirgin çizgiler biçiminde gerçek yüzünü göstermemi~~
olan bu anla~mazl~ k, daha çok d~~~çevrelerin davran~~~ve tutumlar~ ndan
sezilmekteydi. Ortaya ç~ kan bir tak~ m hadiseler kar~~s~ nda, her iki taraf~ n
de~i~ik yakla~~ mlar içinde bulunmalar~, ister istemez bunlar~ n birbirlerine
Bkz., Ibnu Ta~riberdi, Cemâluddin Ebefl-Mehâsin Yfisuf, en- Nuct~ mu'z-Zâhire fi
NIulüki M~sra ve'l-Kahire, n~r., Vezaretu's-Sekâfe vel-Ir~âdi'l-Kavmi, Kahire, 1383/1963,
VI, 7; el-Bidlisi, ~erefhan b. ~emsiddin, ~erefnâme, n~r., Ferecullah Zeki, M~s~ r, thsz., 5.86.
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ku~ku ile bakmalar~ n~~ gerektirmekteydi. Bununla birlikte veli olduklar~~ bile ileri sürülen gerek Nuruddin'in ve gerekse Selahuddin'in 9, bir yandan
Sunni ~slam Dünyas~'yla henüz bütünle~mi~~M~s~r'~ n eski duruma dönmemesi ve bir yandan da bölgedeki Haçl~ lan do~udan ve bat~dan bir k~skaç
içine alm~~~olan bu güç birli~inin da~~lmamas~~ için,aralar~ nda beliren bu
so~uklu~un uzun zaman gün yüzüne ç~ kmamas~~ hususunda sorumlu ve
anlay~~l~~ davrand~klar~~ gözlenmekteydi.
Bu ara~t~rmam~z s~ ras~ nda edindi~imiz kanaate göre, Nuruddin Mahmut'la Selahuddin Eyy~-ibi aras~ nda ortaya ç~ kan so~uklu~un ba~l~ca üç temel sebebi vard~.
I. ~slam Tarihi'nin birinci s~ n~ f devlet adamlar~ ndan say~ lan bu iki
sultan aras~ nda ba~~gösteren so~uklu~un ba~lang~c~ n~, M~s~r'daki Fat~ mi
Halifesi Ad~d'~ n isminin bir an önce hutbelerden kald~r~l~ p onun yerine
Abbasi Halifesi'nin ad~ n~ n an~lmaslyla ilgili mesele te~kil etmektedir. Bu
husus, yaln~ z dönemin Abbâsi halifelerinin üzerinde devaml~~ durduklan
bir mesele olmay~ p i~in üstesinden gelece~ine inand~ klan büyük ~slâm
mücahidi Nuruddin'in de en mühim üç gayesinde birini olu~turmaktayd~.
Türklerin ~slâm dinine girmelerinden sonra tarih boyunca üstlendikleri
Sunni ~slam bayraktarl~~m~~ yapma vazifesi, o s~ ralarda Suriye bölgesinde
oldu~u gibi, M~s~r'da da Nuruddin'in boynunun borcu say~l~yordu. O, bu
hususta kendini hem vazifeli, hem sorumlu ve hem de yetkili görüyordu.
Sultan, nas~ l vakit geçirmeden ba~ta Halep olmak üzere Suriye'nin baz~~
yerlerinde dini merasimleri yeniden Sünnet Ehli mezheplerine uygun bir
~ekle sokmu~~ise, ~imdi de bu i~i M~s~ r'da gerçekle~tirmek istiyordu.
Onun, sa~lam ~slâm inanc~~ kar~~s~ndaki hassasiyeti ve titizli~i ve hiç bir
~ekilde tavize yana~mayan tutumu, bu hususta en ufak bir ihmal ve gev~ekli~e göz yummad~~~ n~~ göstermektedir. ~~te bu hutbe meselesiyle ilgili
olarak Selahuddin'le aralar~nda yeni yeni ba~~gösteren so~uklu~un sebeblerini incelerken, belirtmeye çal~~t~~~ m~z bu hususlann göz önünde tutulmas~ , meselenin anla~~lmas~ na yard~ mc~~ olacak ve ona bir çok yönlerden
de ~~~ k tutacakt~ r.
9
Ravdu'r-Reyâhin adl~~ eserinden aktanld~g~ na göre, Nuruddin K~ rk, Selahuddin ise üçyüz Velilerinden say~lmaktad~ rlar. Bkz., Ibnu Iyâs, Muhammed b. Ahmed
el-Hanefi, Bedâi'z-Zuhur fi Velcâi'u'd'Duhür, n~r., Muhammed Mustafa, Kahire 1402/1982,
I, 240; aynca blcz., es-Suyüti, Celâluddin Abdurrahman b. EbI Bekr, Kitabu Husni'lMuhâdara fi Ehbâri M~sra ve'l-Kahire, n~r., Mustafa Efendi el-Kutubi ve Karde~leri, M~s~ r,
1321, II, 31.
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Nuruddin, M~s~r'daki Fat~mi Hilafetine çok daha önce son vermek istiyordu. Ancak, gerek kendi bölgesinde her zaman Haçl~ larla yüz yüze bulunmas~ , gerek bu iki devlet aras~ndaki baz~~ k~s~ mlann Frank kontluklar~ nca i~gal edilmesi ve gerekse böylesine hayati bir meselede bu ~ii devletin
Kudüs Krall~~~yla s~ k~~ i~birli~ine gitmesinin kaç~ n~ lmaz olmas~~ gibi mühim
engeller yüzünden bu arzusunu gerçekle~tiremedi. öte yandan o, M~s~r'a
ordu göndermeden önce Fat~mi Devleti'nin gücü hakk~nda yeterli bilgiye
sahip de~ildi. Ancak söz konusu devletin çark~~ Selahuddin Eyyt~ bi'nin eline geçince Fat~ milerin bu bölgede ~iili~i, her türlü tedbire ba~~vurmalar~na ra~men san~ld~~~~kadar köklü bir ~ekilde yerle~tiremedikleri anla~~ld~.
Bu sebeple ~ii Halifeli~i'nin kald~ r~lmas~ n~ n, daha önce san~ ld~~~~gibi M~s~ r'da büyük bir tepkiyle kar~~lanmayaca~~~da ortaya ç~ kt~~ w.
~~te bu geli~melerden sonra Nuruddin, üzerine dü~en en büyük hizmetlerinden birini daha yapmak için zaman~ n geldi~ini anlad~. özellikle
Abbasi Halifesi Müstencid bi'llah (dönemi: 555-560/ ~~~~6o- ~~ 70)'~ n kendisini te~vik etmesi,onun bu husustaki gayretlerinin daha da h~z kazanmas~ na
yard~ m etti". Ad~~ geçen halife, çok daha önce Eseduddin ~irkuh'un ilk
M~s~ r Seferi'ne ç~kaca~~~s~ rada Nuruddin'e bir mektup göndermi~~bulunmaktayd~~ '2. Selahuddin M~s~ r'a bütünüyle hakim olduktan sonra, ~ii hutbesinin kesilmesinden önce, özellikle ~af~i Mezhebi ba~ta olmak üzere
Sünnet Ehli mezheplerinin yava~~yava~~yeniden canlan~ p f~lizlenmesini
sa~lamak için dini merasimlerde de~i~iklik yapmaya koyulmu~tu '3. O, bu
çabalar~yla, ileride yap~ lacak de~i~ikli~in yad~ rganmamas~~ için M~s~ r halk~n~~ belli bir çizgiye do~ru yakla~t~ rmaya çal~~maktayd~.
~~te M~s~ r'~ n, Selahuddin taraf~ ndan bütünüyle ele geçirilmesinden
sonra Müstencid, Zengi Devleti'nin hükümdanna yeniden mektup gönderip bu ülkede kendi ad~ na hutbe okutulmas~n~~ istemekteydi. Bunun üzerine Nuruddin, Selahuddin'in, arzusu üzerine M~s~ r'a gönderdi~i babas~~
Necmuddin Eyyüp ile ona hitaben bir mektup daha göndererek Fatimi
hutbesinin bir an önce kald~ r~ lmas~ n~~ emretmekteydi ". Selahuddin ise,
Bu hususla ilgili olarak bkz., Muhammed Mahir Hamade, D~ rüsetu'n-Vesekiyye
li't-Tarihi'l-Islami ve Mesadiruhu, Muessesetu'r-Risale, Beyrut, 1408/1988, s.248.
Bkz., a.g.e., s.24.9.
12 Bkz., EID6 Same, ~ihabuddin Ebü Muhammed Abdurrahman b. Isma'il, Kitabu'rRavdeteyn ii Ehbari'd-Devleteyn en-Nf~ riyye ve's -Selahiyye, Beyrut, thsz., I. 196-197.
13 Bkz., ~e~en, Ramazan, Selahuddin Eyyübi ve Devlet, Ça~~Yay~ nlan, Istanbul, 1987,
s.58.
Ebü ~ame, a.g.e., I, 196; es-Suyüti, Husnu'l-Muhadara, II, 31; Ahmet Cevdet Pa~a,
K~sas-1 Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Istanbul, 1397/ 1977, II, 315.
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tam bir güven içinde olmad~~~ n~, M~s~ rl~lar~n belki de yeniden ayaklanabileceklerini öne sürerek sultandan ~imdilik kendisini ba~~~lamas~ n~~ rica
ediyordu ts.
Müstencid'den sonra yerine geçen o~lu Müstedi bi Nurillah (dönemi:
566-575/ ~~ ~~7o- ~~~~ 8o) ta bu konuda ayn~~ yolu takip etti. O da, bu hususta
sab~rs~ zlanarak Nuruddin'e mektup yazd~~ ve bir an önce M~s~ r'daki hutbe
meselesinin çözüme kavu~turulmas~ n~~ istedi. Bunun üzerine sultan Nuruddin de, M~s~ r'daki naibinin ileri sürdü~ü endi~eleri yersiz bularak onun
bu konudaki özürünü kabul etmedi. Ona yeniden mektup göndererek Fakald~ r~ larak onun yerine hutbelerin art~ k Abbasi Halifesi
timi
Müstedi ad~ na okutmas~n~~ kesin bir ~ekilde emretti 16.
Sultan bu mektubunda yaln~ z hutbelerin Abbasi Halifesi ad~ na okutulmas~ n~~ emretmekle kalm~yor, bas~ lacak paralarda Abbasi Halifesi
Müsteff nin ad~ n~ n yazd~ r~ lmas~ n~~ da buyruklar~ na ilave ediyordu '7. Böylece hakimiyetin manevi yönden Abbasilere, gerçek manada da Nuruddin'e
ve Selahuddin'e geçmesi hedef al~ n~yordu. Anla~~ld~~~na göre sultan, M~s~ r'daki naibini, art~ k hiç bir ~ekilde kaçamak yapamayaca~~~bir duruma
getirmi~ ti. Sultan, mektubun bir yerinde de, "ölüm sald~ r~s~ n~ n yap~ l~ p f~ rsat~ n elden kaç~ r~ lmas~ ndan önce, dönemin ~mam'~~ Müstedî'nin, özellikle
üzerinde durdug~ , en ba~ ta gelen gayelerinden biri sayarak bütünüyle
kendini verdi~i, olumlu bir haber bekledi~i bu konuda, böylesine üstün
bir faziletten ve onurlu menk~ beden nasibini almas~~ için, bunun, hemen
yerine getirilmesi gereken bir i~~oldu~unû" Selahuddin'e hat~ rlat~yordu Is.
Selahuddin Eyyûbî ~imdi ne yapmal~yd~ ? O, bir bak~ ma iki ate~~aras~ nda kalm~~t~. Onun, sultan~n emirlerine kar~~~gelmesi mümkün olmad~~~na göre, arzu edilen do~rultuda karar vermekten ba~ ka çaresi yoktu. Ne
var ki, M~s~ r sultan~, bir yandan ülkesinde kar~~ la~abilece~i tehlikeyi
dü~ ünürken bir yandan da veziri bulundu~u Fat~ mi Halifesi'nin kendisine
kar~~~duydu~u güvenin manevi ezikli~ini duyuyordu. Ancak yap~ lacak i~in
ne oldu~u aç~ kl~ k kazanm~~t~ . O da Nuruddin'in buyruklar~ na uymakt~.
Bunun için o, ileri gelen kimselerden olu~an bir meclis toplama ihtiyac~ n~~
Bkz., ~bnu'l-Esir, a.g.e., s.156; ayn~~ y., el-Kamil fi't-Tarih, n~r., Carolus Johannes
Tornberg, E.J. Brill, 1851 /Daru Sad ~ r-Daru Beyrut, 1386/ 1 966, XI, 368-369.
e1-Bahir,s.156; ayn~~ y.,
XI, 369; ~ bnu Ta~ri16 Bu hususta bkz.,
berdi a.g.e., VI, 7.
'7 Bkz., Handmir, G~ yasuddin b.Hurnamiddin, Dustaru'l-Vuzera, n~r., Said Nefisi,
Kitapfuregi ve Çaphane-i ~ kbal, Tahran, 1317, s.227.
Muhammed Mahir Hamade, a.g.e., s-249.
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duydu. Bu mecliste çe~ itli görü~ler ortaya at~ld~ . Anla~~ld~~~ na göre bu
mecliste olumlu olumsuz her ~ey konu~ uldu. Bununla birlikte verilecek
karar belliydi; yaln~ z bu hususta ilk ad~ m~~ kim atacakt~ ? Bu s~ ralarda M~s~r'a yeni gelmi~~Emiru'l-AlimI9 olarak bilinen bir ki~i onlar~ n çekingen
davrand~ klann~~ görünce, "bu i~ i ben ba~lat~ nm" diyerek ortaya ç~ kt~.
