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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Bu çalışmada, 1250-1517 seneleri arasında Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren bir
Türk devleti olan Memlüklerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tarihî konu edilmiştir.
Memlükler (Kölemenler), Mısır’da Eyyûbî ordusundaki Türk asıllı azatlı emîrler tarafından
kurulmuşlardır ve dönemin tarihçileri tarafından Türk Devleti olarak adlandırılmışlardır.
Memlükler tarihi, askerî sınıfını oluşturan unsurların kökeni (Türk ve Çerkez ) bakımından
Bahrî Memlükler (Bahriyye, Birinci Memlükler; 1250-1382) ve Burcî Memlükler (Burciyye,
İkinci Memlükler; 1382-1517) olmak üzere iki ayrı döneme ayrılmaktadır.
Birinci bölümde Memlük Devleti’nin esasını teşkil eden “Memlük asker” sisteminin
ortaya çıkışı ve tarihsel süreci ele alınmıştır. Ayrıca Memlükler Devleti’nin menşeini
oluşturan “Bahrî” Memlüklerin Eyyûbî sultanı Necmeddin Eyyûb tarafından ihdasına
odaklanılmıştır.
Çalışmanın ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümleri Memlükler Devleti’nin
birinci evresini oluşturan Bahrî Memlük Sultanlığı’na ayrılmıştır. Bu bölümlerde, Bahrî
Memlük sultanlarının her birine ayrı birer başlık açılmış ve her hükümdar döneminin siyasi,
ekonomik ve sosyal olayları incelenmiştir.
Altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerde ise Memlük Sultanlığı’nın ikinci dönemi olan
Burcî Memlükler devri hadiselerine odaklanılmış; aynı şekilde her bir hükümdar devrinin
önemli iç ve dış meseleleri, ekonomik ve sosyal yapı incelenmiştir. Daha sonrasında da
Memlükleri yıkılışa götüren olaylar ve yıkılış sebepleri üzerinde kafa yorulmuştur.
Dokuzuncu bölüm, Memlüklerin yakın ve uzak komşu devlet ve beyliklerle
münasebetlerine; onuncu ve on birinci bölümler, Memlük idari müesseselerine (merkez ve
taşra teşkilatı, adli teşkilat ve posta teşkilatı gibi); on ikinci bölüm iktisadi duruma; on üçüncü
bölüm dönemin kültürel faaliyetlerine ve son olarak on dördünce bölüm, sanat ve içtimaı
yapıya ayrılmıştır.
Sondaki kaynakçadan da anlaşılacağı üzere çalışma daha çok, İsmail Yiğit ve
Şehabeddin Tekindağ’ın Memlükler tarihi üzerine yazdıkları iki müstakil eser ile Diyanet
İslam Ansiklopedisi (DİA)’nde yer alan onlarca maddeye dayanmaktadır.
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1. İSLAM TARİHİNDE MEMLÜK SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. “Memlük Asker” Sistemi
1.1.1. İslam Tarihinin İlk Dönemlerindeki Memlük Askerî Sistemi
1.1.2. Mısır’da “Memlük Asker” Sistemi; Tolunoğulları, İhşîdîler, Fâtımîler ve
Eyyûbîler Dönemi
1.2. Eyyûbî Ordusunda Bahrî Memlük Birliklerinin İhdâsı
1.3. Turan Şah Dönemi
1.4. Şecerüddür’ün Kısa Saltanatı ve Mısır Eyyûbîlerinin Sonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
“Memlük” kelimesinin sözlük anlamı nedir? Bir terim olarak tarihte hangi
anlamda kullanılmıştır?
2)
İlk dönem İslam devletleri ve Mısır’da daha geç dönemlerde kurulan Türkİslam devletlerinde “Memlük asker” uygulamaları ne şekilde olmuştur?
3)
“Bahrî Memlükleri” kimler için kullanılan bir tabirdir ve ilk defa hangi Eyyûbî
hükümdarı tarafından oluşturulmuşlardır?
4)
Mansura
sonuçlanmışlardır?
5)

ve

Faraskur

Savaşları

kimler

arasında

yapılmış

ve

nasıl

Melike Şecerüddür, Memlüklerin kuruluşu safhasında nasıl bir rol oynamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

“Memlük Asker” sisteminin
ilk dönem İslam tarihinde
gelişimini anlayabilmek
Mısır topraklarında kurulan
Türk-İslam devletlerindeki
“Memlük asker”
uygulamasını kavrayabilmek
Bahrî Memlüklerin ortaya
çıkış sürecini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Mevali: Arap olmayan Müslümanlar için kullanılan bir tabirdir.


Atabekü’l-asâkir: Memlük devlet teşkilatında, sultan ve naibü’s-saltana
denilen sultan vekilinden sonra gelen en büyük otorite olup Mısır’daki askerin kumandanıdır.
Tahttaki sultan küçük yaşta ise devlet yönetimini fiilen eline alabilirdi.

