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TAKDİM
Selâhaddîn Eyyûbî, târihimizin ender ve meşhur şahsiyet-

lerinden biridir. Onun bu haklı şöhreti, Kudüs gibi mübârek 
bir şehri seksen sekiz yıl sonra (1187) Haçlılardan geri alma-
sı, Kudüs’ün ikinci fâtihi olmasından dolayıdır. Diğer taraftan 
Selâhaddîn Eyyûbî, “Asıl fazîlet, düşmanının da takdir ettiğidir.” 
sözünce; sâhip olduğu üstün ahlâk ve fazîleti, askerî ve siyâsî 
dehâsı düşmanları tarafından bile takdir ve tasdik olunmuş, 
hakkı teslim edilmiş bir sultandır. Daha nice güzel vasıfları ile 
numûne bir şahsiyettir.

Zira Selâhaddîn Eyyûbî düşmanlarıyla mertçe savaştı, onlar 
gibi zulmetmedi, yaptığı anlaşmaları bozmadı, ahdine vefâsızlık 
göstermedi. Düşmanlarına, onların kendine yaptıklarının ay-
nıyla mukâbele etmedi, onların zalimlikleriyle değil askerlikle-
riyle rekâbet etti. Hâlbuki sözde dînî maksatlarla, hakîkatte ise 
rüyâlarını süsleyen “doğunun zenginlikleri” için Kudüs’e doğru 
yola çıkan Haçlılar, yolları üstündeki şehirleri yağmalamışlar, 
ahaliyi katletmişler, sadece Kudüs’ü ele geçirdiklerinde yetmiş 
bin kişiyi kılıçtan geçirmişlerdi.

Selâhaddîn Eyyûbî Kudüs’ü fethettiği vakit mağlup düşmanı-
na karşı o kadar merhamet gösterdi ki parası olmayan esirlerin 
fidyelerinin, fethettiği şehrin hazinelerinden ödenmesine bile 
rızâ göstermişti. Hatta bir ara kardeşi Melik Âdil’in, esirlerden 
bir kısmının bedelini ödeyerek esirlikten kurtulmalarını temin 
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ettiğini işitince ona çok imrenmiş ve gâlibiyetinin zekâtı olmak 
üzere de fidyesini ödemekten aciz olan esirlerin tamamını ser-
best bırakarak yine fazîletini göstermişti!

Sultan Selâhaddîn, ilim ve irfan meclislerinde bulunmayı çok 
seven, devamlı âlimlerle sohbet eden bir devlet adamıydı. Din ve 
devletini düşman saldırılarından korumak için neredeyse bütün 
dünya ile uğraşmaya mecbur ve her muhârebede bizzat hazır 
iken, vakit bulduğu zaman halkının dertlerini dinler, sıkıntıla-
rını giderirdi. Adâleti muhâfaza ve ahâlîsini ilme teşvik etmek, 
memleketini mamur ve bayındır bir hâle getirmek ve halkının 
refah ve huzûrunu temin etmek için son derece gayret eder, te-
baası arasında farklılık gözetmezdi. Kapısındaki seyisler dahi 
ondan, müşfik ve eşit muâmele görürlerdi. Vakarına, şefkat dolu 
muâmelelerine ve davranışlarına bakılınca tebaası arasında sul-
tan değil de sanki akrabası arasında bir âile reisi zannolunurdu.

Selâhaddîn Eyyûbî, Haçlıları ilk defa kendisi durdurduğu için 
dünya üzerindeki en büyük ve en mühim değişmelerden biri-
nin meydana gelmesine sebep oldu. Nâmı, böyle büyük bir işi 
yaparken dahi adâletten ve merhametten ayrılmadığı için hâlâ 
dünyanın her tarafında hayranlık ve hürmetle anılmaktadır.

İşte neşre hazırladığımız bu eser, Selâhaddîn Eyyûbî gibi her 
yönden takdire şâyân bir sultanın hayâtının ve faâliyetlerinin kısa 
ve öz olarak anlatıldığı bir çalışmadır. Eserimizden, her yaştan in-
sanımızın istifâde edeceği kanaati ve fikri bizi sevindirmektedir.
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