Böylece 7 Muharrem 567/ ~~ o Eylül ~~ 171 günü, sözü edilen ki~ i bir camide
hatipten önce mimbere ç~ karak okudu~u hutbesinde Abbasi Halifesi
Müsteanin ad~ n~~ anarak bu i~i ba~latm~~~oldu. Ertesi hafta Cuma günü
Selahuddin M~s~ r ve Kahire'deki bütün camilerin hatiplerine, art~ k bundan böyle hutbelerini Abbasi Halifesi ad~ na okumalar~n~~ emretti. Hasta
yatmakta olan Ad~ d'a durum bildirilmedi. Netice itibariyle y~ llardan beri
üzerinde durulan bu mesele, Nuruddin'in arzusu do~rultusunda çözüme
kavu~turuldu. M~s~ r'da bununla ilgili olarak Selahuddin'in ve emirlerinin
endi~ e ettikleri her hangi bir k~p~ rdama da olmad~ '.
Ba~dat'ta, görülmemi~~ ~enliklerin yap~ lmas~ na sebep olan bu hadise,
Nuruddin Mahmud'un en büyük hizmetlerinden biri say~lm~~t~ r. Büyük
~ slam ve Türk Mücahidi Selahuddin'in de unutulmaz hizmetleri geçen ve
kanaatime göre bu iki tarihi ~ahsiyet aras~ nda ortaya ç~ kan so~uklu~un
ba~lang~c~ n~~ te~ kil eden bu hadise kaynaklanm~zda çe~itli biçimlerde yorumlanm~~t~ r. Biz burada, mühim sayd ~~~ m~ z kaynaklardaki görü~ leri ele
alacak ve bu görü~ lerin ~~~~~~alt~ nda meselenin tahliline çal~~aca~~z.
~ bnu'l-Esir, "Selahuddin, Nuruddin'den korktu~u için Fat~ mi hutbesinin kesilmeyip devam etmesinden yanayd~. O, sultan~ n M~s~ r'a girip oran~ n idaresini elinden alaca~~ndan endi~e ediyordu. Bu yüzden Ad ~d'~ n, yan~ nda kalmas~ n~~ istiyordu. E~er Nuruddin oraya gelecek olursa halifenin
ve M~s~ r halk~ n~ n yard~ m~ yla ona engel olabilirdi 21" ~eklinde bir görü~~ileri
sürmektedir.
Steven Runciman da, "Nuruddin'in bu iste~i Selahuddin'in ho~una
gitmedi. ~ ki as~ r süren Fat~ mi hilafeti M~s~ r'da kök salm~~t~ . Bundan ba~ka
Ibnu Iyas, bu ki~inin, Muhammed b. el-Hasen b.Diya el-`Alevi ad~ nda biri oldu~unu kaydediyor. Bkz., a.g.e., I, 235.
21) Bu hususla ilgili olarak bkz., Ibnu'l-Esir, el-Bahir, s., 156; ayn~~ y., el-Kamil, XI,
369; El:n:1 ~ame, a.g.e., I, 194; Ebu'l-Fida, Imaduddin
el-Muhtasar fi Ehbari'lBe~er, Daru'l-Ma'rife, Beyrut, thsz., III, 50-51; es-Suyüti, Tarihu'l-Hulera, n~r., Muhammed
Muhyiddin `Abdulhamid, M~s~ r, 1371/1952, s.445-446; Eb~:fl-Ferec, Gregory (Bar Habroaus), Ebül-Ferec Tarihi, çev., Ömer R~za Do~rul, T.T.Kurumu Bas~ mevi, Ankara 1950, II,
414; aynca bu hususta a.g.makaleme bak~labilir.
21 Bkz., /bnu'l-Esir, el-Kamil, XI, 368.
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onun M~s~ r'daki hakimiyetinin me~ruiyeti, sultan~~ metbu tan~mas~ na ra~men Fat~ mI Halifesi'ne dayanmaktayd~. Bu sebeple o, kaçamakl~~ cevaplarla Nuruddin'i oyalamaya çal~~t~ . Ancak sultan, kendisine boyun e~ilmedi~i
takdirde bizzat M~s~r'a gelece~i tehdidinde bulundu 22" ~eklindeki ifadeleriyle ~bnu'l-EsIr'e benzer aç~ klamalarda bulunmaktad~r.
Selahuddin'in, özellikle bütün ailesini M~s~r'a toplad~ktan sonra art~ k
yava~~yava~~yeni bir devletin temellerini olu~turma niyet ve çabas~~içinde
oldu~unu kabul etmekle birlikte, ibnu'l-EsIr'in yukar~daki görü~lerini oldu~u gibi benimsememize imkan yoktur. O, gerçekten efendisinden korkuyor ve çekiniyordu. M~ s~r hükümdann~ n bu korkusu bo~una de~ildi.
Selahuddin, daha sonra da üzerinde duraca~~m~ z gibi Nuruddin'in, gerek
ordu ve gerekse Sünni Müslümanlar üzerinde ne derece büyük manevI
bir etkiye sahip oldu~unu bilmiyor de~ildi. Sultan M~s~ r'a geldi~i takdirde, onun yüksek ~ahsiyetiyle kar~~la~an yaln~ z Suriye ordusu de~il, bizzat
Selahuddin'in kendi kurdu~u ordunun, hatta yak~ nlar~n~n bile efendisinin
taraf~na geçece~ine inan~ yordu. Bu ise, herhangi bir sava~a bile gerek kalmadan M~s~r'~n an~ nda Nuruddin'in eline geçece~i ve kendisinin de böyle
bir duruma sebebiyet verdi~i için naiplik vazifesinden çalcanlaca~~~anlam~na geliyordu. Bu sahada yapt~~~m~z ara~t~ rmalardan edindi~imiz kanaat,
Selahuddin'in ordusu, genel durumu bak~ m~ndan böyle bir görünü~~arz
ederken, onun, Fat~mi Halifesi'nin de yard~m~yla Nuruddin'i M~s~ r'dan ç~karabilece~ini ileri süren büyük ~slam tarihçisinin bu iddias~na kat~lmak
imkâns~zd~ r. _Çünkü Fat~ mi Hilafeti'nin kald~nlaca~~~s~ralarda bu devletin
ordusu da Selahuddin taraf~ndan da~~t~lm~~~bulunuyordu. Ad~ndan ba~ka
hiç bir etkili varl~~~~kalmayan bir halife, Selahuddin'e ancak, o anda toplanabilecek Aleviler yard~m~yla bir yard~ m eli uzatabilirdi ki, bunun da ne
ölçüde ba~ar~l~~ olaca~~~tart~~ ma konusudur. Bununla birlikte, bütün kurumlanyla devlet çark~ n~~ Sünnet Ehli'nin i~leyi~ine çevirmek için köklü
tedbirler alm~~~olan M~s~ r hükümdann~n, Fat~ mi Hilafeti'ne er geç son
vermesi kesin olmakla birlikte, Nuruddin'e kar~~~onun bir süre de olsa
manevi nuffizundan yararlanabilece~ini dü~ünmemiz de mümkündür.
Steven Runciman'~n da, yukar~da k~ saca belirtti~imiz görü~lerine
bütünüyle kat~lmam~ z mümkün de~ildir. Onun "iki as~r süren Fat~ mi Hilafeti M~s~ r'da kök salm~~t~" ~eklindeki görü~ ünü do~ru kabul edemeyiz.
Nitekim Philipp Hittrnin de belirtti~i gibi, Fat~ mi Hilafeti'nin gayet kolay
n Runciman, Steven, Haçl~~Seferleri Tarihi, çev., Fikret, I~~ ltan, Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu, T.T.K. yay~nlar~ , Ankara, 1987, II, 328-329.
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ve bar~~ç~~ bir ~ekilde kald~ r~lm~~~23 olmas~, onun bu görü~ ünü hakl~~ ç~karm~ yor. Ancak "Selahuddin'in, Nuruddin'i metbu hükümdar olarak tan~makla birlikte onun M~s~ r'daki hakimiyetinin me~ruiyeti Fat~ mi Halifesi'ne
dayanmaktayd~" ~eklinde, Runciman'~ n ileri sürdü~ü husus, hakl~~ ve geçerli bir mazeret say~ labilir. Belirtmek gerekir ki, yüksek insani vas~ flara
da sahip olan Selahuddin'in, veziri bulundu~u bir halifenin devletine son
vermeye karar verirken manevi bir s~ k~ nt~~ duymu~~olmas~~ ~üphesizdir.
Günümüz yazarlar~ ndan Muhammed Mahir Hamade de, bu sahadaki kaynaklardan edindi~i kanaatlerle, yukar~da aç~ klamaya çal~~t~~~ m~z mahiyette görü~ ler getirmektedir. Yazar, Selahuddin'in Nuruddin'e kar~~~daha az vefakâr oldu~unu, kendisine uzanan eli ~s~ rd~~~n~~ aktarmakta, ondaki ba~~ms~ z bir devlet kurma dü~ üncesinin, amcas~~ ~irkuh'un vefat~ ndan
sonra geli~ti~ini ve ailesini M~s~ r'a toplad~ ktan sonra bu arzusunun daha
da kuvvet kazand~~~ n~~ ileri sürmekte ve bu tarihten sonra Abbasi halifesine do~rudan do~ruya hitap etti~ini anlatmaktad~ r 24.
Ad~~ geçen yazar~n bu görü~lerini payla~ mamak mümkün de~ildir. Selahuddin Eyyt~ brnin peyderpey ailesini M~ s~ r'a toplamas~ n~ n anlam~ n~~
ba~ka türlü aç~ klamaya zaten imkan yoktur. Ancak burada aç~ klanmas~~
gereken bir nokta daha vard~r. O da, Nuruddin'in, geli~en bu durumlardan ku~ku duyup duymamas~d~r. Yukar~da da belirtti~imiz gibi, Fat~ mi
Hilafeti'nin kald~ r~lmas~~ s~ras~ nda bu iki lider aras~ nda bir so~ukluk ba~lam~~t~ r. Nuruddin, Necmuddin Eyytib'a olan sonsuz güveni dolay~s~yla
onun, M~s~ r'da Selahuddin'in ba~~ms~zl~ k gayretlerine destek olaca~~n~~ de~il, devletin bütünlü~ünden yana bir gayret gösterece~ine inan~yordu. Nitekim büyük devlet adam~~ Necmuddin, bu hususta yeri geldikçe a~~rl~~~ n~~
koymu~tur. öte yandan sultan~ n, ileride devletinin bütünlü~ü aç~s~ndan
baz~~ olumsuz geli~ melere sebep olsa bile, M~s~ r gibi ~slam Tarihi'nde vazgeçilmez yeri olan bir ülkenin Sünnet Ehli görü~lerine gönül vermi~~kimselerin eline geçmesini ve Franklar~ n iki büyük ate~~aras~ na al~ nmas~ n~~ her
türlü dünyevi gaye ve yararlann üstünde tutmu~~olabilece~ini dü~ünmemiz yanl~~~olmaz. Ayr~ca onun, ~slamiyet'in yüksek menfaatlerini her ~eyin
üstünde tutan sars~lmaz inanc~ , bizim böyle bir kanaat sahibi olmam~z~~ da
gerektirmektedir. ~u da bir gerçektir ki, Nuruddin'in M~s~ r ordusunun,
genel manada kendisine kar~~~ba~kald~ raca~~n~~ akl~ndan bile geçirmemesi,
bizi, belirtilen do~rultuda dü~ünmeye zorlamaktad~ r.
" Bkz., Hitti, Philipp K., Lebanon in History, Macmillan and Company Limited,
London, 1957, s.298.
Bitz., Muhammed ~ir Hamâde, a.g.e., s.252-253.
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Bat~l~~ yazarlardan biri olan Setton da, Nuruddin'in konuyla ilgili durumunu ortaya koyarken" o, babas~n~n aksine hayat~~ ve faaliyetleri ile tek
ba~~na gerçek bir siyasi ve askeri bütünlü~ün üzerine kurabilece~i ~slam
kuvvetlerinin manevi birli~inin temellerini atm~~t~. Nuruddin'in dillere destan olan ~öhretinin halef~~ olarak onun ekti~ini biçme vazifesini yüklenen
Selahuddin'in, efendisinin bu faaliyetlerini daha da zorla~t~rmas~~ çok gariptir 25..." demektedir. Bu ifadelerden de anl~yoruz ki, Selahuddin, ordusunun büyük ço~unlu~unun sultan~ndan yana oldu~unu bildi~inden, içinde saklamakta oldu~u hakimiyet ve ba~~ms~zl~k yolundaki dü~üncelerini
aç~~a vurmada acele etmeyerek bunlar~n geli~ip olgunla~mas~n~~ zaman~n
ak~~~na b~rakmay~~ yeylemekteydi.
2. Yukar~daki tarihlerde Selahuddin Eyy~lbrnin M~s~r'a bütünüyle hakim olmas~ndan sonra Nuruddin'le kendisi aras~nda ortaya ç~kan so~uklu~un sebeplerinden biri de iktisadi durumdan kaynaklan~yordu. Nuruddin
Mahmud, yegâne gayelerinden biri olan Haçhlan ~slâm topraklar~ndan
bütünüyle söküp atabilmek için iktisadi yönden daha geni~~imkânlann gereklili~ine inan~yordu. Daha büyük bir ordunun kurulmas~~ ve bu ordunun her türlü techizat bak~m~ndan donat~lmas~~ büyük paralar~n harcanmas~na ba~l~yd~. Bilindi~i gibi, o dönemlerde Ortado~u'nun en güçlü bir
hükümdan olan Nuruddin, e~ine az rastlan~r adalet ve dindarl~~~n~n bir
gere~i olarak ~er'i olanlar d~~~nda kalan bütün vergileri ülkesinin her yerinden kald~rd~~~ndan mali yönden hissedilir bir s~k~nt~~ içindeydi. O, bu
aç~~~n~ , art~k bütünüyle ele geçirilmi~~M~s~r gibi zengin bir ülkenin mali
imkanlar~yla kapatabilece~ini ve elde edece~i bu destekle Franklarla daha
geni~~çapl~~bir cihad hareketine giri~ebilece~ini tasarl~yordu.