Dımeşk: Bugün Şam olarak bilinen şehir olup Memlüklerin Suriye
bölgesindeki en büyük ve önemli yerleşim yeridir.
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Giriş
Bu bölümde, Memlük sisteminin İslam tarihinde ortaya çıkışı incelenmiş; ilk dönem
İslam devletlerinde ve Mısır’da kurulan Türk-İslam devletlerindeki “Memlük Asker”
uygulamalarına odaklanılmış ve Bahrî Memlüklerin menşei anlatılmıştır.
“Memlük” kelimesi, Arapça bir ism-i mef’ul olup sözlüklerde “sahibinin mülkiyet ve
tasarrufu altında olan şeyler” olarak karşılık bulmaktadır. Ancak tabir bilhassa “bir kimsenin
mülkiyetinde bulunan erkek ve kadın esir” manasında kullanılmıştır. Yani, savaşlarda tutsak
edilmiş yahut esir pazarlarından satın alınmış; sonrasında bir eğitime tabi tutularak asker
olarak yetiştirilmiş kölelere denilir.
Zaman içinde bu tabir, dinî ve siyasi otoritelerin (halife, sultan veya emirler) köle
olarak satın aldıkları, belirli bir dinî ve askerî eğitim sürecinden geçirdikten sonra kendilerinin
muhafız birlikleri olarak çalıştırdıkları ücretli askerler için kullanılmıştır. Çoğunlukla beyaz
kölelerden oluşan bu askerler, savaş zamanında ülke savunmasında da görev almışlardır.
Muhafız birliklerinde görev yapan, kendilerine has içtimai ve hukuki statüye sahip
Memlükler, bir tür profesyonel asker niteliğinde İslam toplumuna girmişler ve zamanla siyasi
iktidarları ele geçiren bir güç hâlini almışlardır. Bunu gerçekleştirirken köle olmalarını
yadırgamamışlar, hatta ulaştıkları konumu bir eleme ve seçilme sonucunda elde ettikleri için
Memlük kimliğini bir imtiyaz ve asalet belirtisi olarak görmüşlerdir. Memlük sınıfının ortaya
çıkışında bazı önemli kriterler bulunmaktadır. Bunların başta geleni İslam âlimlerinin uygun
bulduğu kölelik statüsünde ve beyaz ırktan olmaktır. Memlükler, genellikle Kafkaslardan ve
Orta Asya steplerinden gelen ve Türk diye adlandırılan kavimlerden seçilirdi. Etiyopyalı, Batı
Afrikalı ve Hintli hadımları Memlük gibi görmek doğru değildir; bunları Memlüklerin
hizmetinde bulunan bir unsur olarak değerlendirmek gerekir.
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1.1. “Memlük Asker” Sistemi
1.1.1. İslam Tarihinin İlk Dönemlerindeki Memlük Askerî Sistemi
Hz. Peygamber ve 4 halife devri olan Hulefa-i Râşidîn döneminde İslam ordusunun
başlıca ve tek unsuru Arap asıllı askerlerdi. Bu dönemde Müslüman askerler arasında Araplar
dışında gönüllü veya ücretli askerlere pek rastlanmazdı. Fetihlerle birlikte Araplar dışında
İslam’a girenlerin sayısında hızlı bir artış görülmüş yeni Müslüman olanlardan İranlılar ve
Kıptiler gönüllü veya ücretli asker konumunda orduya katılmışlardır. Emeviler döneminde
başta Türk, Berberi ve İranlılar olmak üzere Arap dışı Müslüman askerlerin sayısı daha da
artmıştır.
Emeviler için en önemli asker kaynağı Horasan’dı. Öncelikle sınır boylarında
yaşayanlar büyük ölçüde Müslümanların tarafına geçmişler ve “mevali” sıfatıyla Arap
ordularına katılmışlardı. Mevali, Arap olmayan Müslümanlar için kullanılan bir tabirdir.
Basra Valisi Ubeydullah b. Ziyad, Buhara seferinden dönerken beraberinde getirdiği 2000
kişilik bir Türk okçu birliğini Basra’ya yerleştirmişti (54 /674). 705 yılı itibari ile Horasan
valisi olan Kuteybe b. Müslim’in emrindeki 12 bin askerin de yaklaşık 7 bin kadarı çoğunluğu Türk olmak- üzere Arap dışı Müslümanlardan oluşuyordu. Diğer taraftan Velid b.
Abdülmelik zamanında gerçekleştirilen Kuzey Afrika ve Endülüs’teki fetihlerde İslam
ordusunda içinde önemli miktarda Berberi asıllı asker yer almıştı. Yine de Emeviler
döneminde, ordunun içindeki gayri Arap unsurlar, asker yekûnuna bakıldığında pek de fazla
bir yer kaplamamakta; dahası ordunun kumanda kademesinde varlıklarına rastlanmamaktadır.
Tarih sahnesinde yüzyıla yakın ömür süren bu devletin hükümdarları fetihlerle
genişleyen coğrafi sınırlarına rağmen gerek ordunun teşekkülünde gerekse de yönetim yapısı
ve önemli devlet dairelerinde sadece Araplara öncelik veren bir siyaseti ön plana
çıkarmışlardır. Gayr-i Arap unsurlardan müteşekkil ücretli bir kuvvet oluşturma politikası
gütmemişlerdir. Bu bilinçli siyaset ancak Emevi hükümdarlarının Arap olmayan
Müslümanlara (mevali) bakış açısıyla açıklanabilir. Nitekim bu yaklaşımları yüzünden,
fethettikleri topraklarda bir kısım halk arasında Emevi politikalarından doğan bir huzursuzluk
oluşmuştur. Bundandır ki 132 (750) yılında Emevi iktidarına son veren Abbasi ihtilal
hareketine en büyük destek, Emevi yönetim anlayışından rahatsızlık duyan Arap dışı
unsurların yoğun olduğu Horasan yöresinden gelmiştir ve kalkışmanın başarıya ulaşmasında
ekseriyeti, İran asıllı Müslümanların oluşturduğu bu gayr-i Arap unsurların katkısı büyük
olmuştur.
Yönetimi Emevilerden devralan Abbasiler, askerî kadroların büyük bir bölümüne
ihtilal hareketlerinde öncülük eden Horasanlı askerleri yerleştirmişlerdir. Göçebelikten gelme
olan bu askerler Irak’taki yeni konumlarına çok çabuk uyum sağlamışlar ve kısa zamanda
halife ve halk nezdinde büyük itibar kazanmışlardır. İslam tarihi genel olarak incelendiğinde,
İslam devletleri arasında belli bir ücret karşılığında satın alınan Memlükleri belirgin bir
şekilde ilk istihdam eden yönetimin Abbasiler olduğu görülmektedir. Abbasiler, hâkimiyeti
ele geçirmelerinde büyük desteğini gördükleri Arap olmayan unsurları hem değişik yönetim
mekanizmalarında ve devlet dairelerinde hem de orduda istihdam etmişlerdir.
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Emeviler, Arapları her alanda imtiyazlı birer unsur hâline getirmişlerdi fakat Abbasiler
idari ve askerî kadrolarda gayr-i Arabi unsurlara (çoğunlukla da İranlılara) yer vermeyi
yeğlediler. Bu uygulama gittikçe yeni bir sorunu beraberinde getirmiştir. İlerleyen zamanlarda
devletin değişik kademelerinde Arap ve İranlı unsurlar karşı karşıya gelmiş, yönetimde ve
askeriyede daha çok söz sahibi olma konusunda bir rekabet oluşmuştur. Abbasi halifesi
Harünürreşid (786-809)’in ölümünden sonra oğulları Emin ve Me’mun arasındaki hilafet
mücadelesi, aynı zamanda Arap ve İranlı unsurların iktidar mücadelesi olmuştur. Anne ve
baba tarafından Abbasi ailesine mensup olan Emin’i Araplar, annesi İranlı bir cariye olan
Me’mun’u da İranlılar desteklemiş; neticede Me’mun galip gelmiştir (813).
Ancak halifeliği döneminde (813-833) Me’mun’un, zaman içinde gelişen hadiseler
yüzünden İranlılara olan güveni sarsılmıştır. Bu yüzden, Abbasiler içindeki Arap-Fars
rekabetini dengeleyecek bir güç arayışına girmiştir. Horasanlı Türkleri, güvenilir yegâne
kuvvet olarak görmüş, bu maksatla Semerkant civarından 3000 Türk askeri satın almış,
ilerleyen yıllarda da ordudaki Türk Memlük sayısını gittikçe artırmıştır. Kendisinden sonra
halife olan Mu’tasım (833-842) da aynı politikayı takip etmiş ve ordusundaki Memlük
sayısında çok hızlı ve önemli bir artış meydana gelmiştir. Öyle ki döneminde satın alınan
Türk askeri sayısı 30 bine ulaşmıştır. Zamanla bu Memlük askerlerin, Bağdat’ı âdeta bir
eğitim alanına dönüştürmüş olmaları, devrin önemli bir yaşam merkezi olan Bağdat’ta halk
arasında bu askerlere karşı bir huzursuzluğun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Neticede, Halife Mu’tasım bir çıkış yolu olarak yeni bir şehir kurmaya karar verir.
Samarra adı verilen bu yeni şehirde Memlükleri ile birlikte kendisi de ikamet etmiştir.
Samarra şehri sadece halkta oluşan huzursuzluğu giderme maksadıyla kurulmamıştır.
Memlüklerin savaşçı özelliklerini kaybetmeleri endişesi ile gündelik yaşam içinde halka
karışmaları tercih edilmemiş, oluşturulan bu yeni askerî birliklerin diğer unsurlarla
karışmalarını önleme adına tedbir alınmıştır. Nitekim bu askerlerin aile kurmaları için halktan
kişilerle evlenmelerine müsaade edilmediği ve onlar için Asya steplerinden Türk kızlar
getirtildiği bilinmektedir.
Abbasi halifelerinin, nüfuzlarını kuvvetlendirmek ve emniyetlerini garantiye alma
amaçlarına matuf istihdam ettiği ve büyük vazifeler yüklediği bu Memlükler, bir müddet
sonra idari konulara müdahil olmaya ve etkinliklerini arttırmaya başlamışlardır. Öyle ki bir
halifenin vefatının ardından yerine gelecek olanın seçimi ya da mevcut halifenin çeşitli
saiklerle görevden alınmasına kadar birçok hayati meselede söz sözler hâle gelmişlerdir.
Başta da belirtildiği gibi sadece halifeler değil, aynı zamanda eyalet ve şehirlerde
görevli olan vali, emir gibi yöneticiler de bütün imkânlarını seferber ederek Memlük askeri
temin ediyorlardı. Bu yöneticiler, Memlüklerden müteşekkil büyük ordular kurarak oldukça
hareketli olan devrin siyasi atmosferinde uygun vakti kollayıp bağımsızlık teşebbüslerinde
bulunabiliyorlardı. Yöneticiler ve bu Memlükler arasında karşılıklı bir fayda mevzu bahisti.
Memlükler, sahiplerinin çıkar çatışmalarında onlara destek verirken başarı sağlamaları
durumunda hem maddi kazanç sağlıyor hem de mevkilerini ve etkinliklerini arttırıyorlardı. Bu
ve benzeri sebeplerle ülke sathında Memlük askerî uygulaması oldukça yaygın bir hâl almıştı.
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1.1.2. Mısır’da Memlük Asker Sistemi
Tolunoğulları, İhşîdîler, Fâtımîler ve Eyyûbîler Dönemi
Memlük asker sisteminin İslam tarihinde en belirgin örneklerine şüphesiz, Mısır
coğrafyasında rastlanmıştır. Abbasi Halifesi Mu’tasım’ın, egemen olduğu geniş coğrafyada
Mısır’ın genel valiliğine 219/834 yılında Eşnas isimli şahsı ataması, dönemin dikkate değer
gelişmelerinden biridir. Çünkü Eşnas Türk asıllıdır. Bu görevlendirmeden itibaren Mısır
coğrafyası (Anbese b. İshak hariç) Türk kökenli valilerce idare edilecektir.
Ahmed b. Tolun da bu valilerdendir. Maveraünnehir’den gelmiş, Abbasi halifesi
Me’mun zamanında Memlük olarak saraya alınmıştır. 868 yılından beri vekâleten yürüttüğü
Mısır valiliği görevine 873 yılında asaleten getirilmiştir. Bu görevde bulunduğu yıllarda
kendisi gibi Türk kökenli olan çok sayıda memlüğünün desteğiyle bağımsızlık teşebbüsüne
girişmiştir. Neticede de Mısır’da Müslüman-Türk devleti olan Tolunoğulları Devleti’ni kurma
başarısını göstermiş ve 266/ 879-880 yılında adına ilk defa sikke bastırmıştır. Tolunoğlu
Ahmed, Mısır’da ordusunda ciddi sayıda Memlük bulunduran ilk vali olarak bilinmektedir.
Kimi tarihçiler ordusunda 24 bin civarında ücretli Memlük askeri olduğu bilgisini verirler.
Mısır coğrafyasında Tolunoğulları hâkimiyeti kısa sürmüş Tolunoğulları Devleti
292/905’te yıkıldıktan sonra 323/935 tarihinde yine aynı topraklarda bu kez bir diğer Türk
devleti İhşîdîler kurulmuştur. Bu devletin kurucusu Muhammed bin Tuğc da Türk asıllıdır ve
Abbasi halifesi Mu’tasım’ın sarayına Memlük olarak girmiştir. Bu dönemde de
Tolunoğulları’nın askerî politikası sürdürülmüş ordu büyük oranda Memlük askerlerinden
meydana gelmiştir. Öyle ki bu Memlükler Mısır topraklarına yapılan Fâtımî taarruzlarının
bastırılmasında önemli rol oynamışlardır.
Mısır’da artık bir gelenek hâline gelen Memlük askerî stratejisi, 358/969 yılında
İhşîdîlere son vererek Mısır’ın yeni sahipleri olan Fâtımîler tarafından da hâkimiyetlerini
sürdürebilmek amacıyla aynen uygulanmış ve askerî birliklerin büyük bir kısmını söz konusu
Memlüklerden oluşturulmuştur.
Bölge coğrafyasında oldukça hareketli olan siyasi atmosfer, Mısır’da egemenliğin sık
sık el değiştirerek yeni hanedanlıklara ve devletlere geçmesine sebep olmaktadır. İslam
tarihinin en ünlü kumandanlarından Selâhaddin Eyyûbî, tarihler 1171’i gösterdiğinde Fâtımî
hükümranlığını ortadan kaldırarak Mısır’da 80 yıl sürecek olan Eyyûbîler Devleti sürecini
(567 – 648 / 1171-1250) başlatmıştır. Hem Sultan Selâhaddin hem de kendisinden sonra gelen
devlet yöneticileri ordularında önemli oranda Memlük askerî istihdamında fayda mülahaza
etmişlerdir. Bu bağlamda Eyyûbî emirlerinin gerek kendi aralarında yaptıkları savaşlarda
gerekse diğer devletlerle mücadelede kullanılmak üzere Memlüklerden oluşan kalabalık
birlikler kurdukları görülmektedir.
İstihdam edilen Memlüklerin çoğunluğu Kafkasya ve Kıpçak ülkeleri, Kırım, Anadolu
ve İran, Türkistan ve Maveraünnehir yörelerinden satın alınan kölelerdi. Bunun yanında
Avrupa’dan getirilenlere de rastlanıyordu. Yani Eyyûbî ordusu, Türkmen, Ermeni, Çerkez,
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Rum vb. kökenli askerlerden oluşmaktaydı. Yine de bu askerlerin hepsine birden “Türk”
denilmesi gibi bir âdet söz konudur. Bu durumda Türklerin bu askerler içinde çoğunluğu
oluşturmaları ve diğer unsurlara oranla daha üstün askerî yeteneklere sahip olmaları etkili
olmuştur.

1.2. Eyyubi Ordusunda Bahrî Memlük Birliklerinin İhdası
Eyyûbi ordusunda sadece Türk asıllı askerlerden oluşan askerî birlikler vardı. Bu
birlikler Bahrî Memlükler olarak adlandırılmış olup Sultan Necmeddin Eyyûb (1240-1249)
tarafından kurulmuştur. Kardeşi II. Adil’e karşı giriştiği iktidar mücadelesinde Kürt asıllı
askerleri kendisini terk ederken Türk Memlüklerin sonuna kadar ona sadık kalması onun bu
teşkilatı kurmasında etkili olmuştur. Bir ara Kerek hâkimi Nasır Davud’un eline esir düşmüş
olan Necmeddin Eyyûb, esaretten kurtulunca, kendisine bağlılıklarını devam ettiren
Memlükleri yeniden etrafında toparlamayı başarmış bir süre sonra da Aybek el-Esmer
liderliğinde II. Adil’i tahtan indiren Memlükler tarafından Kahire’de sultan ilan edilmiştir.
Kahire’ye gelip Kal’atülcebel’de Eyyûbî tahtına oturan N. Eyyûb (637/1240) Türk
Memlüklerinin sadakatini unutmamış ve çok sayıda Türk Memlük satın almış ve ordusunu
büyük ölçüde bu askerlerinden kurmuştur. Satın alınan Memlükler, Moğol istilasına maruz
kalmış Kıpçaklılar olup esir tüccarları tarafından Mısır’a getirilmekteydiler.
Satın alınan bu esirler, nitelikli birer asker olmaları için yoğun bir eğitim sürecine tabi
tutuluyorlardı. Öncelikle okuma–yazma ve Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar ve belli bir dinî
eğitimden geçiriliyorlardı. Askerî eğitimleri üzerinde ise ciddiyetle duruluyordu. Başta ata
binme, kılıç, kalkan, mızrak ve topuz olmak üzere diğer savaş araç ve gereçlerini kullanma
konusunda yetiştiriliyorlar ayrıca yüzmeyi öğreniyorlardı. Temel askerî becerilerin yanında
savaşlarda üstünlük sağlayacakları tüm teknik ve usuller hakkında bizatihi önemli
komutanlardan ders alıyorlardı. Eğitim neticesinde onlardan, sahipleri olan halife, emir ya da
diğer yöneticileri ve ailelerini herhangi bir saldırıya karşı korumaları ve bu uğurda her türlü
tehlikeyi göze alacak kadar sahibine bağlı, cesur ve yetkin olmaları bekleniyordu.
Eyyûbî hükümdarı Sultan Necmeddin Eyyûb tarafından satın alındıktan sonra eğitilip
yetiştirilen bu Memlükler artık sultanın en güvenilir adamları olmuşlar; aralarından öne
çıkanlar, hâlihazırdaki komutanların yerine göreve getirilmişlerdi. Satın alınan Memlüklerin
miktarı arttıkça, onlara yeni bir yerleşim alanı bulma ihtiyacı doğmuştu. Ravza Adası üzerine,
yaşanacak ve eğitim alanı olarak kullanılacak kaleler inşa ettirilip buralara yerleştirildiler.
Yerleştirildikleri ada, Nil Nehri’nin ortasında kaldığı için, “el-Memalikü’l-Bahrîyye = Bahrî
Memlükler” olarak tesmiye edildiler. Zamanla nüfuslarındaki artış nüfuzlarındaki artışı da
beraberinde getirmiş; etki alanları gittikçe genişlemişti öyle ki artık ülke yönetimine müdahale
edecek tavırlara girer olmuşlardı.
Bu yıllarda Müslümanların yaşadığı coğrafya, İslam tarihi açısından çok hassas
denebilecek bir evreden geçiyordu. Takvimler XIII. asrın ilk yarısını gösterdiğinde,
Müslümanlar iki yönden saldırıya maruz kalmışlardı. Bir yandan doğudan yönelen Moğol
taarruzlarına karşı mukavemet edilmeye çalışılırken öte yandan batıdan gelen Haçlı saldırıları
aralıksız sürüyordu. İleride de göreceğimiz gibi, Müslüman yoğunluklu bu coğrafyayı karşı
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konulmaz taarruzlarıyla harabeye çeviren Moğollara ilk yenilgilerini tattırma ve de Haçlı
kuvvetlerini püskürterek Müslümanları bu büyük tehlikeden kurtarma hususunda şüphesiz en
önemli vazifeyi Bahrî Memlükler olarak tarihe geçen bu Müslüman Türk Memlük askerleri
göreceklerdir.
Necmeddin Eyyûb, daha önce 1244 yılında yenip Kudüs’ü ellerinden geri aldığı
Haçlılar ile 1249 yılında tekrar karşılaşmak durumunda kalmış fakat ordusunun başında iken
Mansura denilen mevkide yakalandığı bir hastalık neticesinde vefat etmiştir (14 Şaban 647 /
23 Kasım 1249). Bu kritik anda, ölüm haberinin askerde motivasyon düşüklüğüne sebep
olacağı endişesi ile sultanın Türk kökenli eşi Şecerüddür, tahtın tek varisi olan Turan Şah’ın
bölgeye intikal edip ordunun başına geçmesine kadar ölümü gizli tutma yoluna gitmiştir. N.
Eyyûb’un oğlu olan Turan Şah, o sırada Hısn Keyfa valiliği yapmaktadır.
Sultanın öldüğünün farkına varılmaması için Şecerüddür, sultan çadırına yemekler
getirtmiş, onun imzasını taklit ederek fermanlar çıkartmıştır. Bir yandan da sultandan aldığı
sözde buyrukları o sırada orduda bulunan emirlere iletmektedir. Bu buyruklar arasında,
sultanın kendisinden sonra tahta geçmesi için Turan Şah’ı işaret ettiği ve onun için biat
istediği de mevcuttu. Bu amaçla ülke merkezi Kahire’de bulunan sultan naibine de aynı yönde
fermanlar yollanmıştır. Ancak Şecerüddür’ün tüm bu gayretlerine rağmen vefat haberi
askerlerin arasında kısa sürede yayılmış, çok geçmeden Haçlılar tarafından da duyulmuştu.
Turan Şah henüz yolda iken Şecerüddür ve emirler komutasındaki Eyyûbî ordusu,
durumdan istifade edip ani olarak Mansura üzerine taarruza geçmiş olan Haçlı kuvvetleri ile
savaşmak zorunda kalmışlardır. İki taraf arasında Mansura mevkisinde 1249 Aralık başında
başlayan savaşta Fransa Kralı IX. Louis komutasındaki Haçlı ordusu önce geri çekilmeye
mecbur edilmiş fakat Haçlılar, bir ay sonra tekrar saldırıya geçip Eyyûbî ordusuna ağır zayiat
vermiştir. Sonrasında Baybars el-Bundukdârî komutasındaki Bahrî Memlük birlikleri
gösterdikleri üstün gayretle savaşın seyrini değiştirmeyi başarmışlar Haçlıları geri püskürtüp
1500 kişiyi esir almışlardır (1250 yılı başları).

1.3. Turan Şah Dönemi (647-648 / 1250)
Bu arada Turan Şah, Mansura ordugâhına 1 Şubat 1250’de ulaşmış ve komutayı eline
almıştır. Mart ve nisan ayları Haçlılarla savaşılarak geçmiş sonunda, Faraskur mevkisinde
Haçlılar kesin bir yenilgiye uğratılmışlar ve Kral IX. Louis maiyetiyle birlikte esir alınmıştır
(3 Muharrem 648/7 Nisan 1250). İki taraf arasında yapılan müzakerelerden sonra Haçlıların
Dimyat’ı iade etmeleri ve ağır bir vergi ödemeleri şartıyla kral ve maiyetinin serbest
bırakılması kararlaştırılmıştır. Bu başarıdan sonra, Turan Şah muzaffer bir sultan edasıyla
yönetim merkezi Kahire’ye doğru yola koyulacaktır.
Necmeddin Eyyûb’un ölümünün hemen ardından Haçlı ordusuna karşı kazanılan
Mansura ve Faraskur Savaşlarında en büyük rolü Bahrî Memlük birlikleri oynadı. Ancak yeni
Eyyûbî hükümdarı Turan Şah, Hısn Keyfa’dan getirdiği Memlüklerinin dolduruşuna gelerek
Bahrî Memlükleri tahtına ortak gibi görmeye başladı ve liderlerini görevlerinden almaya
koyuldu. Ayrıca kendisinin tahta geçmesini sağlayan Türk asıllı üvey annesi Şecerüddür’ü
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babasının hazinesini saklamakla itham etti ve ona ağır hakaretlerde bulundu. Böyle olunca,
Şecerüddür ve beraberindeki emirler onun haline karar vermişlerdir. Sonunda Turan Şah,
Mısır’a dönüş yolunda Faraskur mevkisinde bir suikasta kurban gitmiş ve Bahrî Memlük
emirlerinden Baybars el-Bundukdârî ve arkadaşları tarafından öldürülmüştür (Muharrem 648 /
Nisan 1250). Onun ölümüyle Mısır’da Eyyûbîler dönemi kapanmış oldu. Yerini Memlükler
adıyla bilinen Türk Devleti alacaktır.

1.4. Şecerüddür’ün Kısa Saltanatı ve Mısır Eyyûbîlerinin Sonu
Turan Şah’ın ölümüyle, Suriye ve Mısır’daki Eyyûbî hükümranlığı bir nevi son
bulmuş olmaktadır. Çünkü onu öldüren Sultan Necmeddin Eyyûb’un Türk Memlükleri, yerine
sultanın Türk asıllı eşi Şecerüddür’ü tahta çıkarmışlardır. Yine sultanın Memlüklerinden
İzzeddin Aybek et-Türkmânî de atabek ilan edilmiştir. Her ne kadar Şecerüddür, eski Eyyûbî
hükümdarının eşi olsa da menşei itibari ile Memlüklere yakındı. Hatta Türk asıllı olması
dolayısıyla bazı tarihçiler tarafından, Memlüklerin ilk sultanı sayılmaktadır. Adına para
bastıran, hutbe okutturan yeni sultan, pozisyonunu güçlendirmek için çeşitli stratejiler
geliştirmiştir. Bir yandan Haçlı ordusu lideri IX. Louis ile barış imzalamış, bazı vergileri
kaldırıp halk nezdinde saygınlık kazanmaya çalışmıştır. Diğer yandan da kendisini tahta
oturtan Bahrî Memlük emirlerini maddi olarak ihya etmiştir.
Fakat bu arada cereyan eden iki gelişme, onu yeni arayışlara itecektir. Öncelikle
saltanatın bir kadına devri Bağdat Abbasi halifesi tarafından tasvip edilmemiştir. Halife
Mu’tasım, Mısır’daki emirlerle yaptığı yazışmalarda saltanatın bir kadına devredilmesini
uygun bulmadığını bildirmekte ve onlara bu duruma bir çare bulmaları hususunda telkinde
bulunmaktadır. Öte yandan Suriye Eyyûbî emirleri, Mısır Eyyûbî idaresinin Türk
Memlüklerin eline geçmesini kabul etmemektedirler. Bu nedenle Suriye’den Mısır’a bir
askerî hareketlilik başgöstermiş Halep hükümdarı Melik Nasır, Dımeşk’i ele geçirmiş,
Necmeddin Eyyûb’un Memlüklerinden bazılarını tevkif ettirmiştir.
Böyle bir ortamda Bahrî Memlük emirleri, kendi aralarında yaptıkları görüşmeler
neticesinde bir çıkış yolu ararlar ve yönetimde henüz üçüncü ayını tamamlamamış olan
Melike Şecerüddür’e, atabekü’l-asâkir olarak atadığı İzzeddin Aybek’le evlenmesini ve
akabinde tahtı ona terk etmesini salık verirler. Bu öneriyi makul bulan Şecerüddür, İzzettin
Aybek’le evlenerek saltanatı ona bırakmıştır. Böylece İzzeddin Aybek sultanlık tahtına
oturtulur (1 Rebiülahir 648 / 3 Temmuz 1250). İzzettin Aybek, birçok tarihçi tarafından Mısır
Memlüklü hükümdarlarının ilki olarak kabul edilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk dönem İslam devletleri (Hulefa-i Raşidin devri, Emeviler ve Abbasiler
dönemleri) ve Mısır’da kurulan Tolunoğulları, İhşîdîler, Fâtımîler ve Eyyûbîler devletlerinde
Memlük asker sisteminin oluşumu incelendikten sonra, Mısır’da Türk askerlerin temelini
oluşturduğu Memlükler Sultanlığı’nın menşeini oluşturan Bahrî Memlük ordusunun Eyyûbî
hükümdarı Necmeddin Eyyûb tarafından ihdası konu edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Memlük askerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade olamaz?

a)
Memlükler, tüccarlarından satın alındıktan sonra bir eğitime tabi tutularak
asker olarak yetiştirilirlerdi.
b)
Hulefa-i Râşidîn döneminde İslam ordusunda çok sayıda Memlük askere
rastlanmaktadır.
c)
Bu kölelerin (Memlükler) bazıları hediye kabilinden çeşitli makamlara
gönderiliyorlardı.
d)
Bu kölelerin (Memlükler) bazıları sahipleri tarafından tabi olunan otoriteye
vergi olarak verilebiliyorlardı.
e)

Memlükleri halife, hükümdar veya emirler köle olarak satın alıyorlardı.