Sultan Nuruddin, i~te bu cihat harcamalar~n~n bir k~sm~n~~ kar~~lanmas~n~~ Selahuddin'in sa~lamas~n~~ umuyordu. Hükümdar, ihtiyaç duydu~u
epeyce bir paran~n, bir iste~e gerek kalmadan Selahuddin'in, kendili~inden göndermesini bekliyordu 26 . Ne var ki, Selahuddin de, bir yandan yeni ve güçlü bir ordu kurmak ve bir yandan da ba~latm~~~oldu~u bir tak~m
bay~nd~rl~ k faaliyetlerini sürdürebilmek için çok miktarda para harcamaktayd~. öte yandan, birle~ik Haçl~~ Ordusu'nun Dimyat'a yapt~~~~ç~karmaya
kar~~~ellibe~~gün süren savunma sava~~, M~s~r'a pahal~ya mal olmu~; netice
25 Setton, M.K., Nuruddin'in Faaliyetleri, çev., K,i,z~m Ya~ar Kopraman, Tarih Ara~t~rmalar~~ Dergisi, Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakültesi, Tarih Ara~t~rmalar~~ Enstitüsü Yay~nlar~ , Ankara, 1968, cilt, IV, say~: 6-7.
26 Ebil Sâme, a.g.e., 1, 206; ayr~ca bkz., Se~en, a.g.e., 5.61.
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de, gerek Bizansl~lann ve gerekse Kudüs Krall~~~'n~ n bu ülke üzerinde hayal ettikleri emellerin art~ k bir daha gerçekle~emeyece~ini zihinlerine iyice
yerle~ tiren bu mühim hadise, devletin bu kanad~ nda hissedilir bir mali s~k~ nt~ n~ n ya~anmas~na sebep olmu~tu 27. Bütün bu güçlüklerin ve s~ k~ nt~lar~ n derecesi ne olursa olsun, Selahuddin'in, ba~~vuraca~~~baz~~ tedbirlerle
Nuruddin'in istedi~i mali deste~i sa~lamas~~ mümkündü. Bu hususta, sultan~n, hakl~~ gerekçelere dayand~~~ n~~ belirtmemiz pek de güç görünmemektedir. Her ne kadar kaynaklar~ m~zda bununla ilgili bir bilgi yoksa da, söz
konusu dönemde M~s~ r'~ n sahip olmas~~ gereken mali imkanlar~ n yine de
Suriye'ye yard~ m elini uzatacak bir seviyede bulunmas~~ dü~ünülmelidir.
Fat~mi vezirlerinin sebep oldu~u iç çeki~meler, s~ k s~ k tekrarlanan Haçl~~
sald~ r~ lan ve devlet ileri gelenlerinin yerli yersiz harcamalar~~ sonunda hazinenin, özellikle son zamanlarda büyük s~ k~ nt~ lar geçirdi~ini söyleyebiliriz.
Bununla birlikte uzun bir geçmi~ i olan köklü bir devletin bütün kurumlanyla Selahuddin'in eline geçmesi, ona Suriye ile mukayese edilemeyecek
çok daha geni~~imkanlar sa~lad~~~~kan~s~ nday~z. Nuruddin'in ordusundan
ba~ka elli bin ki~ ilik devlet ordusunu besleyen Fat~ milerin, bu çöküntü
döneminde bile mali yönden yine de gücünden fazla bir ~ey kaybetmemi~~
oldu~unu belirtmemiz yanl~~~olmaz. Selahuddin döneminde belli bir
ölçüde de olsa, ortaya ç~ kan mali s~k~ nt~ n~ n sebebini, Nuruddin'in emriyle
~er'i olmayan bütün vergilerin kald~nlmas~ yla 28 aç~klamak mümkün ise
de, bu durumun temelini, bu büyük ~slam ve Türk mücahidinin cömertli~ine dayand~ rmak ta kabildir. Nitekim a~a~~daki k~s~ mlarda da belirtmeye
çal~~aca~~m~z gibi, M~s~ r naibi, büyük komutanlar~ na sa~lad~~~~geni~~imkanlarla onlar~~ kendine ba~lam~~; ancak onlar~ n elde ettikleri büyük servet, devlet gelirlerinin azalmas~ na yol açm~~t~ r.
Nuruddin Mahmud, yukar~da belirtilen gerekçelerle Selahuddin'den
maddi destek beklemekteydi. ~~te bu s~ralarda Selahuddin, Fat~mi saray~ ndan elde edilen çok de~erli e~yadan bir k~sm~ n~~ Nuruddin'e göndermi~, o
da buna kar~~~M~s~ r'daki naibine te~ekkür etmi~tir. Ancak sultan, bu e~yan~ n, Suriye bölgesinde dü~mana kar~~~koymada bir i~e yaramayaca~~n~~ ve
özellikle uc kale ve ~ehirlerin sa~lamla~t~ r~lmas~ n~~ sa~lamak için her türlü
maddi deste~e ihtiyac~~ oldu~unu Selahuddin'e bildirmi~tir 29. Hükümdar
bu deste~in, yukar~da da belirtildi~i üzere, Selahuddin taraf~ ndan, her
hangi bir iste~e gerek kalmadan yap~ lmas~ n~~ bekliyordu. Her ne kadar Se2' Dimyat ç~ karmas~ yla ilgili olarak a.g.makaleme bak~ labilir.
" Bkz., Eb~:~~ ~kne, a.g.e., I, 205.
29 Ayn~~ e., I, 206.
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lahuddin, Fahmi saray~ ndan elde etti~i k~ymetli e~yalarla birlikte Nuruddin'e bir miktar alt~n para göndermi~~ise de hükümdar bunu çok az bulmu~~ve onunla, devam ettirilen cihad hareketinin arzulanan tarzda yap~lamayaca~~n~~ belirtmi~ti 3°. Sultan, daha önce M~s~r'~n Haçl~lardan kurtar~lmas~~ ve as~l hedef olarak da bu ülkenin Sünni ~slâm dünyas~na kat~lmas~n~~ sa~lamak için düzenlenen üç sefer s~ ras~nda gönderilen ordu için çok
miktarda para ve techizat harcam~~t~. M~s~r'~n ele geçirilmesinden sonra
onun, bu zengin ülkenin az da olsa maddi imkânlar~ndan yararlanmas~~
tabii hakk~~say~lmahyd~.
~~te bu durumu iyi kavram~~~olan Selahuddin Eyyübl, hükümdanyla
kendi aras~ nda ortaya ç~kmaya yüz tutan k~rg~ nl~~~n daha ileri bir safhaya
varmamas~~ için Bernard Lewis'in de belirtti~i gibi Nuruddin'e bir miktar
para gönderip ordusuna biraz destek vererek onu oyalad~. O, bir yandan
ordusunu düzene koyarken di~er yandan da Franklann sald~r~s~na ve Fat~milerin, devletlerini yeniden diriltme çabalar~na kar~~~ M~s~ r'~~ savunmaktayd~. Bu sebeble ortaya ç~ kan maddi ihtiyaç, Nuruddin'e söz verilen destekten vazgeçilmesini hakl~~ ç~kard131.
Bütün bunlar, Selahuddin'in de, yeni kurulmakta olan bir çark~ n
döndürülmesinde bir tak~m güçlüklerle kar~~~kar~~ya oldu~unu gösteriyor.
Nuruddin ise, önceki davran~~lar~ n~n üzerinde b~rakt~~~~etkinin de bir sonucu olarak ihtiyaç duydu~u maddi destek yan~nda onu yeni bir deneme
ve s~ namadan geçiriyor ve bu suretle M~s~ r'daki naibinin sadakatinin derecesini ölçmeye çal~~~yordu. Makrizi'nin bir kayd~ na göre Selahuddin, Fat~mi saray~na el koyunca oradan ele geçirdi~i k~ymetli mal~n bir k~sm~n~~
Ba~dat'taki Abbasi Halifesi'ne ve Nuruddin'e göndermi~tir; bu sebeple
kendisine hil'atlar gelmi~, onlar~~giyinmi~~ve bu s~rada davulhanede her
gün üç nöbet çald~rm~~t~r 32. Ad~~ geçen müellifin kaydetti~i bu üç nöbet
çald~rma gelene~i, genellikle yar~~ ba~~ms~z hükümdarlara ait bir husustu.
Selahuddin Yusuf'un o s~ ralarda buna hakk~~ da vard~ ; ancak bu durum,
onun ad~m ad~m ve içten içe ne pahas~ na olursa olsun sonuna de~in
hükümdanna ba~l~~ kalmayaca~~n~~ gösterir. Sultan Nuruddin'in de, çe~itli
~ekillerde zaman zaman ortaya ç~ kan bu pasif direni~~davran~~lar~ndan
') Bkz., ~e~en, a.g.e., s.6 ~~
Lewis, Bernard, "Eyyübiler ve Memlük Saltanat~~ md.", çev., Hamdi Akta~, ~slâm
Tarihi Kültür ve Medeniyeti, Hikmet Yay~nlar~, ~stanbul, 1988, I, 211.
32 El-Makrizi, Tak~ yyuddin Ebü'l-Abbâs Ahmed b.A1I, Kifâbu'l-Mevâ'iz ve'l-~'tibâr bi
Zikri'l-H~ tati ve'l-Asâr, n~r., Mektebetu's-Sekâleti'd-Diniyye, Kahire, ~~ 27o, II, 233.
3
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ku~kuland~~~~için henüz sa~lanm~~~olan bu birli~in parçalanmamas~~ için
tedbirli davrand~~~~anla~~lmaktad~ r.
~~te bu dü~üncelerin bir sonucu olarak sultan, veziri ve müstevfisi
Muvaffakuddin Halid b. Muhammed b. Nasr b. Sagir el-Kayserâni
(ölümü: 588/ 1 192)'yi, hem maddi destek istemek ve hem de naibinin gelir
ve giderlerini, askerlerinin giyim-ku~am ve nafakalann~~ genel bir tefti~ten
geçirmek maksad~yla M~s~r'a gönderdi (569/1173)33.
Sultan Nuruddin'in veziri ibnu'l-Kayserâni, yukar~daki tarihte M~s~ r'a
gidince Selahuddin'le bir araya geldi ve ona Nuruddin'in mektubunu takdim etti. Bir büyük elçi niteli~ini ta~~yan ad~~ geçen vezir, Selahuddin'den,
elde etti~i bütün gelirlerin hesab~ n~~ incelemek istedi~ini kendisine bildirdi.
Bu durum M~s~ r hükümdarm~ n çok zoruna gitti ve nerde ise efendisine
ba~~kald~ racak bir duruma geldi. Bununla birlikte o, büyük bir devlet
adam~ n~n ta~~mas~~ gereken sorumluluk anlay~~~~içinde meseleyi so~uk kanl~l~lda kar~~lad~~ ve ak~ll~ ca hareket ederek elçinin bütün isteklerini yerine
getirdi. M~s~ r naibi, elçiye, askerlerinin, iktalarm~ n miktarlar~, camekiyelerinin tayini ve nafakalann~~ te~kil eden maa~lanyla ilgili olarak bütün ceridelerini ona takdim edip gösterdi 34. Makrizrnin belirtti~ine göre ~bnu'lKayserânrnin vazifesi, yukar~ da ifade edilen genel bir mali tefti~ten ibaret
de~ildi. Bu vazife, ülkenin genel durumunun gözden geçirilmesi, Selahuddin'in her y~ l ödemekle yükümlü tutulaca~~~verginin karar alt~na al~ nmas~~
ve onun metbuuna olan itaatinin denenmesi gibi hususlan da içine al~yordu". Yine ad~~ geçen müellifin belirtti~ine göre, Kayserâni, durumu Selahuddin'e bildirince o, "biz bu duruma m~~ geldik?" diyerek üzüntüsünü
aç~ klam~~, eline geçen bütün servetin döküman~ n~~ ona sunmu~~ve askerlerini kendisine arz etmi~tir. M~s~r sultan~~ ayr~ca, böylesine büyük bir ülkenin ancak çok miktarda mal ve servetle elde tutulabilece~ini vezire gerekti~i ~ekilde aç~ klam~~t~ r. Selahuddin, vezire, devlet ileri gelenlerinin nas~l
yüksek bir refah içinde ya~amaya al~~k~ n olduklar~na yabanc~~ olmad~~~ n~~
etrafl~ca anlatmaya çal~~m~~~ve bu emirlerin, ellerinden al~ nmas~~ imkans~z
" Bkz., EVI ~Ame, a.g.e., I., 2126; el-Makrizi, KitAbu's-Sulük ii Ma'rifeti
n~r., Muhammed Mustafa Ziyade, Kahire, 1956, I, 51; Lewis, B., a.g.md., ve
a.g.e., I, 211.
" Ebü ~Ame, a.g.e., I, 219; ~e~en, a.g.e., s.61; aynca bkz., ez-Zehebi, ~emsuddin Ebü
Abdillah Muhammed b. Ahmed, KitAbu Duyeli'l-IslAm, n~r., Fehim Muhammed ~eltüt ve
Muhammed Mustafa Ibrahim, M~s~r, 1394/1974, II, 82; kr~., Lewis, B., a.g.md. ve a.g.e., I,
211.

" Bkz., el-Makrizi, es-Sulük, I, 51.
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oldu~u gibi azalt~lmas~ na bile raz~~ olmayacaldan çe~itli bölgeleri idareleri
alt~nda bulundurduklann~~ona geni~~bir biçimde aç~klam~~t~ r m>.