2)

Memlük askerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade olamaz?

a)
Abbasi halifesi Harünürreşid, Memlük askerler için Samarra şehrini
kurdurmuştur.
b)
Abbasi halifeleri, Memlüklerin halkla iç içe yaşayıp savaşçı özelliklerini
kaybetmelerini engellemek istemişlerdir.
c)
Memlük askerlerin aile kurmaları için onlara kendi ırklarından eşler
getirtilmiştir.
d)
Abbasi halifeleri, yönetimdeki ağırlıklarını arttırma ve emniyetlerini garantiye
alma amaçlarıyla Memlük askerler istihdam etmişlerdir.
e)
Abbasiler döneminde, nüfuzları artan Memlükler, yeni halifelerin seçiminde de
rol oynamışlardır.
3)
almazlardı?

Memlük askerleri, eğitim süreçlerinde aşağıdakilerden hangisinin eğitimini

a)

Okuma-yazma ve Kur’an-ı Kerim

b)

Ata binme, yüzme

c)

Ziraat ve hayvancılık

d)

Kılıç, kalkan, mızrak ve topuz kullanma

e)

Savaş teknik ve usulleri

4)
Bahrî Memlüklerin temelini oluşturacak birlikler ilk olarak hangi Eyyûbî
hükümdarı tarafından oluşturulmuştur?
a)

Selehaddin Eyyûbî
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b)

Necmeddin Eyyûb

c)

Nasır Davud

d)

Turan Şah

5)
Aşağıdakilerden hangisi Melike Şecerüddür’ün Atabekü’l-asâkir İzzettin
Aybek ile evlenmesinin sebeplerinden biri değildir?
a)

Saltanatın bir kadının elinde olmasından Abbasi halifesinin duyduğu rahatsızlık

b)
Suriye Eyyûbî emirlerinin, Mısır Eyyûbî idaresinin Türk Memlüklerin eline
geçmesini kabullenememesi
c)

Suriye’den Mısır’a doğru başlayan askerî hareketlilik

d)

Halep hükümdarı Melik Nasır’ın Dımeşk’i ele geçirmesi

e)

Şecerüddür’ün Bahrî Memlük ordusunu yok etme arzusu

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) b, 5) e
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2. BAHRÎ MEMLÜK SULTANLIĞI -1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bahrî Memlük Sultanları
2.2. İzzeddin Aybek el-Melik el-Muiz
2.3. Nureddin Ali el-Melik el-Mansur
2.4. Seyfeddin Kutuz el-Melik el-Muzaffer
2.4.1. Suriye’nin Moğollar Tarafından İstilası
2.4.2. Ayn Câlut Savaşı
2.4.3. Seyfeddin Kutuz’un Kısa Saltanatının Sonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Mısır’da kurulan Bahrî Memlük Sultanlığı’nın ilk sultanı olarak kim kabul
edilmektedir?
2)
Eyyûbî topraklarının üzerinde kurulan Mısır Bahrî Memlüklerinin sultanları
Suriye’deki Eyyûbî emirleri neden başlangıçta kabullenmek istememişlerdir?
3)
Suriye Eyyûbî hükümdarı Nasır Yusuf’un Hülagü komutasındaki Moğol
ordusundan Mısır’daki Bahrî Memlüklere karşı yardım talep etmesinin arkasındaki
motivasyon nedir?
4)
Ayn Câlut Savaşı ne zaman kimler arasında yapılmıştır? Sonuçları açısından
Orta Çağ İslam tarihinde nasıl bir yeri vardır?
5)
Ayn Câlut Savaşı sonrası Kahire’ye dönüş yolunda Sultan Kutuz’u öldürenler
kimlerdir ve hangi gaye ile bu işe kalkışmışlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bahrî Memlüklerin Mısır’da
bir devlet olarak ortaya çıkan
süreçlerini kavrayabilme
Suriye’deki Eyyûbî
emirlerinin Mısır Bahrî
Memlükleriyle hâkimiyet
mücadelelerini
anlamlandırma
Bahrî Memlükler ile
Moğollar arasında cereyan
eden Ayn Câlut Savaşı
hakkında bilgi toplama. Bu
savaşın sebep ve sonuçları ile
İslam tarihindeki önemini
kavrayabilme.
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Anahtar Kavramlar

Kal’atülcebel: Mısır’daki Bahrî Memlük sultanlarının ikamet ettikleri yer.
İçerisinde sultana ait saray, emirlere ayrılan köşkler ile cami, medrese, hamamlar, askerî
kışlalar, depolar, çarşı-pazar ve ahırlar yer almaktaydı. Aynı zamanda ilk dönemlerde,
sultanların Memlük askerleri de burada yaşarlardı.

Naibü’s-saltana: İkinci sultanlık da denilen bu makamdaki kişi bir nevi
sultanın vekilidir ve hiyerarşide sultandan sonra en üst noktadaki kişi olup sultanın çok büyük
yetkilerle donatılmıştır.
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Giriş
Bu bölümde, Mısır’da kurulan Bahrî Memlük Sultanlığı’nın ilk yıllarında, Mısır
topraklarının eski sahibi ve hâlâ Suriye’de etkin olan Eyyûbî emirleri ile yapılan hâkimiyet
mücadeleleri incelenecek, iç istikrara engel olan bu mücadelelerden sıyrılan Sultan Seyfeddin
Kutuz’un Moğollara karşı Ayn Câlut Savaşı’nda kazandığı zafer ve bu zaferin İslam
tarihindeki önemi konu edilecektir.
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2.1. Bahrî Memlük Sultanları (649-784 / 1250-1382)
İzzeddin Aybek el-Muiz

648/1250

Nureddin Ali el-Mansur

655/1257

Seyfeddin Kutuz el-Muzaffer 657/1259
I.Baybars Rükneddin ez-Zahir el-Bundukdârî 658/1260
Nasırüddin Bereke Han es-Said
Bedreddin Sulamış el-Adil

676/1277

678/1280

Seyfeddin Kalavun el-Elfî el-Mansur
Salahaddin Halil el-Eşref

678/1280

689/1290

Nasırüddin Muhammed en-Nâsır (Birinci saltanatı) 693/1293
Zeyneddin Ketboğa el-Adil 694/1294
Hüsameddin Lâçin el-Mansur

696/1296

Nasırüddin Muhammed (İkinci Saltanatı)

698/1299

II. Baybars el-Çaşngir el-Muzaffer 708/1309
Nasırüddin Muhammed (Üçüncü Saltanatı) 709/1309
Seyfeddin Ebubekir el-Mansur 741-1341
Alâaddin Küçük el-Eşref

742/1341

Şihabeddin Ahmed en-Nasr 742/1342
İmadeddin İsmail es-Salih

743/1342

Seyfeddin I. Şaban el-Kamil 746/1345
Seyfeddin I. Hacî el-Muzaffer

747/1346

Nasırüddin Haşan en-Nâsır (Birinci Saltanatı)
Salahaddin Salih es-Salih

748/1347

752/1351

Nasırüddin Haşan (İkinci Saltanatı) 755/1354
Salahaddin Muhammed el-Mansur 762/1361
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Zeyneddin II. Şaban el-Eşref 764/1363
Alâaddin Ali el-Mansur

778/1376

Zeyneddin II. Haccî (Birinci Saltanatı)
Berkuk ez-Zahir (Burcî)

783/1381

784/1382

Zeyneddin II. Haccî (ikinci Saltanatı)

791/1389

2.2. İzzeddin Aybek el-Melik el-Muiz (648-655 / 1250-1257)
Melike Şecerüddür ile evlenerek Mısır tahtına çıkan İzzeddin Aybek, Türk asıllıdır ve
Bahrî Memlüklerin kurucusu Sultan Necmeddin Eyyûb’ın Memlüklerindendir. Sultanın
çaşnigirliğini yapan Aybek, Melike Şecerüddür devrinde atabek olarak görevlendirilmiş
nihayetinde de Şecerüddür ile izdivacı vuku bulmuş ve onun yerine başa geçmiştir. İzzeddin
Aybek, İslam ülkelerine yönelik Haçlı taarruzları ve Moğol saldırılarının hız kesmeden devam
ettiği bir dönemde Mısır Eyyûbi tahtına oturmuştur. Fakat o öncelikle, durumu kabullenmek
istemeyen Suriye Eyyûbileri ile mücadele etmek zorunda kalacaktır. Çünkü Bahrî Memlük
emirlerinin, Abbasi halifesi ve Suriye Eyyûbîlerinden gelen tepkileri dindirmek için
buldukları çıkış yolu işe yaramamış, Melike Şecerüddür’ün İzzettin Aybek ile evlendirilmesi
Eyyûbî muhalefetini ortadan kaldıramamıştır.
Mısır’da tahta Eyyûbî soyundan olmayan birinin geçmiş olması, hazmedilecek gibi
değildi. Nitekim Suriye Eyyûbî idarecileri tekrar harekete geçerler. Aralarında en büyük
otoriteye sahip olan Halep ve Musul civarı emiri Nâsır Yusuf, Dımeşk’teki emirlerin daveti
üzerine buraya gelmiş ve halktan biat alarak Mısır üzerine sefer hazırlığına girişmişti. Suriye
emirlerinin bu rahatsızlıkları ve onların Mısır’a bir sefer planlaması, Mısır’daki Bahrî
Memlük ümerasını telaşa sevk etmiştir. En nihayetinde, Suriye Eyyûbîlerini tatmin edecek bir
çıkış yolu olarak Eyyûbî sülalesinden çocuk yaştaki Musa isimli prensi tahta oturtmayı tercih
ettiler. Daha 6 yaşlarında olan prens Musa’yı 5 Cemaziyelevvel 648 / 4 Ağustos 1250’de “elMelik el-Eşref” sıfatıyla sultan ilan ettiler. Yaşının küçüklüğünden dolayı, liderleri İzzeddin
Aybek’i de küçük prense atabek olarak atadılar.
Fakat bu yeni hamlede de pek kabul görmedi. Nitekim Eyyûbî idarecileri, Mısır
sultanlığına kendi soylarından da olsa çocuk yaşta bir prensin getirilişini kâfi bulmadılar. Bu
mesabedeki bir prensin, göstermelik bir sultanlığın ötesinde bir şey ifade etmeyeceğinin
farkındaydılar. Zaten tahmin edileceği üzere, tüm yetki, Eyyûbî soyundan olmayan Atabek
İzzettin Aybek’in elindeydi ve bütün işler onun tarafından icra ediliyordu.
Böylelikle Suriye Eyyûbî emirlerinin en büyüğü Melik Nâsır Yusuf, diğer emirlerin de
desteğiyle büyük bir orduyla Mısır’a doğru yola çıktı. Bunu haber alan İzzettin Aybek, son bir
strateji olarak ülkesinin Abbasi halifesine ait olduğunu ve kendisinin de halifenin memuru
olarak Mısır yönetiminde bulunduğunu ilan ettirdi. Hilafeti koruma gayreti içinde olduğunu
söyleyerek Melik Eşref Musa ve kendisine yapılan biati yinelettirdi. Fakat bütün bunlar Nâsır
Yusuf’u durdurmaya yetmemiş; İzzettin Aybek’i savaş hazırlığına mecbur bırakmıştı. Aybek,
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Suriye Eyyûbî emiri Nâsır Yusuf ve ordusunu Kahire dışında karşılamak üzere yola çıktı.
Mısır’da yönetimi ele geçirmek isteyen bu iki Müslüman ordu, Abbâsiye denilen mevkide
şiddetli bir çarpışmaya giriştiler. İzzeddin Aybek, 3 Şubat 1251’de bu savaştan galip çıkarak
Eyyûbî ordusunun, Suriye’ye geri çekilmesini sağlamıştır.
İzzeddin Aybek’in, Abbâsiye’de Suriye Eyyûbîlerine karşı kazandığı bu başarı, onun
Kahire’deki hükümranlığını güçlendirmiştir fakat yine de Suriye muhalefetini bitirmeye
yetmemişti. Abbâsiye yenilgisine rağmen, Nâsır Yusuf tekrar harp hazırlıklarına girişerek
Gazze üzerine yola çıkmış; İzzettin Aybek de buna karşılık olarak ümeradan Emir Aktay
komutasındaki askerî birliği ona karşı harekete geçirmiştir. İki ordu arasındaki ciddi bir savaş
olmadan, uzun bir süre birbirlerini savunma taktikleriyle oyalamışlardır.
Mısır saltanatı için taraflar arasındaki çarpışmalar bu şekilde sürerken her iki tarafın da
bağlı olduklarını bildirdikleri Bağdat merkezli Abbasi Halifeliği yaklaşan Moğol tehlikesi
altında kalmıştır. Halife Musta’sım, durumun ciddiyetini taraflara bildirerek onlardan,
aralarındaki husumeti bitirmelerini istedi. Halifenin ara buluculuğu neticesinde taraflar bir
barış anlaşması imzalayarak (Nisan 1253) kendi topraklarına çekildiler. Eyyûbî emirlerinin
Memlükler Devleti’ni resmen tanıdıklarını göstermesi bakımından büyük önem taşıyan bu
antlaşma ile Ürdün Nehri iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir.
İzzeddin Aybek bundan sonra iç işlerine yönelip anlaşmazlığa düştüğü Bahrî
emirleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır. Yukarıda da bahsi geçen Bahrî Memlük emirlerinden
Aktay’ın her işe müdahale edecek derecede nüfuz kazanması Aybek’i rahatsız etmiştir.
Üstüne bir de Aktay, Eyyûbî hanedanından bir prenses ile nişanlanınca Aybek’de, kendisine
rakip olabileceği endişesi hâsıl olur ve Aktay’ı öldürtür. Sıranın kendine geleceğinden korkan
Rükneddin Baybars, Seyfeddin Kalavun ve Sungur el-Aşkar başta olmak üzere diğer Memlük
emirleri de askerleri ile birlikte Suriye ve civar bölgelere kaçmışlardır. Kahire’de kalan
emirlerin bir kısmı Aybek tarafından öldürtülmüş bir kısmını da tevkif edilmiştir. Böylelikle
emirlerden kurtulan Aybek, Moğolların Bağdat’a saldırdığı haberi duyulunca bu gelişmeyi
bahane gösterip çocuk sultan Melikü’l-Eşref Musa’yı tahttan indirerek onun yerine ve “elMelik el-Muiz” unvanıyla yeniden tahta geçmiştir. Hutbede halifeden sonra sadece kendi
adını okutur. Böylece Musa, adına hutbe okutulan son Eyyûbî hükümdarı olmuştur. İsmen
temsil ettiği taht da artık tamamen Türk Memlüklere geçmiştir.
İzzettin Aybek, daha sonra Said bölgesinde başlayan fakat Suriye’deki savaşlar
yüzünden ilgilenemediği isyanları bastırmakla uğraştı. Eyyûbî hükümdarı Necmeddin Eyyûb
döneminde, Haçlılar ile savaşı fırsat bilen Said bölgesindeki Araplar, Cafer bin Ebi Talib
soyundan bir şahsın liderliğinde ayaklanmışlar ama Suriye’deki karışıklıklar yüzünden bu
meselenin üzerine gidilememişti. Suriye ile anlaşmaya varılmasına müteakiben Aybek, bütün
bedevilerin de desteğini alan bu Arap isyancıların üzerine gitmiş onları mağlup etmiştir.
Ardından Aktay’ın öldürülmesi ile Suriye’ye kaçan Memlük emirlerinin kışkırtması ile
Mısır’a yürüyen Melik Nâsır Yusuf’un kuvvetleri ile Abbâsiye’de karşı karşıya gelmiş ve iki
taraf arasından bir antlaşma akdine muktedir olmuştur (654/1256). Bu arada Halife
Musta’sım’a bağlılık bildirme amacıyla elçi yollamış, ondan sancak ile yönetimini
meşrulaştıracak menşur istemiştir.
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Bu şekilde içeride ve dışarıda başarılı mücadele vermiş ve yönetimde istikrarı
sağlamış olan İzzettin Aybek, siyasi bir evliliğe niyetlenmiş; nüfuzunu genişletme amacıyla
Musul emiri Bedreddin Lü’lü’nün kızıyla nişanlanmıştı. Bu gelişme, ülke içinde başta karısı
Şecerüddür olmak üzere diğer güç odaklarını harekete geçirmişti. Neticede iktidar hırsı ve
yönetimde geri plana atılma duygusu, Şecerüddür’ü yeni planlara itti. Birçok memlüğü olan
ve ülkede hatırı sayılır bir nüfuza sahip olan Şecerüddür, kocası İzzettin Aybek’i bir suikast
sonucu öldürttü (23 Rebiülevvel 655 / 12 Nisan 1257).
Olaylardan aynı gece haberdar olan İzzeddin Aybek’in Memlükleri, Seyfeddin Kutuz
liderliğinde saraya varıp katillerden yakalayabildiklerini öldürdüler. Azmettirici Şecerüddür
ise saraydan alınarak tutuklandı ve hapse konuldu. Sonrasında İzzeddin Aybek’in
Memlükleri, bir durum değerlendirmesi yaparak sultanlarının eski eşinden olma 15
yaşlarındaki oğlu Nureddin Ali’yi oy birliğiyle ve “el-Mansur’” unvanıyla tahta
oturtmuşlardır. Nitekim Nureddin Ali ve annesi, kendilerine entrikalar düzenleyeceğinden
şüphelendikleri bu kadından kurtulmak ile işe başlamışlar; birkaç gün içinde onu
öldürtmüşlerdir.

2.3. Nureddin Ali el-Melik el-Mansur (655-657 / 1257-1259)
“el-Melik el-Mansur” unvanıyla 15 yaşında sultan ilan edilen Nureddin Ali’ye,
naibü’s-saltana olarak babası İzzeddin Aybek’in güçlü Memlüklerinden Seyfeddin Kutuz
görevlendirilmişti. Tahtta yaklaşık üç yıl (1257-1259) kalan bu yeni sultan döneminde asıl
otorite ileride örneklerini çokça göreceğimiz gibi naibü’s-saltana yani sultan vekili Seyfeddin
Kutuz’da idi. Bu süre zarfında, iktidar mücadeleleri sonucu Suriye civarına kaçmış olan Bahrî
Memlük emirleri ile uğraşıldı. Kerek hükümdarı Muğis’in yardımı ve asker desteği ile Mısır
üzerine saldıran bu emirler, naibü’s-saltana Seyfeddin Kutuz komutasındaki Mısır ordusuna
üst üste iki yıl, 1257 ve 1258’de, Salihiyye’de yenildiler. Bu mağlubiyet Bahrî Memlük
emirleri ile Muğis arasındaki ittifakın da sonu olmuştur.
Takvimler 1258 yılını işaret ettiğinde istilacı Moğol orduları Bağdat’a varmış ve kısa
sürede önemli bir kültür ve yaşam merkezi olan bu kadim şehirde medeniyetten eser
bırakmamışlardı. Abbasi Hilafeti’ni ortadan kaldıran Moğollar, Suriye yönünde ilerleyişe
geçmişlerdi. Suriye Eyyûbîleri hükümdarı olan Nâsır Yusuf yaklaşan Moğol tehlikesiyle
yalnız başedemeyeceğinin farkında idi. Mısır Memlükleri ile arasında Mısır’ın kontrolü için
iktidar mücadelesi olduğundan değişik bir stratejiyle, Moğol ordusunun başındaki Hülâgü’yle
dostluk arayışına girdi. Oğlu Melik Aziz ve bazı emirleri vasıtasıyla yolladığı kıymetli
hediyelerle iyi niyet bildiriminde bulundu ve Hülâgü’den Mısır Memlükleri’ne karşı yardım
talep etti. Nâsır’ın çaresizliğinden faydalanan Hülâgü bu fırsatı kaçırmayarak yaklaşık 20 bin
atlı askerden oluşan bir birliği ona yardım için yola çıkartmıştı.
Durumdan haberdar olan Mısır naibü’s-saltanası Seyfeddin Kutuz ise Eyyûbî
hükümdarı Nâsır Yusuf’la aralarında süregelen husumeti bitirme kararı vererek Yusuf’a bir
iyi niyet mektubu yolladı. Mesajında, Mısır sultanlığı konusunda bir hırsı ve düşüncesi
olmadığını belirtip kendisinin bir rakip olarak görülmemesini istiyor, yemin beyan ederek ona
yönelik bir kalkışma içinde olmayacağını, hatta onun naibi olarak Mısır’da vazife aldığını dile
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getiriyordu. Tahta onu oturtacağını arzu ederse emrindeki Memlüklerle Moğollara karşı onu
desteklemeye gelebileceğini ekliyordu.
Kutuz’un vaatlerinden etkilenen Suriye Eyyûbî hükümdarı Nâsır Yusuf, eş zamanlı
olarak Hülâgü’den gelen mektup ile Moğolların niyetinin ülkesini istila etmek olduğunu
anlamıştı. 20 bin kişilik süvari birliği aslında ona destek için değil, Suriye ve yöresinin zaptı
için gönderilmişti. Çok vakit geçmeden, Hülâgü’nün yakınlaştığı hatta Fırat Nehri’ni aşıp
Suriye’ye doğru ilerleyişine devam ettiği haberi alındı. Vaziyetin hassaslaştığını fark eden
Eyyûbî emiri, o devrin önemli bilim insanlarından İbnü’l-Adim’i Mısır’a elçi olarak yollayıp
kuvvetle muhtemel Moğol istilası karşısında, kendisine bağlılık bildirmiş olan Seyfeddin
Kutuz’dan destek istedi.
Hülâgü komutasındaki Moğol ordusunun taarruzları, öncelikle Suriye’yi tehdit ediyor
olsa da komşu coğrafya Mısır’ın siyasi arenasında da mühim bir hareketliliğe yol açmıştı.
Seyfeddin Kutuz’un naibü’s-saltanalığını yaptığı Mısır’ın sultanı el-Melik el-Mansur
Nureddin Ali, sembolik olarak oturduğu tahtta henüz ikinci yılını doldurmak üzereydi. İleriye
yönelik çok güçlü bir hükümdar portresi de çizmeyen bu sultanla karşılaştırıldığında, ikinci
sultan konumundaki Seyfeddin Kutuz, zaten sahip olduğu üstün idareci meziyet ve
tecrübesiyle Mısır ümerası nezdinde önemli bir konum edinmişti. Henüz 17 yaşındaki
deneyimsiz sultanı kontrolü altına almıştı. Sultan üzerinde etkili bir nüfuzu vardı. Hâlihazırda
tüm yönetim işlerini zaten, Seyfeddin Kutuz icra ediyordu.
Suriye’ye yönelen Moğol tehlikesi nedeniyle, bölge hükümdarı Nâsır Yusuf, Mısır
yönetiminden destek talebinde bulunmuştu. Tecrübesiz ve genç olan Nureddin Ali’nin böylesi
ağır bir siyasi atmosferi kaldıramayacağı aşikârdı. Vaziyet, Seyfeddin Kutuz’a saltanatı
devralması için uygun koşullar ve meşruiyet sunuyordu.
Uygulanacak stratejiyi belirlemek ve bir yol haritası çıkarmak maksadıyla Mısır’ın
tüm emirleri ile devlet ricalini ve Mısır ileri gelenlerini bir araya topladı. Görüşmelerde
Suriye yönetimi adına yardım talebinde bulunan büyük âlim İbnü’l-Adim de hazır
bulunuyordu. Müzakereler neticesinde, ülkeyi ve genel olarak İslam dünyasını tehdit eden bu
tehlikeye karşı, yönetimde cihat görevini bihakkın yerine getirebilecek yeterlilikte ve herkesin
tabi olacağı bir idarecinin varlığına duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır. Mevcut genç sultanla
istenilen sonucun alınamayacağı ortaya konmuş, oy birliğiyle Seyfeddin Kutuz “el-Melik elMuzaffer” unvanıyla hükümdarlık tahtına çıkarılmıştır (17 Zilkade 657 / 12 Kasım 1259). Hal
edilen Nureddin Ali ve ailesi ise tevkif edilmiştir.