Kendisine sultan taraf~ ndan ayn~~ zamanda büyük elçilik ve geni~~yetkiler ta~~yan bir yüksek müfetti~~payesi verilmi~~oldu~u anla~~lan vezir ibnu'l-Kayserani, M~s~ r'da yerine getirdi~i genel tefti~~mahiyetindeki vazifesini tamamiyle bitirince yol haz~rl~klar~na ba~lad~ . Selahuddin de büyük F~k~ hç~lardan Hakkarili ~sa ile, elçinin de bulundu~u bir heyetle Nuruddin'e
de~eri biçilmez çok miktardaki hediyeleri yola ç~kard~. Fat~mi saray~ndan
ele geçirilen ve benzerlerine hemen hemen rastlaman~ n imkans~z oldu~u
bu de~erli hediyeler, on sand~ k halinde koruma alt~na al~narak gönderilmekteydi. Kaynaklarda ifade edildi~ine göre bu emsalsiz hediyeler yolda
iken Nuruddin vefat etti~inden onun eline geçmemi~ lerdi. Bunlar~n bir
k~sm~n~n kayboldu~u, bir k~sm~n~ n ise Selahuddin'e geri götürüldü~ü kuvvet kazanmayan görü~ler halinde ifade edilmektedir".
Yukar~dan beri aç~klamaya çal~~t~~~m~ z iktisadi hususla ilgili olarak
edindi~imiz kanaate göre, özellikle Haçl~larla yapt~~~~emsalsiz sava~lanyla
Do~u'da ve Bat~ 'da unutulmaz bir isim b~ rakan büyük islam mücahidi
Meliku'n-Nas~ r Selahuddin Yusuf, ba~l~~ bulundu~u hükümdan Nuruddin
Mahmut'la, bu konuda da s~k~~ i~birli~i yapmaktan kaç~nm~~t~r. Yukar~da
da görüldü~ü üzere onun, emirlerine çok geni~~imkanlar tan~mas~, devlet
hazinesinin aleyhine olmu~tur. Bununla birlikte M~ s~r gibi zengin bir
ülkenin yine de büyük bir maddi gücü vard~. iyi bir biçimde düzenledi~i
takdirde elde edilecek maddi imkanlar, devletin her iki kanad~n~~ da ayakta
tutacak nitelikteydi.
3. Nuruddin Mahmut'la Selahuddin el-Eyytibi aras~nda ortaya ç~kan
so~uklu~un üçüncü sebebini ise, Haçl~lar~n elinde bulunan ~evbek ile Kerek kalelerinin yer ald~~~~bölgenin fethedilmek istenmesi te~kil etmekteydi.
Haçl~ lann sahip olduklar~ , Suriye, Lübnan ve Filistin'in, dar bir ~erit halindeki k~y~~ bölgelerinin bir uzant~s~~ olarak Akabe Körfezi'ne de~in devam
eden bu k~s~m, art~ k bir bütün durumuna gelmi~~olan iki kesimli Zengi
Devleti aras~ nda büyük bir engel olu~turmaktayd~. ileri görü~lü büyük
devlet adam~~ Nuruddin, söz konusu bölgelerden Haçl~lan temizlemenin
ilk hedefi olarak, Suriye ile M~s~r'~~ birbirinden ay~ran bu k~sm~ n al~nmas~Bkz., ayn~~e., I, 52.
" Bkz. Ebti Sâme, a.g.e., I, 219; ez-Zehebi, K.Duveli'l-Islkm, II, 82; el-Makrizi, es-Suklanyla birlikte ellük, I, 54-55. Bu e~siz hediyelerin bir listesini, baz~~ nitelik, de~er ve a~~rl~
Makrizi geni~~bir ~ekilde vermektedir. Bkz., es-Sulük,

I, 54-55.
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n~ n gerekli oldu~unu dü~ ünmekteydi. Söz konusu bölge al~ nd~~~~takdirde
M~s~ r ve Suriye ordusu istenildi~i her an bir araya gelecek ve yap~lacak
ortak bir harekâtla, Kudüs'ün de içinde bulundu~u bütün Frank kale ve
~ehirleri yeniden ~ slam ve Türk hakimiyetine girecekti. ~~te bu sebeple
sultan Nuruddin, M~s~ r hükümdan Selahuddin ile anla~arak 567/1171 y~l~ nda Suriye ile M~s~ r'~~ birbirinden ay~ ran Kudüs Krall~~~'na ba~l~~ ~evbek
(Montreal) ve Kerek kaleleriyle birlikte bu bölgeyi ele geçirmek için harekete geçti. M~s~ r naibi, yukar~ da belirtilen y~l~ n Muharrem ay~ n~ n 2o'sine'
rastlayan Per~ embe günü (23 Eylül) Kahire'den hareket ederek kendisine
daha yak~ n olan Kerek'e bir günlük uzakl~ ktaki ~evbek Kale'si üzerinde
karargâh kurmu~~ve buray~~ ku~atmaya ba~lam~~t~ . Kalede bulunan Franklar fena halde s~ k~~~ k bir durumda kald~ klar~ ndan, hükümdardan eman dilemi~ ler ve kendilerine on gün mühlet vermesini rica etmi~lerdi. Amaury,
kendisine yanl~~~bilgi verildi~i için buray~~ kurtarmak için çok geç hareket
etmi~ti. Kale muhaf~zlar~ n~ n teslim olmaya haz~ rland~ klar~~ bir s~ rada beklenmedik bir durum ortaya ç~ km~~t~ . Bu durum, Selahuddin'in bu harekâlindan haberdar olan Nuruddin'in, birlikte fetihlere devam etmek gayesiyle, Haçl~~ topraklar~ na ba~ka bir yönden sald~ rmak için D~ ma~k'tan ayr~ld~~~ na dair gelen haberler üzerine, Müslümanlardan yana olmayan yanl~~~
bir karar sonunda ku~atman~ n kald~ nlmas~yd~~
Selahuddin'in, tam fethedece~i s~ rada ~evbek'i terkederek Haçl~ lara
b~ rakmas~~ çok nazik ve ciddi bir durumun ortaya ç~ kmas~ na sebep oldu.
Acaba M~s~ r liderinin kaleyi fethetmeden b~ rak~ p gitmesine etki eden neydi? ~bnu'l-Esir ve ona dayanan baz~~ müellifler bu hususu de~i~ik bir aç~dan ele al~ yorlar. Onlara göre, Selahuddin'in yak~ nlar~, Haçl~ lar~ n böylesine s~ k~~~ k durumda bulunduklar~~ bir s~ rada, bir yandan Nuruddin'in bir
yandan da kendisinin yapacaklar~~ sald~ r~ lar sonunda bu bölgenin
hükümdann eline geçece~ini, o zaman M~s~ r'la Suriye'yi bir birinden ay~ran bir engelin kalmayaca~~n~~ söyliyerek onu endi~eye dü~ ürdüklerini ileri
sürmektedirler. Yine bu tarihçiler, Selahuddin'in etraf~ ndaki ki~ilerin, buEbü ~âme, Selahuddin'in Kahire'den aynld~~~~tarihin Muharrem'in 22'si oldu~unu
kaydetmektedir. Bkz., a.g.e., I, 203; Ibnu'l-Esir, el-Bâhir, s.158'de bu hareket tarihinin
kandaki gün
gün oldu~unu kaydederken, di~er eseri olan el-Kâmil'cle ise, herhangi bir gün belirtmeksizin bu yolculu~a Safer ay~nda ç~k~ld~~~n~~ yazmaktad~ r. Bkz., a.g.e., XI, 371.
3') Bu hususla ilgili olarak bkz., Ibnu'l Esir, el-Bâhir, s.158; ayn~~ y., el-Kamil, XI, 371372; Ebü ~âme. a.g.e., I, 203; Ibnu'l-Verdi, Zeynuddin Umer, Tetimmetu'l Muhtasar fi
Ehbari'l-Be~er, n~r., Ahmed Rirat el-Bedravi, Daru'l-Macrife Beyrut, 1379/ ~ g7o, II, 23;
Runciman, a.g.e., II, 329; ~e~en, a.g.e., s.6o.
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nun gerçekle~mesi halinde Nuruddin'in onun yan~ na kadar gelece~ini, bu
takdirde efendisiyle görü~mesi gerekti~ini, o zaman sultan~n diledi~i gibi
hükmedece~ini, sonunda da, onu isterse vazifesinde b~ rakaca~~n~~ isterse
azledece~ini, hükümdar~ n belki de hakk~nda verilecek bu karar~~ engellemeye gücünün yetmeyece~ini ve böylece M~s~ r'da bir makam~ n~ n kalmayabilece~ini belirterek bu durum kar~~s~nda ülkesine dönmesinin daha iyi
olaca~~n~~ kendisine anlatt~ klar~n! kaydetmektedirler'.
Selahuddin, yak~nlar~n~ n bu tavsiyesine uyarak Haçl~lardan her hangi
bir ~ey elde etmeden ~evbek'ten ülkesine geri döndü. M~s~r hükümdar~,
Alevilerden yana olan baz~~ kimselerin, ülkesinde idareyi ele geçirmek için
bir tak~ m hareketlere giri~tiklerini, kendisinin uzakta bulunmas~ ndan dolay~~ halk~ n, orada b~ rakt~~~~kuvvetlere sald~ r~ p onlar~~ oradan sürüp ç~ karacaklar~ n~ , bütün bunlar gerçekle~ti~i takdirde de bu memleketin yeniden
fethedilmesinin imkâns~zla~aca~~n~~ ileri sürerek sultana özür beyan eden
ve bütün bunlar~~ uzun uzad~ ya anlatan bir mektup gönderdi. Ne var ki,
Nuruddin, onun ileri sürdü~ü hususlar~~ hiç bir ~ekilde akla yatk~n bulmayarak onun özrünü kabul etmedi. Bu hadise sebebiyle Selahuddin'e kar~~~
tutumu biraz daha de~i~en hükümdar, M~s~r'a girmeye ve bu naibini oradan ç~ karmaya karar verdi'.
~bnu'l-Esir'in kaydetti~i ve bir çok tarihçilere de malzeme te~kil eden
hadisenin yukar~daki ~ekilde yorumlanmas~~ gerçeklere uygun mudur? Bu
soruya olumsuz cevap vermek için elimizde yeterli ölçüde bir belge olmad~~~na göre, meselenin bu ~ekilde aç~ klanmas~ na bütünüyle kat~ lmasak bile, bunun esas itibariyle do~ru oldu~unu ortaya koyan çe~itli deliller bulmak mümkündür. Gerçekten de hiç bir geçerli sebep yokken ad~~ geçen
kalenin tam teslim edilece~i s~ rada ku~atman~ n kald~ r~ l~ p M~s~ r'a hareket
edilmesinin, Selahuddin'in Nuruddin'le bir araya gelmek istememesinden
ba~ka bir sebeple izah edilmesi güçtür. Buna göre, ku~atman~ n kald~r~ lmas~na sebep olarak Kudüs Kral~~ Amaury'n~n M~s~r'a do~ru yola ç~ kmas~ n~n
gösterilmesi de 42 mümkün de~ildir. Çünkü böyle bir durumda Nuruddin'le Selahuddin'in birle~ecek olan güçlü ordular~ n~ n hemen Kudüs üzerine yürüyeceklerini kral~ n kestirrnemesi dü~ünülemez. Kral~ n, ülkesi els.158; ayn~~ y., el-Kâmil, XI, 372; ~ bnu'l4° Bu hususta bkz., Ibnu'l-Esir,
Verdi, a.g.e., II, 132; Champdor, Albert, Saladin (le plus pur Heros de l'~slâm) Editions,
Albin Michel, Paris, 1956, 5.62-63.
4 ' Bkz., Ibnu'l-Esir, el-Bâhir, 5.161 ayn~~ y., el-Kamil, XI, 372 Ebül-Fidâ, a.g.e., III,
55.
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Bkz., ~e~en, a.g.e., s.6o.
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den gittikten sonra M~s~ r'a yapaca~~~seferin ne anlam~~ kal~ r? Üstelik Selahuddin, M~s~ r'da kendi yerine büyük devlet ve siyaset adam~~ olan babas~~
Necmuddin Eyyûb gibi bir ki~iyi naib olarak b~ rakm~~t~. Bu zat ise, ister
içten, isterse d~~tan gelsin, kar~~s~ na ç~ kacak hadiseleri önliyebilecek bir dirayete sahip oldu~unu bütün hayat~~ boyunca ispat etmi~tir.
Görüldü~ü gibi M~s~ r naibinin ileri sürdü~ü mazeretlerin Nuruddin
aç~s~ ndan geçerli say~lmamas~, meselenin nirengi noktas~ n~, ortaya koymaya çal~~t~~~ m~z hususun te~kil etti~ini kan~ tlamaktad~ r. Nitekim me~hur
Frans~z yazarlar~ndan Cahen, "Selahuddin, içten içe Nuruddin'in matbuu
olmay~~ reddediyordu" dedikten sonra, onun her hangi bir bozu~madan
kaç~nmakla birlikte, efendisinin ordusuyla birle~meyi hiç bir ~ekilde kabul
etmemek için her türlü bahaneye ba~~vurdu~unu da kaydetmektedir'.
Brockelmann da bu konuda hemen hemen ayn~~ görü~leri payla~makla
birlikte, aradaki k~ rg~ nl~~~ n daha da ileri bir safhaya ula~t~~~n~~ dile getirmektir. Ona göre, Selahuddin, Kerek ve ~evbek meselesinde, M~s~ r'daki
durumun henüz durulmad~~~ n~~ bahane ederek tabiilik yükümlülü~ünden
s~ynlmaya çal~~m~~t~r. Bunun üzerine Nuruddin, onu, bu itaatsizli~inden
dolay~~ cezaland~ rmak için ordular~ n~~ harekete geçirmi~; ancak onun, kendisine yazd~~~~sayg~l~~ bir mektubunun gelmesi üzerine öfkesi geçmi~tir'''.