2.4. Seyfeddin Kutuz el-Melik el-Muzaffer (657-658 / 1259-1260)
Harizmşahlar hanedanına mensup olan Seyfeddin Kutuz’un babası Celaleddin
Harizmşah’ın amcazadesi, annesi ise kız kardeşidir. Asıl adı Mahmud b. Mevdud olan Kutuz,
bir savaş sırasında Moğollara esir düşmüş ve Dımeşk’te el-Melik el-Muiz İzzeddin Aybek
tarafından satın alınıp Kahire’ye götürülmüştür. Üstün zekâsı ve kabiliyeti yanında cesaretiyle
Aybek’in Memlükleri arasında sivrilmiş ve askerî hiyerarşinin basamaklarını hızlı bir şekilde
tırmanarak naibü’s-saltana makamına getirilmiştir. Bu görevi Sultan Nureddin Ali zamanında
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da devam ettirmiş ülke idaresini daha çok o elinde tutmuştur. Yukarıda anlatıldığı gibi
Moğolların 1258’de Bağdat’ı istila edip Suriye üzerine yürümeye başlaması üzerine ortaya
çıkan sıkıntılı atmosferden istifade ederek genç hükümdar Nureddin Ali yerine kendisini tahta
çıkartmıştır.
Mısır ümerasının oy birliğiyle hükümdarlığa getirdiği Kutuz, hiç vakit kaybetmeden
yaklaşan Moğol tehlikesine yönelik tedbirler almaya girişti. Suriye Eyyûbî hükümdarı Nâsır
Yusuf’tan Moğollara karşı savaşta kendisine destek olacağına dair bir mektup aldı. Ancak
içeride Memlük emirleri arasında savaş konusunda isteksiz olanlar vardı. Emirlerin cihat
konusundaki tereddütlerini ortadan kaldırıp onları ikna etmeyi başardı ve ordunun
masraflarını karşılayacak kaynak arayışına girdi. Savaşın finansmanı için devletin ileri gelen
emir, kadı ve âlimlerini toplayıp müzakereler yapıldı ve çözümler bulunmaya çalışıldı.

2.4.1. Suriye’nin Moğollar Tarafından İstilası
Mısır’da bu hareketliliğin yaşandığı 657/1259 yılı bitimine doğru Hülâgü Han,
Ermeniyye-i Suğra (Küçük Ermeniyye) ve Antakya Hristiyan hükümdarlarının gönderdiği
Haçlı kuvvetleriyle beraber Fırat Nehri kıyılarına varmıştı. Devasa ordusunun nehri geçmesi
için üç ayrı köprü kurdurduğu rivayet olunmaktadır. O zamanlar Amid olarak adlandırılan
Diyarbakır’ı ele geçiren Hülâgü, burayı askerlerine yağmalattı. Ardından yönünü Mardin’e
çevirdi, burada şehri zapt etmekte biraz zorlansa da muhasara altındaki Mardin halkı
başgösteren salgın hastalıklar sebebiyle şehir kapılarını Moğollara açmak zorunda
kalmışlardır. Meyyafarikin şehri üzerine giden Hülâgü’nün oğlu komutasındaki askerî
birlikler burada beklenmedik bir mukavemetle karşılaşmış; yaklaşık 2 yıl süren kuşatma, yine
şehirde gıda maddelerinin yetersizliği ve salgın hastalıkların nüfusu kırmaya başlaması
sebebiyle şehrin Moğollara teslim edilmesiyle son bulmuştur. Bu arada Harran ve Cezire
yöresi de zapt edilmiş; Hülâgü’nün oğlunun liderliğinde Suriye’ye yürüyen Moğol ordusu,
1260 yılının ilk günlerinde Halep şehrini ele geçirmiştir. Gelişmeler üzerine Nâsır Yusuf’un,
güvenlik gerekçesi ile başşehri Dımeşk’ten ayrılıp Berze köyünde karargâh kurmasının
üzerinden çok geçmeden, Dımeşk, Ketboğa liderliğinde bir Moğol ordusu tarafından savaşsız
teslim alınmıştır (17 Rebiülevvel 658 / 1 Mart 1260).
Bu arada Halep’e komşu Hama şehri sakinleri, Moğolların sulhen aldığı Halep
şehrinde halka dokunmaması üzerine, kendileri de bir hezimete uğramaktansa teslim olmayı
yeğlediler. Hâkimiyeti altında olan Hama ve Humus şehirlerini kaybeden Nâsır Yusuf ise
savaş kararı almış; bir yandan 100 bin kişilik bir kuvvet toplamış bir yandan da Kerek
hükümdarı Muğis ve Mısır Memlük hükümdarı Kutuz’a iş birliği teklifi göndermişti.
Fakat Nâsır Yusuf’un daha savaş başlamadan gardı düşmüştü çünkü topladığı
kuvvetler kısa süre sonra dağıldılar ve istediği yardımlar da hemen gelecek gibi
görünmüyorlardı. Hâl böyle olunca etrafındaki emirlerin bazıları, Moğollara teslim olunması
yönünde fikir beyan ettiler. Bu durum ihtilafa neden olmuş özellikle daha önceden Mısır’daki
iç çekişmelerden kaçıp kendisine sığınmış olan Bahrî Memlük emirleri tarafından şiddetle ret
edilmişti. Böylece Bahrî Memlükleri, emirlerden Baybars el-Bundukdârî öncülüğünde Nâsır
Yusuf’tan ayrılarak tekrar Mısır’a dönmüşlerdir. Mısır sultanı tarafından memnuniyetle
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karşılanan bu Memlükler, sultana onun safında Moğollara karşı cihat etmek istediklerini
ilettiler. Emrine girerek Moğollara karşı birlikte çarpışmak istediklerini açıkladıkları Sultan
Kutuz tarafından çok iyi karşılandılar.
Nâsır Yusuf ise Dımeşk kalesinden ayrılmış ve emrindeki az miktardaki askerle
beraber Kudüs’ün güneyindeki Musa Vadisi’nde Moğollara esir düşmüştür. Hemen
Hülâgü’nün huzuruna çıkarılan Nâsır Yusuf, burada beklemediği bir muamele gördü. Hülâgü,
onu bağışlamıştı ve kendisine fethettiği Suriye bölgesinin valiliğini vaat etmişti. Bundan
sonrasında Yusuf, ileride bahsedeceğimiz Ayn Câlut Savaşı’nın (1260) ardından öldürülene
dek Hülâgü’nün yanında kalacaktır.
Artık Moğollar Mısır’a iyice yaklaşmışlardı. Suriye’yi kısa sürede ele geçiren Ketboğa
komutasındaki Moğollar, Mısır’ın kapısı sayılan Gazze önlerine kadar gelmişlerdi. Savaş
öncesi Mısır’a yollanan Moğol elçilerinin getirdiği mektupta, Hülâgü tehditler savuruyor;
kayıtsız şartsız itaat istiyordu. Bunun üzerine Mısır sultanı Seyfeddin Kutuz, durum
değerlendirmesi yapmak için emirleri toplantıya çağırdı. Yapılan müzakereden savaş kararı
çıktı. Daha sonraki süreçte, Hülâgü’nün bu tehditkâr mektubunu getiren elçiler, Baybars elBundukdârî’nin önerisiyle öldürtülecektir. Normalde savaş hukukunda elçilerin
dokunulmazlıkları mevzubahistir. Fakat Hülâgü’nün mesajındaki kibir ve küstahlık, Mısır
sultanını, gelen elçileri öldürtüp her birinin cesetlerini değişik yerlerde sergilemeye
yöneltmişti.
Büyük bir savaşın arifesinde, Memlükler adına sevindirici bir olay meydana gelir.
Hülâgü, ordusunun büyük bir kısmıyla birlikte aniden Moğol İmparatorluğu’nun başkenti
Karakurum’a dönmek zorunda kalır. Hülâgü’nün kardeşi olan Moğol İmparatoru Mengü
Han’ın Ağustos 1259’da vefat etmesi üzerine imparatorluk topraklarının paylaşılması
hususunda kardeşler arasında taht kavgası başgöstermiştir. Hâl böyle olunca Hülâgü,
Suriye’nin savunması ve akabinde Mısır seferi için oğlu Ketboğa komutasında yalnızca 10 bin
askerden oluşan bir kuvvet bırakıp büyük ordusuyla birlikte Karakurum’a doğru yola
çıkmıştır.
Onun bölgeden ayrılması, doğal olarak Memlüklerin işini büyük ölçüde
kolaylaştıracaktır. Hülâgü, peşinden Mısır Memlükleri’nin karşı taarruza geçme ihtimalini göz
ardı etmemiş; hatta bu endişesini bölgeyi iyi bilen Nâsır Yusuf’la paylaşmış ise de Yusuf,
böyle bir ihtimalin düşük olduğunu velev ki gerçekleşse bile Ketboğa’nın bu taarruza karşı
koyabileceğinden şüphe duyulmaması gerektiğine Hülâgü’yi inandırmıştır. Fakat ilerleyen
günler, Nâsır Yusuf’un ne kadar yanıldığını ortaya çıkaracaktır.
Savaş hazırlıklarını uzun süredir devam ettiren Kutuz, Moğollardan kaçıp onun
topraklarına sığınmış olan Arap, Kürt ve Türkmenlerin arasından asker toplayarak ordusunu
daha da büyütmüştür. Diğer taraftan, yayınladığı bildirilerle çevre Müslüman ülkelerden bu
kutsal mücadelede destek istemektedir. Bu arada Moğol tehlikesine açıkça karşı koymayı
istemeyen ve Mağrib, Yemen ve Hicaz civarına kaçan emirler de olmamış değildir. Fakat bu
durum ciddi bir kayba sebebiyet vermemiştir.
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Seyfeddin Kutuz, Mısır’da muhasara altında bir savaştansa, Moğollarla göğüs göğse
çarpışma yönünde bir irade ortaya koydu. Askerî erkânın ekseriyeti ise kesinlikle Kahire’de
kalıp düşmanı beklemek gerektiğini düşünüyordu. İşte bu noktada, Seyfeddin Kutuz’un
yaptığı coşkun konuşmalar işe yaramış, tüm emirler arasında taarruz konusunda fikir birliğini
sağlanmıştır. Böylece 15 Şaban 658/26 Temmuz 1260 tarihinde Kahire’den ayrılarak
Salihiyye’ye gelindi.
Bu sırada Moğolların öncü kuvvetleri Kahire yakınlarındaki Gazze’deydiler.
Seyfeddin Kutuz da güvendiği emirlerinden Baybars el-Bundukdârî önderliğinde bir keşif
grubu kurarak onları düşman hakkında malumat elde etmek üzere yolladı. Bu öncü askerler,
Gazze’ye doğru ilerlerken Gazze’de bulunan Moğol kuvvetleri kumandanı Baydara durumu o
sırada Baalbek’te olan başkumandan Ketboğa’ya bildirmiştir. Ketboğa ona şehri savunmasını
ve kendisi yetişinceye kadar direnmesini emretmiştir. Fakat Ketboğa, Dımeşk’te patlak veren
bir isyan yüzünden geç kalınca Baybars komutasındaki bu öncü birlik, Moğolları mağlup
ederek Gazze’nin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Hatta beklenmedik bu saldırı karşısında
büyük hezimet yaşayan Moğolları, Asi Nehri kıyısına kadar takip ederek tehlikeyi iyice
uzaklaştırdılar. Bu ilk zafer, öncü kuvvetler arasında da haberi alan Kutuz’un komutasındaki
asıl orduda da büyük bir sevinçle karşılandı. Sultan Kutuz da acele ederek bir an önce
Gazze’ye varmak için Salihiyye’den tekrar harekete geçti. Bu arada Baybars da ilerleyişine
devam ediyordu.
Gazze’ye ulaşan Kutuz ordusu, burada biraz dinlenmenin ardından tekrar yola
koyularak deniz kıyısından ilerleyişine devam ettirmiştir. Kutuz, Akka’daki Frank Haçlı
Emirliği ile anlaşarak hem onların topraklarından ordusunu sorunsuzca geçirir hem de çıkacak
muhtemel savaşta onların tarafsızlığını teminat altına alır. Aslında bu Haçlı desteğini bundan
bir süre önce Sayda’nın Moğollar tarafından yağmalanmasına borçludur. Bu olaya çok kızmış
olan Haçlılar tepki olarak Memlük sultanını büyük bir törenle karşılayıp ona hediyeler takdim
etmişler ve kendisine asker vererek yardıma hazır olduklarını bildirmişlerdir. Sultan onlardan
tarafsız kalmalarını ve Müslümanları arkadan vurmamalarını istemiştir. Böylece iki ateş
arasında kalmaktan kurtulan Kutuz, Akka topraklarını aşar ve sahil yolunu takip ederek
ilerlemeye devam eder. Nihayetinde Ayn Câlut mevkisinde Baybars’la buluşur.
Öte yandan, Hülâgü’nün Suriye muhafazası için görevlendirdiği oğlu Ketboğa,
gelişmeleri haber almıştır. Hemen hazırlıklara girişerek öncelikle Gazze’de bozguna uğrayıp
kaçan askerlerini bir araya getirir. Sonra çeşitli ittifak arayışlarına yönelir. Humus hâkimi
Melik Eşref ile Sabîne hükümdarı Melik Said’i kendi safında savaşmaya ikna edip Akka’daki
Haçlı emiriyle de aynı birlikteliği kurmaya çalışır. Fakat Haçlılar Seyfeddin Kutuz’la
yaptıkları anlaşmaya sadık kalarak tarafsızlığı seçip Ketboğa’nın teklifini reddederler. Küçük
birer emirlik olan Humus ve Sabîne idarecileri de tamamen siyasi mülahazalarla, Moğolların
teklifini reddedip onların meşhur istilasına maruz kalmaktansa, savaşı kazanacağına kesin
gözüyle baktıkları Ketboğa’nın safında olmayı tercih etmişlerdir.
İşte bu noktada Sultan Kutuz, yine liderliğini konuşturup onları İslam ordusu saflarına
çekmek istemiştir. Bu amaçla bu iki lidere özel adamlarıyla haber gönderir. Sonuçta Humus
hükümdarı teklife olumlu cevap vererek savaş başladığında taraf değiştireceğini taahhüt
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ederken Sabîne hükümdarı fikrini değiştirmeyi şiddetle reddetmiştir. Ketboğa, bazı
adamlarının Hülâgü’nun dönüşüne kadar savaşılmayıp beklenilmesine dair tavsiyelerini
dinlemeden Melik Said ile beraber Ayn Câlut’a hareket etmiştir.

2.4.2. Ayn Câlut Savaşı
İki ordunun karşılaşması artık an meselesiydi. Tarafların kuvvetleri Ayn Câlut mevkisi
civarına gelmişlerdi. Ayn Câlut, günümüz Filistin sınırları içerisinde Beysan ile Nablus
arasında yer alan küçük bir mevki olup rivayete göre adını Hz. Davud tarafından bir savaş
sırasında öldürülen Câlût’tan (Goliath) almıştır.
Büyük bir komutan olan Seyfeddin Kutuz, muharebe öncesi kumandanlarını bir araya
toplayıp Moğolların İslam dünyasında yaptıkları zulüm, yağma ve tahribatı anlatarak onları
galeyana getirdi. Onun sözlerinden çok etkilenen kumandanlar canla başla savaşacaklarına ant
içtiler. Bu şekilde askerlerin motivasyonu yükseltildikten sonra savaş stratejisi olarak Kutuz,
ordusunu iki gruba ayırdı. Bir bölümünü ormanlık sahada pusuya yatırdı, geri kalanını da yine
Baybars kumandasında ileri sevk etti. Amaç bir harp taktiği olarak Memlük ordusunun
büyüklüğü konusunda düşmanı yanlış yönlendirmekti. Böylece Moğol askerlerinin,
Müslüman asker sayısı konusunda yanıltılıp gerçekleşecek asıl muharebe öncesinde rehavete
düşmeleri sağlanacaktı.
Aralarında Ermeni ve Gürcülerin de bulunduğu Moğol ordusu ertesi gün Ayn Câlut’a
geldi. Kararlaştırılan strateji doğrultusunda, ilk olarak Baybars’ın liderliğini yaptığı küçük bir
keşif grubu düşmana karşı saldırıya geçti. Baybars’ın vazifesi biraz vakit kazanmak ve Kutuz
gelip kendisine katılana kadar Moğolları oyalamaktı. İki tarafın öncü birlikleri arasında
kazanan Müslüman ordusu olmuştu.
Baybars’ın emrindeki Memlük kuvvetlerini gören Ketboğa bütün Memlük ordusunun
bundan ibaret olduğunu zannederek hücuma geçti. Sabah güneşin doğuşunu takiben başlayan
savaş sırasında Baybars sahte bir ricat hareketiyle pusu kurulan yere kadar geri çekildi.
Pusuda bekleyen Memlük kuvvetlerinden habersiz olarak ilerleyen Moğollar her taraftan
kuşatıldılar. Bazı birlikler çemberi yarıp kaçmayı başardılar, fakat Ketboğa savaşmaya devam
etti. Memlük ordusu bir ara sendelemeye başlayınca savaşın bu safhasında kumandayı ele alan
Sultan Kutuz, başından miğferi çıkarıp yere attı ve yalın kılıç tüm varını yoğunu ortaya
koyarak düşman üzerine saldırdı. Kutuz, başında miğferi olmaksızın askerlerini tekrar
toplamak ve motive etmek için sesini olabildiğince yükselterek onları şevke getiriyordu.
Komutanlarının bu cansiperane tutumu karşısında, yaşadıkları sendelemeyi çabuk atlatan
ordusu, düşman üstüne saldırıya başladı.
Öğleye kadar devam eden savaş sonunda Moğollar sayıca üstün İslam ordusu
karşısında ağır bir mağlubiyete uğradı. Adamlarının kaçma teklifini reddeden Ketboğa ile
oğlu esir alındılar ve sultanın emriyle öldürüldüler. Savaşa Moğol saflarında katılan Melik
Said de öldürüldü (25 Ramazan 658/3 Eylül 1260). Savaştan kaçan Moğol askerleri ise takip
edilerek yakalanıp öldürüldüler. Kaçmayı başaranları Baybars, sultanın emriyle Beysan’a
kadar takip etti. Burada yeniden toparlanıp savaşa giren Moğol ordusu tekrar mağlup oldu ve
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bozgun hâlinde Fırat kıyılarına kadar kaçtı. Zafer haberi İslam dünyasında büyük sevinç
yarattı. Savaştan sonra Sultan Kutuz maiyetindekilerle Dımeşk’e gitti ve iki gün kaldıktan
sonra Mısır’a hareket etti.
Yaklaşık 6 ay Moğolların ve onlara bağlı Hristiyanlarının kontrolünde kalan Dımeşk,
zafer haberi üzerine Moğollarca süratle boşaltılmış ve tekrar özgürlüğüne kavuşmuştur. Ayn
Câlut yenilgisi, Moğolların anayurtlarından çıkıp batıya ilerleyişlerinden beri yaşadıkları ilk
ve en önemli hezimetti. Bu zaferin büyük mimarı Seyfeddin Kutuz ve askerleri, Dımeşk’e
muvaffakiyetin nümayişi ile tezahüratlar içinde girmişlerdi. Hülâgü’nün Suriye ve Mısır
üzerine çıktığı seferlerde ele geçirdiği beldeler, Kerek dışında Fırat nehrinden Mısır’a kadar
olan geniş coğrafya, tekrar birer Müslüman toprağı hâline gelip Mısır sultanına bağlandı.
Sultan Kutuz, bu beldelere yeni yöneticiler atadı.
Bu arada, ülkesinde yaşanan iç çekişmelerden dolayı başlamış olduğu seferi yarıda
bırakarak Karakurum’a doğru yola çıkan Hülâgü Han, başkentine ulaşmış ve Suriye’de
Ketboğa komutasında bıraktığı ordunun uğradığı hezimet haberini de almıştı. Bu duruma çok
üzülen Moğol hükümdarı, ülkesine dönerken yanında götürdüğü Suriye Eyyûbî hükümdarı
Nâsır Yusuf’u, bilinçli olarak kendisini Mısır Memlüklerinin gücü konusunda yanlış
yönlendirdiği ithamıyla öldürtmüştür.
Ayn Câlut Savaşı, tarihin akışını değiştiren en kesin sonuçlu savaşlardan biridir.
Kutuz, cesareti, akıl ve dirayetiyle kazandığı bu zafer sayesinde Müslümanları o güne kadar
maruz kaldıkları en büyük tehditten kurtarmış oldu. Ayn Câlut mahalli bir zafer değil geniş
çaplı büyük bir başarıdır. Bu zaferle Suriye ve Mısır’dan başka Mağrib hatta bütün Batı
Avrupa Moğol istilasından kurtarılmıştır. Zira Moğollar Müslümanların doğudaki son kalesi
Mısır’ı ele geçirmiş olsalardı Mağrib’i de kolaylıkla zapt edebilir ve oradan İspanya’ya
geçerek bütün Batı Avrupa’yı istila edebilirlerdi
Ayn Câlut Savaşı sayesinde Memlükler, Suriye ve Mısır’daki hâkimiyetlerini
sağlamlaştırarak Eyyûbî nüfuzuna son verdiler. Mısır Memlüklerini bir türlü kabullenemeyen
Eyyûbîlerin, Suriye’deki hükümranlığı da son bulmuş ve artık Memlükler, Mısır ve civarında
meşruiyet kazanmışlardı. Böylece Eyyûbîler de tarih sahnesinden silinmiş ve
hanedanlıklarından kimse Mısır üzerinde hak iddia edememiştir. Seyfeddin Kutuz, Ayn Câlut
Savaşı’nda karşısında yer alan Sabîbe bölgesinin Eyyûbîler soyundan hükümdarı Melik Said
dışında kalan Eyyûbî emirlerine eman vererek onları kendisine bağlamıştır.
Moğol istilası karşısında o güne kadar daima pasif kalan ve savunmaya çekilen İslam
âlemi bu savaşla ilk defa müdafaa siyasetini bırakıp hücuma geçti. Bu zaferle Memlükler
büyük itibar kazandılar. Uzun bir süre İslam âleminin hamisi ve en büyük devleti olarak kabul
edildiler ve de Moğolların yenilmezliği imajını sildiler. Savaştan sonra Haçlı-Moğol iş
birliğine de büyük bir darbe vurulmuştur. Bölgedeki Haçlı devletlerinin inkıraz süreci
hızlanmıştır ve onlara karşı başarılı mücadeleler verilmiştir. Bazı tarihçilere göre, bu zaferle
Müslümanların artan itibarı, ileride Moğolların İslamiyet’e ilgi duymalarını kolaylaştırmıştır.
Zaten Moğollar kısa bir müddet sonra da Müslümanlığı kabul etmeye başlayacaklardır.
Moğollar Ayn Câlut bozgunundan sonra bir daha Suriye’yi istila amacıyla ciddi bir harekete
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teşebbüs edemediler. Hülâgü’nun, Ketboğa’nın intikamını almak üzere gönderdiği ordu,
Aralık 1260’ta Halep civarında çok sayıda Müslümanı öldürdüyse de kısa sürede geri
çekilmek zorunda kalmıştır.
Ayn Câlut Savaşı aynı zamanda Baybars’a hükümdarlık yolunu açmış ve Kutuz’u
öldürerek Memlük tahtına geçmesine vesile olmuştur. Baybars sultan olduktan sonra
kendisinin de büyük emeği geçmiş olan bu zaferin hatırasını ebedileştirmek için savaş
meydanına “Meşhedü’n-nasr” adlı bir abide diktirmiştir ki rivayete göre İslam tarihindeki ilk
abide budur.