M~s~ r meselesiyle ilgili olarak Selahuddin'in ileri sürdü~ü mazeretin
ilk anda geçerli say~lmamas~ , bu meseleyi ele alanlarca ister istemez bunun, Nuruddin taraf~ ndan cezaland~ nlmas~~ gereken bir ihanet oldu~u'
bile ileri sürülmü~tür. Bir ba~ka müellif ise, Selahuddin'in ihanet etti~ini
kabul etmekle birlikte, Suriyelilerin de kendisini k~skand~ klar~n~ , bu ~ekilde onun hayat~na son vermek üzere haz~ rland~ klann~ " savunarak gerçekten de tutars~z bir görü~~ortaya atm~~t~ r. Daha Kerek ve ~evbek hadisesi
gerçekle~meden ve bu iki ~ahsiyet aras~ ndaki münasebetlerin büyük çapta
kötüle~medi~i bir s~ rada, Nuruddin'in böyle bir tuzak haz~ rl~~~~içinde oldu~unu dü~ünmek hem çok yanl~~~ ve hem de çok çirkindir. Bu
hükümdann hayat~ n~~ inceleyenler, onun her hangi bir dinda~~ n~~
öldürttü~üne dair bir kay~ t bulamayacaklan gibi, de~erini takdir etti~i bir

Cahen, Claude, La Syrie du Nord a l'Epouque des Croisades, Institut Français de
Damas, Paris, 194o, I, 415.
" Bkz., Brockelmann, Carl, ~slam Milletleri ve Devletleri Tarihi, çev., Ne~et Ça~atay,
Ankara Universites~~ Ilahiyat Fakültesi Yay~nlan, Ankara, 1964, S.211.
" Bkz., Rumciman, a.g.e., II, 329.
Bkz., Champdor, a.g.e., s.63.
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ki~i hakk~ nda böyle bir dü~ünceyi akl~ ndan geçirmesinin bile imkans~ z
olaca~~n~~ kabul ederler.
Bu iki büyük ~slam ve Türk hükümdar~~ aras~ nda ortaya ç~ kan so~uklu~a sebep olan olaylar kaynaklar~m~ zda gerçekten çok karma~~ kt~ r. özellikle üzerinde durdu~umuz bu üçüncü sebebin di~erlerine göre daha
zor yanlar~~ vard~r. Üzülerek belirtelim ki, bir çok ~slam tarihçisi Kerek ve
~evbek bölgesinde iki ayr~~ zamanda tekrarlanan ve her ikisinde de, Selahuddin'in Nuruddin'le kar~~la~ mak istemeyip geri dönmesi dolay~s~yla
benzer durumlar~ n ortaya ç~ kmas~ na sebep olan olaylar~~ tek bir hadise gibi göstermi~; bu yüzden meselenin çözüme kavu~ turulmas~ n~~ güçle~tirmi~tir. Nitekim Hicri 567 ve 568 y~llar~ nda iki ayr~~ olay halinde tekrarlanan
bu husus, bu tarihlerden yaln~z biri al~narak aç~ klanm~~; bu sebeple ço~u
zaman yanl~~~neticelere var~lm~~t~ r. Bunlardan bir k~sm~~ da, yukar~daki tarihlerden birini vererek Selahuddin'in Filistin'in güney bölgesi seferine ç~ kmas~ n~, M~s~r'la Suriye aras~ n~~ kapatan bu k~s~mda geçi~e elveri~li olan kesimin geni~letilmesi amac~ na ba~lamaktad~r. ~bnu ~eddad'~ n ba~~ n~~ çekti~i
anla~~lan bu anlay~~, ayn~~ ifadelerle di~er kaynaklara da yans~ m~~t~ r. Verilen bu bilgilerden anla~~ld~~~ na göre, nas~l Nuruddin, Suriye'den M~s~ r'a
giden kafileleri bu haçl~~ topraklar~ ndan geçirmek için oralara kadar sefere
ç~ kmak zorunda kal~ yor idiyse, Selahuddin de, bu iki bölge aras~ nda çe~itli
vesilelerle seyahat eden topluluklara daha kolay geçi~~imkan~~ sa~lamak
üzere bizzat ordusuyla hareket edip bunlar~~ kar~~~yana emniyet içinde
ula~t~ rmak mecburiyetinde kal~ yordu. Yine bu kaynaklar~n belirtti~ine
göre M~s~ r sultan~, o tarihlerde ç~ kmak zorunda kald~~~~böyle bir sefer s~ras~ nda epeyce zahmet çekmi~, çok mal ve binek hayvan~~ kaybetmi~; sonunda bir zafer elde edemeden geri dönmü~~ve M~s~ r'a vard~~~nda da babas~ n~n ölüm haberiyle kar~~la~m~~~bulunuyordu 47.
Kaynaklar~ m~zda, yukar~daki ~ekilde özetlenmesi mümkün olan bu sefer kanaatimize göre, Nuruddin'in Kerek ve ~evbek m~ nt~ kalanna ikinci
kez Selahuddin'in de kat~lmas~ n~~ istedi~i seferdir. Nitekim M~s~ r sultan~ n~ n
geri döndü~ünde babas~ n~ n ölüm haberiyle kar~~la~mas~ ndan, onun, bu
seferinin, kendi iste~i ile yapt~~~~bir harekat olmay~ p Nuruddin'in arzusu
üzerine ç~ kt~~~ ; ancak onunla bulu~madan ülkesine gitti~ini anlatan hadi' Bu hususla ilgili olarak bkz., Ibnu Ha1likn, ~emsuddin Ahmed b.Muhammed, Vefeyatu'l-A'yan ve Enbau Ebnai'z-Zeman, n~r., Ihsan Abbas, Beyrut, 1972, V, 164-165; EVI
es-Sulük, I, 5o; Ibnu Ta~riberdi, a.g.e., VI, 23.
~ame, a.g.e., I, 203, 206-207;

Belleten C. LVII, 28

434

BAHATTIN KÖK

sedir. ~~ te biz bu noktadan hareket ederek tarihçilerimizin bu hususta gerçekten yan~lt~c~~ bilgiler verdiklerini görüyoruz.
Yukar~da da belirtmeye çal~~t~~~ m~z gibi, Nuruddin, Kerek ve ~evbek
harekât~ na kat~ lan; ancak kendisiyle bulu~ madan ku~atmay~~ kald~ r~ p geri
dönen Selahuddin'in bu davran~~~ n~~ hiç ho~~kar~~lamam~~~ve özrünü kabul
etmemi~ti. Bu sebeple zor durumda kalan M~s~ r hükümdar~ , içlerinde, babas~~ Necmuddin Eyylip, day~s~~ ~ihabuddin el-Hârimi ve di~er ileri gelen
emirlerin de bulundu~u bütün yak~ nlar~ n~~ bir araya toplay~ p Nuruddin'in
kendisi hakk~ ndaki tutumunu onlara aktarm~~~ve ne yap~ lmas~~ gerekti~i
hususunda görü~~belirtmelerini istemi~ti. Bu toplant~~ s~ ras~ nda ilk anda
kimseden ses ç~ kmay~ nca Selahuddin'in ye~eni Tak~yyuddin Ömer
(ölümü: 587/ Ilgi), aya~a kalkarak e~er Nuruddin üzerlerine gelirse onunla sava~acaklar~ n~, M~s~ r'~~ ele geçirmesine engel olacaklar~ n~~ anlatm~~;
onun bu görü~ünü EyyC~ bi ailesinden daha ba~kalar~~ da uygun bulmu~lard~. Bu s~ rada durumun tehlikeli bir biçimde geli~ ti~ini gören büyük devlet
adam~~ Necmuddin Eyytib, tarihi bir vazife yaparak, ba~ta Tak~yyuddin olmak üzere bu fikri savunanlara sövüp saym~~, ortal~~~~yat~~t~ rd~ ktan sonra
da Selahuddin'e hitaben ~unlar~~ söylemi~tir":
"Ben senin baban~m, bu da day~ n ~ihabuddin. Bizim sana olan sevgimiz bütün bu gördü~ün kimselerden daha fazlad~ r. Allah'a yemin ederim
ki, ben de, i~te ~u gördü~ün day~ n ~ihabuddin de Nuruddin'i görecek olsak onun önünde e~ilip yeri öpmekten ba~ ka elimizden bir ~ey gelmez.
E~er o bize senin boynunu vurmam~z~~ emredecek olursa, bu i~i hiç
dü~ ünmeden yerine getiririz. Bizim Nuruddin'in kar~~s~ ndaki tutumumuz
böyle olursa, bizim d~~~ m~ zdakiler hakk~ nda ne dü~ ünürsün? Emirlerden
~u anda yan~ nda gördü~ün bütün bu kimseler, Nuruddin'i tek ba~~ na
görecek olsalar bile e~erleri üzerinde oturmaya cesaret edemezler. Bu topraklar onundur. Biz onun bu ülkedeki köleleri ve naipleriyiz. E~er dilerse
seni azleder. Biz yine de onu dinler ve ona boyun e~eriz. En iyisi sen ona
özel ulakla (hususi köle) gönderece~in ~u anlamda bir mektup yazars~ n:
Senin M~s~ r'~~ almak için hareket edece~ine dair bana bir haber geldi. Buna ne gerek var? Efendimiz bana bir hususi kölesini gönderir, o da boynuma bir mendil ba~lar ve beni sana getirin Burada sana engel olacak
bir kimse yoktur"".
" Bu hususla ilgili olarak bkz., Ibnu'l-Esir,el-Bâhir, 5.159; ayn~~ y., el-Kâmil, XI, 372;
~bnu'l-Verdi, a.g.e., II, 123.
" Ibnu'l-Esir, el-Bâhir, s.159; ayn~~ y., el-Kâmil, XI, 372-373; ayr~ca bkz., Ebt-fl-Ferec,
a.g.e., II, 415-416; Ibnu'l Verdi, a.g.e., II, 123; Handmir, Târihu Habibi's-Siyer 6 Ehbâri
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Necmuddin Eyyt~b'un bu ak~ll~ ca davran~~~~sonunda emirlerin sakinle~tikleri ve bu söz üzerine da~~ ld~ klan belirtilmektedir. Daha sonra Selahuddin'le ba~~ba~a kalan Necmuddin'in ona söyledi~i a~a~~daki sözler,
kaynaklanm~z~n bir ço~unda mühim bir vesika olarak yer almaktad~r:
"Sen hangi ak~lla böyle yapmaktas~n? Bilmiyor musun ki, e~er Nuruddin, kendisine engel olaca~~m~z~~ ve onunla sava~aca~~m~z~~ duyacak
olursa, bizimle ilgili bu hususu en mühim bir mesele yapacak, sen de
onun kar~~s~nda durmaya güç yetiremeyeceksin. ~imdi ise, burada ortaya
ç~kan durum ve kendisine kar~~~olan ba~l~l~~~m~zla ilgili haber ona ula~~rsa, bizimle u~ra~may~~ b~rakacak ve ba~ka meselelerle me~gul olacakt~r.
Daha sonra ihahi takdir hükmünü i~letecektir. Allah'a yemin ederim ki,
Nuruddin ~eker kam~~~ ndan bir tanesini bile isteyecek olsa, ölünceye kadar ona engel olmaya çal~~~r ve onunla sava~~nm”.
Kaynaldanm~z, Selahuddin'in, babas~n~n sal~k verdi~i hususlan yerine
getirdi~ini ve neticenin ad~~ geçen siyaset adam~n~n tahmin etti~i ~ekilde
ortaya ç~kt~~~n~~ da belirtmektedirler 50. Nitekim Nuruddin'in ona olan k~zg~nl~~~~ve larg~nl~~~~devam etmi~se de, islâm'~n zaferi için yine de M~s~r'daki naibiyle ili~kilerini sürdürmekteydi. Ayn~~ ~ekilde Selahuddin'in de
efendisine olan itaat~~devam etmekteydi. Nitekim sultan, Suriye bölgesinde
oldu~u gibi, M~s~r'da da ~eriat d~~~~olan meks vergilerinin kald~r~lmas~n~~ o
s~ralarda emretmi~, M~s~r hükümdan da efendisinin bu buyru~una uyarak
Kahire camilerinin mimberlerinde okuttu~u men~uruyla söz konusu olan
vergilerin ülkesinin her yan~nda kald~nld~~m~~ duyurmu~tur 51.
Selahuddin Eyyühr nin Kahire'de toplad~~~~bu kurultay~n ~slam Tarihi'nin söz konusu dönemini yans~ tan hadiseleri aras~ nda mühim bir yeri
Kitapfur~l~-i
Efradi'l-Be~er, n~r., Celâluddin Humai ve Muhammed Debirsiyaki, Inti~â~'
emsI
II,
586-587;
Champdor,
a.g.e.,
5.63-64.
Hayyâm, Tahran, 1353 H.~
Bkz., Ibnu'l-Esir, el-Bâhir, s. ~~5g; ayn~~y., el-Kamil, XI, 273; Ebül-Ferec, a.g.e., II,
416; ez-Zehebt, el-Iber f~~ Haberi Men ~aber, n~r., Ebü Hacer Muhammed es-Sa'id b.Besyüni Za~lül, Daru'l-Kutubi'l-Arabiyye, Beyrut, 1405/1985, III, 49-50; ayn~~y., Kitabu Duveli'l-Islam, II, 81; Ibnu'l-Verdi, a.g.e., II, 123: el-MakrizI, es Sulük, I, 49; Runciman, a.g.e.,
II, 329.
5 ' Ebü Same, a.g.e., I,205; ayr~ca bkz., Kök, Nuruddin Mahmud b. Zengi ve Islam
Kurumlar~~Tarihindeki Yeri, I~aret Yay~nlar~ , Istanbul, 1992, s. 147; Ebü Same, ayn~~ eserin verilen sayfas~nda M~s~r'da meks vergilerinin kald~nld~~~ n~~duyuran men~urun, 567 y~l~nda, Safer ay~n~ n üçüncü gününe rastlayan Cuma namaz~ndan sonra okundu~unu kaydetmekte ise de, belirtilen günün, söz konusu seferin yap~ld~~~~tarihe çok yak~n olmas~~dolay~s~yla do~ru oldu~unu kabul etmek güç görünmektedir.
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vard~ r. Ara~t~ rmam~z~ n bak~~~aç~s~ n~~ tayin eden ve büyük ehemmiyetinden
dolay~~ yukar~ da özetlemeye çal~~t~~~ m~z bu kurultay~ n, gerek toplan~~~biçimi, gerek oturum s~ ras~ nda kaydedilen geli~ meleri ve gerekse var~ lan sonuçlar~~ bak~ m~ ndan bu çal~~mam~ za çe~itli yönlerden ~~~ k tutacak yanlar~~
vard~ r. ~slam Ta~ihi'nin gerçekten seçkin bu iki hükümdan aras~nda ya~anm~~~olan bu durumdan, a~a~~daki sonuçlar~~ ç~ karmam~z münkündür:
~ . Selahuddin Eyyi~ bi, emirlerinin, gerek kendine ve gerekse Nuruddin Mahmud'a kar~~~olan ba~l~l~ k derecelerini ölçmek istemi~tir.
2. Bu hususta Selahuddin'i, ailesinden, ba~ta Tak~ yyuddin Ömer olmak üzere say~ lar~~ fazla olmayan bir kaç ki~ inin tam destekleyecekleri anla~~lm~~t~ r.
Kurultayda bulunan emirlerin büyük ço~unlu~unun Nuruddin'den
yana olduklar~ , Selahuddin'i özellikle bu son davran~~~ndan dolay~~ desteklemedikleri anla~~lm~~t~ r.
Ordunun yüksek temsilcileri olan emirlerden büyük ço~unlu~un,
hala Nuruddin'den yana olduklar~ , bir kar~~la~ ma esnas~ nda büyük efendilerinin taraf~ na geçecekleri görülmü~, yine Selahuddin'in yak~nlar~ ndan bir
ço~unun da, çe~ itli sebeplerden dolay~~ M~s~ r naibinden bütünüyle memnun olmad~ klar~~ anla~~ lm~~t~ r.
Necmuddin Eyyüb'un, büyük bir devlet ve siyaset adam~~ oldu~u
bir kez daha ortaya ç~ km~~ , emirler üzerinde sayg~ n bir yere sahip oldu ~u
görülmü~~ve dini, insani ve tarihi bir vazife yapt~~~~ortaya ç~ km~~t~ r.
Necmuddin Eyyt~ b'un o~lunun siyasi yönden daha yeterli derecede
tecrübe kazanmad ~~~ n~, tehlikeleri geçi~tirmede henüz istenilen seviyeye
ula~mam~~~oldu~unu ortaya koymu~ tur.
Necmeddun Eyyüb, her ne kadar Selahuddin'le ba~~ba~a kald~~~~
bir s~ rada, kendisinin de gerekti~i an Nuruddin'e kar~~~duraca~~n~~ belirtmi~se de, öteden beri aralar~ nda kurulmu~~olan samimi ve s~ cak ilgi dolay~s~ yla onun bile sultanla yüz yüze geldi~i takdirde son söylediklerini tatbik etmesinin güç ve ~üphe uyand~ racak bir nitelikte oldu~u sezilmi~tir.
Bütün bunlardan daha mühim olmak üzere, Nuruddin Mahmud'un ne büyük bir sayg~nl~~a ve manevi otoriteye sahip oldu~u, ki~ili~inin gerek emirleri ve gerekse ordusu üzerine benzeri nadir olan bir etki
b~ rakt~~~~anla~~lm~~t~ r.
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9. Selahuddin'in ordusunda, Nuruddin'le devaml~~ haberle~en emirlerin bulundu~u ve dolay~s~yla M~s~ r'da olup bitenlerden sultan~n resmi ve
gayr~~ resmi, gizli ve a~ikâr olarak bilgi ak~~~n~~ sa~layan iyi bir istihbarata
sahip bulundu~u tesbit edilmi~tir.
~~ o. Böyle bir kurultay~ n toplanmas~ na ihtiyaç duyulmas~~ sonunda,
sultana mutlak surette itaat edilmekte bulunuldu~unu belirten bir mektubun kaleme al~ nmas~, Selahuddin'in sözü edilen seferde, efendisiyle bir
araya gelmeden geri dönmesinin bilerek yap~ld~~~~ve bunun geçerli bir
mazerete dayanmad~~~~gün yüzüne ç~km~~t~r.
I I. Söz konusu tehlikenin giderilmesinde büyük bir pay~~ olan
Eyyüb'un yan~s~ra, iki hükümdann da çok duyarl~~ davrand~ klar~~
Müslüman kan~n~n ak~ t~lmas~n~~ önledikleri ve nihayet Franklar kar~~s~nda
olu~mu~~bu büyük gücün çat~rdamas~ na meydan vermek istemedikleri de
anla~~lm~~t~r.
~slam Tarihi'nin, bu iki büyük kahraman~~ aras~nda beliren ve gitgide
birbirine eklenerek nihayet su yüzüne ç~kma e~ilimi gösteren so~ukluk
halkalar~ n~ n sonuncusunu, Ürdün'ün gerisine dü~en Kerek bölgesinin fethedilmesiyle ilgili husus te~kil etmi~ti. Yukar~da da sözünü etti~imiz gibi,
bir önceki y~l Selahuddin'in, Franklar~n ülkesinden geri dönmesi üzerine
sultan Nuruddin'in kendisini k~namas~ ; bu sebeple M~s~r'a girip bu ülkeyi
onun elinden almak istemesi hiç de ho~~kar~~lanmayan yeni ve üzerinde
hususiyle durulmas~~ gereken bir konu olmu~tu. Daha sonra M~s~r naibinin, efendisine kar~~~özür beyan ederek onun buyruklanna boyun e~ece~ine dair, sayg~~ ifadelerine yer veren mektubuyla söz vermesi, aralann~n bir
ölçüde de olsa düzelmesine yard~mc~~ olmu~tu 52.
~~te bu iki ~slam ve Türk hakan~~ aras~ndaki pürüzler, epey bir düzelme kaydettikten sonra, esas hedef olan Haçl~lann bölgeden tamamen ç~ kar~l~ p at~lmas~~ için ortak davranma meselesi yeniden gündeme gelmi~ti. Bu
maksatla onlar, aralar~nda gelip giden yaz~~malara göre, Selahuddin M~s~r'dan ç~kacak, Zengi Devleti'nin hükümdar~~ da D~ma~k'tan hareket edecekti. Bu iki ordudan hangisi belirlenen bölgeye önce ula~~rsa di~erinin
gelmesini bekleyecekti. Bunlar, söz konusu yere varacaklan gün üzerinde
de sözle~mi~lerdi. Selahuddin, yolu daha güç ve daha uzak oldu~u için
M~s~r'dan biraz önce ç~ km~~, Kerek'e gelmi~~ve bu kaleyi ku~atmaya ba~52 Bkz., Ibnu'l-Esir, el-Kârnil, XI, 393; el-Makrizi, es-Sulük, I, 49; Ibnu'l-imad EbiflFelâh Abdulhayy, ~ezeratu'z-Zeheb, IT Ehbâri Men Zeheb, n~r., el-Mektebetu't-Ticariyye,
Beyrut, thsz., IV, 225; ~e~en, a.g.e., s. 61.
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lam~~t~. Nuruddin'e gelince o da, naibinden, M~s~ r'dan hareket etti~ini bildiren bir mektup al~ nca, çok para ve mal harcayacak gerekli techizat ve
az~~~~temin etmi~, Kerek'e do~ru yünimü~~ve Rakim denilen yere ula~m~~,
ad~~ geçen kale ile ordusu aras~ nda iki merhalelik bir mesafe kalm~~t~. M~s~ r sultan~, Nuruddin'in yakla~makta oldu~unu duyunca, o ve yak~ nlar~~ yine liderlerinden korkmaya ba~lam~~lard~. Bunlar~n, üzerinde birle~tikleri
görü~, sultanla bir araya gelmeleri hususunda verdikleri söze uymayarak
M~s~ r'a geri dönmekti. Onlar~ n, böylesine olumsuz bir karar almalar~na
etki eden esas sebep, daha önceki dü~üncelerinin de bir sonucu olarak
sultan~n, naibi Selahuddin'i kolayl~kla azledece~ini ileri sürmeleriydi ".
Selahuddin, birinci seferde oldu~u gibi efendisiyle bir araya gelmeyi
kendi aç~s~ ndan sak~ ncal~~ bulup yine M~s~ r'a geri döndü. Bu suçu eskisinden daha büyüktü. Bu a~~r yükün alt~ndan nas~l kalkacakt~? Bu yanl~~~
davran~~~ n~~ ba~~~latt~rman~ n, ya da en az~ ndan Nuruddin'in öfke ve k~zg~ nl~~~ n~~ biraz olsun gidermenin yollar~ n~~ aramaya ba~lad~.~~te o, bu maksatla
fakih Hakkârili ~sa'y~~ efendisine elçi olarak göndermeyi denedi. M~s~ r
hükümdan elçisiyle gönderdi~i mektubunda, babas~~ Necmuddin'i, çok
hasta oldu~u halde ülkesinde naip b~ rakt~~~ n~ , onun ölmesinden ve bu
yüzden M~ s~ r'~ n elinden ç~ kmas~ ndan korktu~unu kaydediyor; bu sebeple
geri dönmek zorunda kald~~~ n~~ belirtiyor ve bu yanl~~~davran~~~ ndan dolay~~ da özür beyan ediyordu. Hükümdar, efendisinin gönlünü ve sevgisini
yeniden kazanmak ümidiyle ad~~ geçen elçisi arac~l~~~~ile ona çok k~ymetli
Hakkârili ~sa, durumu
e~ya ve hediye. göndermeyi de ihmal etmemi~ti
Nuruddin'e aç~ klam~~; ne var ki, ne mektubun mündericat~~ ve ne de elçisinin anlatt~ klar~~ sultan~ n bu geri dönü~ün gerçek sebebi hakk~ ndaki bilgi
ve kanaatini de~i~tirmeye yetmi~ti. Çünkü naibinden hiç bir ~ekilde beklemedi~i bu davran~~, sultana çok a~~r gelmi~~bulunuyordu. Bununla birlikte o, elçiye kar~~~bu üzüntü ve öfkesini belli etmemeye çal~~m~~, ona, "M~s~ r'~n korumas~~ bize göre ba~ka ~eylerden daha önemlidir" demekle yetinmi~tir".
Yukar~da da geçti~i gibi, M~s~ r sultan~n~ n, elçisi arac~ l~~~~ile hükümdar~ na gönderdi~i mektup ve hediyelerden sonra aralar~ ndaki so~uklu~un gi" Bkz., ibnu'l-Esir, el-Kamil, XI, 393; Ebül-Fida, a.g.e., III, 53.
54 Bu hediyelerle ilgili olarak bkz.,
es-Sulük, 1, 50.
Bu hususla ilgili olarak bkz., ~bnu'l-Esir, el-Kamil, XI, 393; Ebül-Fida, a.g.e., III,
53; ibnu Haldün, Abdurrahman b. Muhammed, Kitabu'l-lber ve Divanu'l-Mubtedei ve'lHaber II Eyyami'l-'Arabi vel-'Acemi ve'l-Berber ve Men 'Aserehum min
Ekber, n~r., Muessesetu'l-E'lemi li'l-Matbu'at, Beyrut, 1391/1971, V, 252; Runciman,
a.g.e., II, 330.
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derildi~ini ifade eden kaynaklar varsa da bu durum, d~~a kar~~~birli~in bozulmad~~~n~~ göstermek için Nuruddin'in zahiren ortaya koydu~u bir tav~rd~. Gerçekte ise, ileride de görülece~i üzere onun naibine kar~~~olan öfkesi
hiç bir zaman geçmemi~tir.
Selahuddin M~s~r'a döndü~ü zaman gerçekten de babas~n~n ölümüyle
kar~~la~t~. Necmuddin Eyyüp, at~n~ n ürkmesiyle yere dü~mü~, a~~r hasta
olarak saray~na götürülmü~~ve sekiz gün bu durumda yatt~ ktan sonra 27
Zülhicce 568/1 o Temmuz ~~173 tarihinde vefat etmi~ti 56. Bu büyük devlet
adam~, M~s~r'da, Selahuddin taraf~ndan getirilmi~~bulundu~u hazine i~lerini yürütmelde vazifeli bulunuyordu 57. Ayn~~ zamanda o, yukar~da da
görüldü~ü üzere, M~s~ r'da zaman zaman Selahuddin'e naiplik etti~i gibi
ayn~~ zamanda onun en büyük bir dan~~man~yd~~58.
Runciman'~n belirtti~ine göre Nuruddin'in söz konusu Kerek seferi,
Kudüs kralm~n, Mleh'i cezaland~rmak için ç~km~~~oldu~u Çukurova harekat~n~n yap~ld~~~~döneme rastl~yordu. Durum, Haçl~lan bu bölgeden temizlemek için çok uygundu. Bir y~l sonra Selahuddin'i tekrar yard~ma ça~~rmas~n~n esas gayesi de bu idi. Selahuddin'in bu sefere ç~kmas~n~~ babas~~
Eyyüp ta tavsiye etmi~ti. Yine ad~~ geçen yazar, Nuruddin'in bu s~rada Kerek Kalesi'ni kendi kuvvetleriyle ku~att~~~n~; ancak yard~ma yeti~en krall~k
ordusunun onun zafer kazanmas~n~~ engelledi~ini" kaydediyorsa da, ~slam
kaynaklannda onun verdi~i bu bilginin do~rulu~unu kan~tlayacak bir belgeye rastlamam~z mümkün olmam~~t~r.
Nihayet ara~t~rmam~z~ n incelenmesi gereken en güç yerine geliyoruz.
Selahuddin'in, acele ederek M~s~r'a geri dönmesinin sebebi gerçekten babas~n~n hasta olmas~~ ve bu ülkede Fat~ mi Devleti'ni yeniden diriltme gayretlerinin sezilmesi miydi? Bu iki sebebin varl~~~n~~ bütünüyle inkar etmemiz elbette ki, do~ru olmaz. Ancak k~sa bir zaman önce sava~a ç~kan bir
56 ~bnu-l-Esir, el-Kâmil, XI, 393; Ebü Sâme, a.g.e., I, 209; il~nu Halclan, a.g.e., V,
252. Runciman, Eyyüb'nun bir çö~en (polo) oyunu s~ras~nda attan dü~erek öldü~ünü belirtiyor. Bununla birlikte bu oyunun, o dönemlerde Türk hükümdarlannca çok oynand~~~~
dü~ünüldü~ünde bunun do~ru say~laca~~~mümkün görünüyorsa da, Necmuddin'in o s~ralarda epey ilerlemi~~ya~~na ra~men çevgân oynamay~~ sürdürdü~ünü kabul etmek biraz güç
görünmektedir. Runciman'~n verdi~i bu bilgi için bkz., a.g.e., II. 331.
57 ibnu Ta~ribercli, a.g.e., VI, 7.
58 Becker, C.H., "Selahaddin md.", ~slâm Ansiklopedisi, M.E.B., M.E.B.~s~mevi, ~stanbul, 1945, IV, 4.25.
59 Runciman, a.g.e., II, 330-331.
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hükümdann, ülkesinde baz~~ kan~~ kl~ klann ç~ kt~~~ n~~ ileri sürerek geri
dönmesini bütünüyle geçerli bir mazeret saymam~z da mümkün de~ildir.
Çünkü geli~en olaylardan elde edilen sonuçlar bu mazeretlerin hakl~~ bir
temele dayanmad~~~ n~~ gösteriyor. O halde M~s~ r sultan~ n~ n ~srarla efendisiyle bulu~maktan kaç~ nmas~ n~ n gerçek sebep veya sebepleri nelerdi? Bize
göre, ~ ki kez tekrarlanan, Haçl~lara kar~~~çok büyük f~ rsatlar~ n kaç~ r~ ld~~~ na
inand~~~ m~z ve ne pahas~ na olursa olsun ortaya ç~ kaca~~~kesin olan kötü
sonuçlar~ n göze al~ nmas~ nda etkili olan temel sebepler, a~a~~da s~ ralamaya
ve aç~ kamaya çal~~aca~~= bir kaç maddeye dayan~yordu:
. M~s~r naibi, yukar~da da geçti~i üzere, gerek Fahmi Halifeli~i'nin
kald~ nlmas~ nda ve gerekse Nuruddin'in kendisinden bekledi~i para yard~m~~ hususunda biraz gev~ek davrand~~~ n~, bu konularda efendisinin buyruklanna zaman~ nda ve istenildi~i gibi uymad~~~n~~ biliyor; bu yüzden ondan çekiniyordu. Sultan~ n, e~siz adaleti yan~ nda e~ine az rastlan~ r bir otoriteye sahip oldu~unu, emirlerinin savsaklanmas~na hiç bir ~ekilde göz
yummayaca~~n~~ çok iyi bilen M~s~ r hükümdan, bu davran~~lar~ n kar~~ l~ ks~z
kalmayaca~~na inan~yordu. özellikle Sünni ~slâml~~~ n hükümran olmas~~ ve
Franklarla cihad edilmesi konular~ nda sultan~ n gerçekten hassas olmas~ ,
onu derin derin dü~ ündürmekteydi. Ordusunun da büyük çapta Nuruddin'den yana oldu~unu çok iyi bilen Selahuddin, efendisiyle bir araya gelirse kolayl~ kla azledilebilece~ine inan~yordu.
2. Selahuddin'in çevresindeki baz~~ büyük emirlerin, sahip olduklar~~
menfaatlerin elden ç~ kabilece~ini hesap ederek onu sultandan uzak tutmak için, belki de Nuruddin'in akl~ ndan bile geçmeyen tehlikelerle onu
korkutmalan, hükümdan böyle bir davran~~a zorlamaktayd~~6°. Bu husus,
M~s~ r hükümdar~ n~ n, sultan~~ her bak~mdan iyi tan~ mad~~~ n~~ gösteriyor.
E~er o, kendinden önce amcas~~ ~irkuh'a ve babas~~ Eyyüb'a, Nuruddin'in
verdi~i üstün de~eri iyice anlam~~~ve bu hükümdann kendisi hakk~ nda da
besledi~i büyük umutlar~~ iyice kavram~~~olsayd~ , emirlerinin yanl~~~telkinlerine kulak asmaz, efendisiyle kendi aras~ nda hiç bir problemin ç~ kmas~na imkan kalmazd~ . Sultan~ n, kendisine yazd~~~~mektuplarda yüksek bir paye vermesine, ismi yerine ona tazim olsun diye, alameti ba~~tarafta oldu~u
halde ba~~komutan (el-emir el-isfehsalar) ünvanlyla hitap etmesine' ra~men Selahuddin'in çe~itli gayeler pe~inde ko~an emirlerinin telkinleriyle
nas~ l de~i~ebildi~ini anlamak gerçekten güçtür.

61

Bkz.,

Ibnu'l-Esir, el-Kamil, XI, 372; Ibnu Haldün, a.g.e., V., 250.
el-Bahir, s.142-143; a. y., el Kamil, XI, 344.
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3. Baz~~ ~slam ve Bat~~ tarihçilerinin belirttiklerine göre Selahuddin,
ülkesiyle Suriye aras~ nda kalan Kerek ve ~evbek princepsliklerinin kald~ r~ lmas~ ndan yana de~ildi. Çünkü bu devletçikler aradan kalkt~~~~takdirde
Nuruddin, istedi~i an M~s~ r seferine ç~ kabilecek ve naibinin vazifesine son
verebilecekti. Bu sebeple o, bu tampon devletçiklerin geçici bir süre için
de olsa, kald~ r~lmas~ ndan çok ya~amalar~ndan yanayd~~62 . Bu yüzden Salahuddin, belirtmeye çal~~t~~~ m~z hususlardan dolay~, Nuruddin'in er geç
ülkesine girece~ine inanm~~~ya da inand~ r~lm~~~oldu~undan, aralar~n~~ bir
k~ l~ ç gibi ay~ ran bu Frank devletçiklerinin geçici bir zaman için de olsa,
biraz daha ya~amalar~ n~~ kendi aç~s~ ndan uygun bulmu~~olabilir.
M~s~ r hükümdar~~ Selahuddin Eyyübrnin bir yandan, çevresindeki
emir ve dan~~manlar~ n~ n etkisiyle, bir yandan da gerçekten ülkesinde zaman zaman ortaya ç~ kan meseleler yüzünden Nuruddin'e kar~~~yapm~~~oldu~u baz~~ yanl~~~davran~~lar~~ oldu~unu, yukar~da da belirtmeye çal~~t~~~m~z gibi kendisi de kabul etmekteydi. O, aralar~ nda sürmekte olan iyi say~labilecek münasebetlerin gerçekte d~~tan oldu~unu ve bir tak~m ortak
yararlara dayand~~~n~~ biliyor, bu yüzden kendisini hiç bir zaman tam bir
güven içinde görmüyordu. Bu sebeple baz~~ tarihçiler, onun, Nuruddin
M~s~ r'a geldi~i takdirde yurt tutabilece~i yeni bir ülke arad~~~ n~~ ileri
sürüyorlar. Turan~ah'~ n, Sudan içlerine kadar sefere ç~ k~p ~brim'e de~in
fethetti~i bölgelerin yoksul olduklar~ ndan tutunmaya elveri~li olmad~ klar~ n~~
karde~ine bildirdi~ini ve daha sonra Yemen'in yine bu maksatla ad~~ geçen
emir taraf~ ndan Selahuddin ad~ na fethedildi~ini (569/1174) ve bu emirin
bu bölgeyi 571/1176 y~l~na kadar idare etti~ini kaynaklar~ n verdikleri bilgilerden ö~reniyoruz°. Bununla birlikte Turan~ah, Sudan'dan döndükten
sonra onun Yemen'i fethetmesi için Selahuddin'in Nuruddin Mahmut'tan
izin istedi~i ve kendilerine bu iznin verildi~ini de yine bir tak~m kaynaklardan anl~yoruz". Nitekim bu bilginin do~ru oldu~unu, Turan~ah'~n Yemen'in fetih müjdesini Selahuddin'e, onun da Nuruddin'e bu sonuncu
hükümdar~ n da, Muhezzebuddin Ali b. ~sa en-Nakka~~arac~ l~~~~ile Abbasi
halifesi Müstedi'ye bildirmesinden ö~reniyoruz°. Bu durum, bu iki
"2 Bkz., ibnu'l, Esir, el-Bâhir, s.161; ayn~~ y., el-Kamil, XI, 402; kr~., Ebü ~ame,
a.g.e., I, 228; Runciman, a.g.e., II, 330.
"3 ibnu'l-Esir, el-Kamil, XI, 386-387, 396-398; Ebu'l-Ferec, a.g.e., 416-417; Ebu ~ame, a.g.e., I, 216-217; el-Makrizi, es-Sulük, I, 52-53; Runciman, a.g.e., 332; Becker,
a.g.md., ~.A., IV, 425; Holt, P.M., "Nil Deltas~~ ve Sudan md." çev., Kemal Kahraman, ~slam Tarihi Kültür ve Medeniyeti, Hikmet Yay~ nevi, ~stanbul, 1989, III, 2 16.
~ bnu'l-Esir, el-Kamil, XI, 369; kr~., ~e~en, a.g.e., s.61.
"5 Ebu ~ame, a.g.e., I, 217; el-Makrizi, es-Sulük, 1, 53.
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hükümdar aras~ nda devam eden so~uklu~a ra~men aralar~ ndaki münasebetlerin yine de kesilmedi~ini göstermektedir. Bütün bunlardan ayr~~ olarak belirtmek gerekir ki, Yemen'in fethedilmesinde, aslen bu ülkeden
olan ve o s~ ralarda M~s~ r'da ya~ayan ~air, edip, büyük f~ k~ hç~~ ve tarihçilerden Yemen'li Umâre (ölümü: 569/1174)'nin de pay~~ vard~ ". Nitekim bu
zat, Turan~ah'Ia özel bir ilgi kurmu~, ülkesinin çok kolay al~ naca~~ n~~ ve
orada çok mal sahibi olaca~~n~~ ona anlatm~~t~. Sözü edilen emir de, daha
geni~~imkanlara kavu~mak için Yemen'i fethetmi~ti 67.
Yukar~dan beri aç~ klamaya çal~~t~~~ m~z bütün bu geli~melerden, Selahuddin EyyübVnin, aç~ ktan aç~~a olmasa bile ba~~ms~z bir devletin temellerini atmakta oldu~u anla~~llyordu. Nuruddin de bunu gayet iyi anlam~~~
ve kavram~~~bulunuyordu. ~ bnu Kesir, onun, bir kaç kez naibini azletmeye niyet etti~ini; ancak Franklarla her an sava~ma durumunda olmas~ n~ n
bu i~in gerçekle~tirilmesine engel oldu~unu" kaydetmektedir. öte yandan
sultan~ n, Eyyûloi ailesinin geni~~imkanlar~ ndan yararlanmas~, ad~ m ad~ m
gerçekle~en ba~~ms~ zl~ k hareketinin, onun genel menfaatlerini ve merkezini
etkilemeyecek tarzda geli~mesi, hiç bir ~ekilde Müslüman kan~ n~ n ak~ t~lmas~ na gönlünün raz~~ olmamas~~ ve bütün gücün Hristiyanlara kar~~~kullan~ lmas~ n~~ her zaman temel gaye edinmesi gibi sebepler, Selahuddin'in bu
davran~~lar~na, geçici bir süre için de olsa göz yummas~ n~~ ve acele etmemesini gerekli k~l~ yordu. Ayr~ca, üstün nitelik ve meziyetlere sahip olan
Selahuddin'in de, bütün bu isteklerine ra~men efendisine kar~~~sava~~ p
böyle nazik bir dönemde Haçl~ lara arzu ettikleri f~ rsat~~ vermesi de
dü~ünülemezdi".
~imdi ise geride, aç~ klanmas~~ gereken bir mesele daha bulunmaktad~ r.
Özellikle bölgedeki Haçl~ lar~ n dört gözle bekledikleri bu husus, Ortado~u'nun bu bölgesinde o dönemin en büyük bu iki Müslüman ve Türk lideri aras~ nda bir sava~~ n ç~ k~ p ç~kmayaca~~~ile ilgili idi. Kanaatimize göre,
6" Yemen'in fethedildi~i y~ l, M~s~ r'da Fat~ mi halifeli~ini diriltmeye yeltenen yedi ki~i
aras~ nda yer ald~~~ ndan idam edilen 'Umare'nin, devleti ayakta tutan etkili emirlerden biri
olan Turan~ah'~~ bu ülkeden uzakla~t~ rmak için böyle bir yol tutmu~~olabilece~ini dü~ünmemiz yanl~~~olmaz. 'Umare ile ilgili olarak aynca blcz., Ibnu Hallikan, a.g.e., III, 431-436;
ez-Zinkli, Hayruddin, el-Klam, Beyrut, 1389/ 1969, V, 193.
Yemen'in fethiyle ilgili olarak bkz., Ibnu'l-Esir, el-Kamil, XI, 396; Ebü ~ame,
a.g.e., I, 416-417; el-Makrizi, es-Sulük, I, 52.
"8 Bkz., It~nu Kesir, Isma'il b. Umer, el-Bidaye ve'n-Nihaye, n~r., Mektubetu'l-Me'arif
ve Mektebetu'n-Nasr, Beyrut-Riyad, 1966, XII, 283.
"9 Muhammed Mahir Hamade, a.g.e., s.253.
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Müslüman kan~ n~ n dökülmesine hiç bir ~ekilde gönüllerinin raz~~ olmas~~
dü~ünülmeyen bu mücahitlerin temsil ettikleri iki ordu, bir araya gelse bile bir kap~~ma olmayacakt~. Esasen, Selahuddin'in ordusu içinde çok say~da Nuruddin yanl~s~~ emir ve askerlerin bulunmas~~ sebebiyle, aralar~nda
yap~lacak bir sava~~için gereken dengenin kurulmas~na da imkan yoktu.
Di~er taraftan, buna benzer olaylarda özellikle Nuruddin'in her zaman
bar~~tan yana bir tav~ r tak~ nmas~, söz konusu pürüzlerin giderilmesinde
onlar~~ bar~~a zorlayacakt~. Böylece, efendisine olan ba~l~l~~~ n~~ yenilemek
durumunda kalacak olan Selahuddin, muhtemelen vazifeden azledilmeyerek kendi bölgesindeki hükümdarl~~~ n~~ sürdürecekti. Bu tarihi bulu~ma
sonunda, bölgedeki Franklara kar~~~vazgeçilmez bir mücadele ba~lat~ lacak,
böylece Selahuddin'in, daha sonra yürütece~i Çetin cihad hareketi, daha
kestirme yoldan gayesine eri~ebilecekti. Bu suretle büyük devlet adam~~
Nuruddin, vefat etti~i zaman gözleri arkada kalmayacakt~. Ne, yaz~ k ki,
ilahi. takdir, ~slam Tarihi'nin bu seçkin iki hükümdanna bu mutlu sonun
meyvelerini birlikte tatmay~~ nasip etmemi~ti. Nuruddin, Selahuddin'in
kendisine boyun e~mesini, hükümdarl~k duygular~ n~~ tatmin etmek için de~il, söz konusu gayesini gerçekle~tirmek için istiyordu. Kaynaklar~ n bildirdi~ine göre, bu iki sultan~ n, hiç bir zaman aradaki ba~lar~ n kopar~lmamas~ na ra~men Nuruddin M~s~ r'a girme hususunda kararl~yd~. M~s~ rl~lar da
bunun böyle olaca~~n~~ bekliyorlard~. Sultan, vefat edece~i y~l art~k meseleye bir son vermek için karar vermi~, bu maksatla haz~ rl~ klara ba~lam~~;
ancak bu seferin gizli tutulmas~ na özellikle dikkat etmi~ti. Bu sebeple o,
Musul, Cezire ve Diyarbak~ r hükümdarlar~ na mektuplar göndererek, onlardan ~am'~~ Haçl~ lara kar~~~korumak için ordu göndermelerini istemekteydi. Sultan, ye~eni olan Musul hükümdan 2. Seyfuddin Gazi (dönemi:
565-576/1170-I 18o)'yi D~ ma~k'ta kendine naip b~rak~ p M~s~ r Seferi'ne ç~kacakt~ . Bunun için ilkbaharda D~ ma~k'a geldi ve haz~rl~ klara ba~lad~.
Kaynaklar~ n, onun M~s~ r Seferi'ne ç~ kmas~ n~ n gerçek sebebi üzerinde ~srarla kaydettikleri husus, M~s~ r'daki naibinin Haçl~lar kar~~s~ ndaki gev~ek
tutumu ve onlara kar~~~birlikte yapmak istedi~i sava~a yana~mamas~yd~ '.
Nuruddin'in, yukar~da belirtilen sebeplerden dolay~~ M~s~ r Seferi'ne
ç~ kmaya kararl~~ oldu~unu gösteren kan~ tlardan biri de, Gümü~tekin olay~d~ r. Bilindi~i gibi kendisine yap~ lan ça~r~~ üzerine D~ ma~k'a gelmek üzere
hareket etmi~~bulunan 2. Seyfuddin Gazi'nin ordusunda, sultan~ n daha
'° Bu hususla ilgili olarak bkz., Ibnu'l-Esir, el-Bâhir, s.16~~ ; ayn~~ y., el-Kâmil, XI, 402;
Ebi~~ ~âme, a.g.e., I, 128, 232; ~bnu Kesir, a.g.e., XII, 283-284; ibnu Haldün, a.g.e., V,
253; Brockelmann, a.g.e., S.211; Runciman, a.g.e., II, 332.
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önce Musul Kalesi dizdarl~~~ na kendi ad~ na tayin etti~i Gümü~tekin de
vard~. ~~te bu s~ rada sultan~ n ölüm haberi bu orduya ula~~ nca sözünü etti~imiz emir Gümü~tekin Haleb'e kaçm~~, Musul hükümdar~~ onu yakalatt~ramam~~t~ 71.
Sultan Nuruddin Mahmud'un, karar verdi~i M~s~ r Seferi'ne ç~ kmadan
~~ ~evval 569/15 May~s 1174 tarihinde ölmesi Selahuddin'in, bu nazik
meselede de ~ans~ n~ n yaver gitti~inin bir deliliydi. Art~ k o, bu husustaki
korku ve s~ k~ ntly~~ da atlatm~~~oluyordu. Böylece M~s~ r'da ~iili~in izlerini
silmede büyük bir ustal~ k gösteren, bu mezhebe bir daha dönülmemesi
için ak~ll~~ ve tedbirli davranan ve bu hummal~~ çal~~malar~n~~ büyük çapta
sertlik göstermeden üstün bir ba~ar~ yla gerçekle~tiren 72 Selahuddin'i, art~ k
bu bölgelerin tek lideri olarak içte ve d~~ta çok çe~itli meseleler bekliyordu. Nuruddin'den sonra, onun devlet çark~n~ n ba~~ na geçecek tek
hükümdar da Selahuddin'den ba~kas~~ de~ildi. Belirtmek gerekir ki, Zengi
ailesinden ne Musul hükümdar~~ 2. Seyfuddin Gazi ve ne de Sincar
hükümdan 2. ~ maduddin Zengi (dönemi: 566-594/1 ~ 7o-~~ 197) amcalar~ n~ n
yerini tutabilirlerdi. Nitekim bunun böyle oldu~u daha sonraki olaylarda
görülmü~tü. Nuruddin'in o~lu el-Meliku's-Salih ~ maduddin ~smail (dönemi: 569-577/1174-1181) ise daha onbir ya~~ nda bir çocuktu. Bununla birlikte sultan Selahuddin, babas~ n~ n veliaht~~ s~fat~yla onun yerine geçirilen
Ismail'e bir süre ba~l~~ kalm~~~ve onun ad~ na para bast~ rm~~t~ 73. Ne var ki
bu durum, onu bir basamak yaparak devletin kendi eline daha kolay bir
~ekilde geçmesine yönelikti.
Selahuddin Eyyübi'nin, gerçekten ba~~ms~z bir devlete sahip olma hususundaki niyetinin ve geni~~ülkelere hakim olma arzusunun do~ru oldu~u, Nuruddin'in ölümünden hemen sonra anla~~ld~. Nitekim o, efendisinin en büyük emiri olarak el-Meliku's-Salih'e, yaln~z kendisinin naip olaca~~n~~ ileri sürerek Haçl~larla yapaca~~~mücadeleden önce Suriye bölgesindeki Zengi Emirlikleriyle uzun say~ labilecek sava~lara girdi. O, daha önce
Nuruddin'in bar~~~yoluyla Haçl~lara kar~~~kurmaya çal~~t~~~~ ~slami güç birli~ini sava~~yoluyla sa~lamaya u~ra~t~. Bernard Lewis, Zengi Devleti'nin
temelleri üzerinde Eyyâbi Devleti'ni kuran Selahuddin hakk~ nda ~slam tarihçilerinin ikiye ayr~ ld~~~ n~~ belirterek özet olarak ~unlar~~ kaydediyor:
Ebü Same, a.g.e., I, 232.
72 Bkz., "Selahuddin Eyyübi md", Türk Ansiklopedisi, MEB., M.E. Bas~mevi, Ankara, 1980, XXVIII, 70.
Bkz., Muhammed Mahir Hamade, a.g.e., s.253-254; Kök, Nuruddin Mahmud b.
Zengi ve I.K.T. Yeri, s.62, 161.
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"Zengilerin görü~lerini yans~tanlara göre o, kendi ikbaline dü~kün, ihtiras
pe~inde ko~an ve maceralardan ho~lanan biriydi. Bu hedefe ula~abilmek
için Zengilere kar~~~hem hile hem de güç kulland~ . Böylece Nuruddin'in
varislerini mirasdan mahrum b~rakt~ . Ondan yana görü~~belirtenler ise, o,
Haçl~lara kar~~~yapt~~~~cihad için mühim bir ön haz~rl~ k olarak ~slam topraklann~~ yeniden birle~tirmeyi ba~aran bir Müslüman kahraman~yd~~
Mala, servete hiç de~er vermedi~i, ~ahs~na ait bir at~n~n bulunmad~~~ ,
bindi~i at~n bile kendisine hediye edilmi~~oldu~u ve hiç bir zaman zekât
dü~ecek ölçüde zenginli~e eri~emedi~i rivayet edilen 75 Selahuddin hakk~nda, yulkar~da ad~~ geçen müellifin özetledi~i görü~lere bütünüyle kat~ lmam~z mümkün de~ildir. Daha Nuruddin zaman~nda, efendisinin ard~ndan
ikinci derecedeki sultanl~~~ , dönemin Abbasi halifesince tescil edilmi~~bulunan '6 bu büyük mücahidin, kendisinde güç gören ve daha geni~~alanlara hükümran olmak isteyen bir çok ~slam ve Türk hükümdanndan ayr~~
bir yol tuttu~unu ileri sürmenin yanl~~~olaca~~~görü~ündeyiz.
Sonuç olarak diyebiliri~~ki, Selahuddin Eyyfibi, gerek Fat~mi Halifeli~i'ne son verilmesi, gerek kendisinden istenilen mali deste~in sa~lanmas~~
ve gerekse Haçl~lara kar~~~ortak mücadele verilmesi konular~nda, Nuruddin Mahmud'un bekledi~i ve umdu~u titizli~i göstermemi~tir. Zengi Devleti'nin sultan~, hayat~~ boyunca gerçekle~tirilmesi u~runda durmadan u~ra~t~~~~en büyük gayelerinden biri olan özellikle son hususta, naibinin
kendisini hayâl k~r~kl~~~na u~ratt~~~n~~ görmü~; bu sebeple ona olan güveni
sars~lm~~~ve tutumu de~i~mi~tir. Büyük Türk ve ~slam hükümdan Nuruddin, kendisinden sonra Haçl~lar kar~~s~nda destanla~an bir tarih yazd~racak
olan Selahuddin'in, Kerek ve ~evbek konular~ndaki tutumuyla onun, art~k
ba~~na buyruk olma niyet ve arzusunda oldu~unu anlam~~t~r. Sultan bunu, yaln~z sessiz bir ba~~kald~rma hareketi olarak de~il, ayn~~ zamanda, her
türlü ~art ve ortamda yürütme gere~ine inand~~~~cihad hareketinin savsaklanmas~~ olarak ta de~erlendirdi~i için, M~s~r'a girip naibini cezaland~rmaya karar vermi~tir.
1\,1~s~r hükümdar~~ Selahuddin ise, efendisinden sonra, en güçlü ve yetkili naip olarak kendini gördü~ünden, ileride devletin ba~~na geçebilmek
için elinde bulunan bu f~rsat~~ kaç~rmak istememi~tir. Bununla birlikte Nuruddin'e kar~~~yap~lmamas~~ gereken davran~~lar sergiledi~i için azledilece~i
Lewis, a.g.md. ve eser, I, 212.
Ibnu Tagriberdi, a.g.e., VI, 8-9.
Bla., Kök, Nurudd~n 1‘,Iahmud b. Zeng~~ ve I.K.T. Yeri, 5.52.
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korkusuyla da ~srarla onunla bir araya gelmekten de çekinmi~~ve kaç~nm~~t~ r. Bu durumun kaç~ n~lmaz bir sonucu olarak ta, daha önce bu iki
kesimli devleti birbirine kenetleyen ba~lar, gittikçe gev~eyerek kopma noktas~ na gelmi~tir. Böylece ~slam ve Türk Tarihi'nin bu seçkin iki sultan~~
aras~ nda hiç bir zaman bütünüyle giderilmemi~~olan bir k~rg~ nl~ k ve so~ukluk olu~mu~tur.
Bu iki sultan aras~ nda ortaya ç~ kan so~ukluk bölgedeki yerli H~ nstiyanlann ve Haçhlann bir müddet daha varl~klar~ n~~ sürdürebilmelerine yaram~~t~ r. Buna kar~~l~k Anadolu'nun da içinde bulundu~u bölgedeki islam
ve Türk devletleri, daha uzunca bir zaman Haçhlarla mücadele ederek
can vermek ve kan ak~ tmak zorunda kalm~~lard~ r. E~er Selahuddin Eyyübi, Nuruddin'le, onun arzu etti~i s~k~~ i~birli~inden ve yak~ nla~madan yana
olsayd~ , belki de daha sonra Haçl~larla tek ba~~ na ve daha güç ~artlar alt~ nda yükseltmek zorunda kald~~~~ ~slâm'~ n zafer bayra~~, daha o zaman
yaln~z Kudüs'ün de~il, bölgedeki bütün kalelerin burçlar~na dikilmi~~olacakt~. Bu ise, daha sonraki Haçl~lar~ n, yeniden bu bölgeye de~in eri~ebilmelerinde kendilerine devaml~~ olarak uzanan ellerden onlar~~ yoksun b~ rakacak; böylece ~slam Dünyas~'n~ n çehresi bir ba~ka olacakt~.