2.4.3. Seyfeddin Kutuz’un Kısa Saltanatının Sonu
Kazandığı bu zaferden sonra, bir süre Dımeşk’te kalan, Suriye ve civarına yeni
yöneticiler atayıp bölgenin emniyetine dönük gerekli önlemleri aldıktan sonra ordusuyla
Kahire’ye doğru yola çıkan Seyfeddin Kutuz’u beklenmedik bir son bekliyordu. Kahire
sokakları, muzaffer komutanını karşılamak için âdeta bir gelin gibi süslenmişken Kutuz, bu
hazırlıkların hiçbirini göremeyecekti.
Bir ara, Mısır’dan siyasi sebeplerle Suriye’ye kaçıp Eyyûbi hükümdarı Nâsır Yusuf’a
sığınan, sonra Moğol tehlikesi karşısında ferasetli davranarak tekrar Mısır’a gelip Seyfeddin
Kutuz’a biat eden Baybars el-Bundukdârî komutasındaki Bahrî Memlükler, bu anlamlı
zaferde oynadıkları önemli role rağmen, daha dönüş yolunda sultanla zıt düşeceklerdi. Şöyle
ki bu savaştan sonra kontrolü altına aldığı yerlere yeni yöneticiler atayan Sultan Kutuz,
kendisinden Halep’in idaresini isteyen Baybars’ın isteğini çeşitli sebeplerle geri çevirmişti.
Muhtemelen kendisine yeniden biat etmiş olsalar da eski muhaliflerini tekrar güçlü
konumlara getirmekten çekiniyordu. İstediğini alamayan Baybars el-Bundukdârî, sultanın bu
tavrı karşısında ister istemez kendisini muhalif konumunda buldu. Bunun farkında olan
Kutuz’un Kahire’ye dönüşte, onun için farklı tedbirler alacağını da öngörebiliyordu. Baybars
el-Bundukdârî, daha erken davranarak Memlükleriyle beraber hazırladıkları bir tuzakla dönüş
yolu üzerinde Kutuz’u öldürdü (16 Zilkade 658 / 24 Ekim 1260). Ordudaki diğer emirler de
bu oldubittiyi kabullenmek durumunda kalarak Baybars’a biat ettiler.
Neticede, Ayn Câlut muharebesinin galibi büyük ordu, Baybars el-Bundukdârî
önderliğinde Kahire’ye giriş yapıp kendileri için hazırlanan yürüyüş alanından geçerek
sultanların kaldığı Kal’atülcebel’e doğru yöneldi (16 Zilkade 658 / 24 Ekim 1260). Görevliler,
halkı müteveffa sultan Kutuz için Tanrı’dan bağışlanma istemeye ve yeni sultana da dua
etmeye davet ediyorlardı.
Bir iç çekişme sonucu katledilen Sultan Kutuz, öncelikle olayın gerçekleştirildiği
Kusayr’a defnedilmişti. Kahire’deki emirlerin ve halkın tepkisinden çekinildiği için böyle bir
yola başvurulmuştu. Daha sonrasında sultanın kabri Kahire’ye taşınmakla beraber, halkın
onun mezarını çokça ziyaret etmesi nedeniyle, bundan işkillenen yeni sultan mezarı
bilinmeyen bir yere nakletmekte tereddüt etmemiştir. İslam tarihinde kendisine eşsiz bir yer
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edinen Seyfeddin Kutuz’un sultanlığı bir sene bile sürmemişti. Buna rağmen askerî dehası ve
ferasetiyle hem kendi ülkesinde hem de İslam dünyasında önemli bir saygınlık kazanmıştı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Mısır’da Eyyûbî devleti yerine kurulan Bahrî Memlüklerin Suriye’de hâlâ
etkin olan Eyyûbî emirleri -özellikle de Suriye Eyyûbî hükümdarı Nasır Yusuf- ile yapılan
hâkimiyet mücadelesi incelendi. İlk dönem Bahrî Memlük sultanlarından İzzeddin Aybek,
Nureddin Ali ve Seyfeddin Kutuz dönemi siyasi olayları ile Seydeddin Kutuz’un Moğollara
karşı kazandığı Ayn Câlut zaferinin, Mısır Bahrî Memlük Sultanlığı’nın meşruiyetini
sağlamlaştırmadaki katkısı değerlendirildi.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Bahrî Memlüklerin ilk sultanıdır?

a)

Nasır Yusuf

b)

Turan Şah

c)

Necmeddin Eyyûb

d)

Seyfeddin Kutuz

e)

İzzettin Aybek

2)
Emir olarak katıldığı Faraskur, Mansura ve Ayn Câlut Savaşlarında büyük
yararlıklar gösteren, Turan Şah’a karşı düzenlenen suikastta aktif rol oynayan ve son olarak
Seyfeddin Kutuz’u öldürüp yerine Memlük sultanı olan kişi kimdir?
a)

İzzettin Aybek

b)

Baybars el-Bundukdârî

c)

Şecerüddür

d)

Nureddin el–Melik el Mansur

e)

Seyfeddin Kalavun

3)
Seyfeddin Kutuz’un komutanlığında İlhanlılara karşı 1260’da kazanılan büyük
zafer hangisidir?
a)

Faraskur

b)

Mansura

c)

Elbistan

d)

Ayn Câlut

e)

Meyyafarikin
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4)

Ayn Câlut, günümüzde hangi devletin toprakları içinde yer almaktadır?

a)

Filistin

b)

Suriye

c)

Türkiye

d)

Mısır

e)

Irak

5)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Moğollar, Müslümanlara karşı ilk büyük yenilgiyi Memlüklerden almışlardır.

b)
Memlükler, Ayn Câlut zaferiyle İslam dünyasının koruyucusu konumuna
gelmişlerdir.
c)

Moğollar, Avrupa kıtası için bir tehdit oluşturmamışlardır.

d)
Ayn Câlut zaferi ile Eyyûbîler tarih sahnesinden silinmiş ve hanedanlıklarından
kimse Mısır üzerinde hak iddia edememiştir.
e)

Eyyubiler, 1260 yılında ortadan tamamen kalkmışlardır.

Cevaplar
1) e, 2)b, 3) d, 4) a, 5) c
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3. BAHRÎ MEMLÜK SULTANLIĞI -2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Baybars el-Melik ez-Zahir Rükneddin es-Salihi el-Bundukdârî
3.1.1. Tahta Çıkışı
3.1.2. Abbasi Hilâfeti’nin Kahire’de Yeniden Tesisi
3.1.3. Moğol ve Haçlılara Karşı Mücadelesi
3.1.4. Ölümü ve Şahsiyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

1258 Moğolların Bağdat istilasının sonuçları nelerdir?

2)
Abbasi Hilafeti Mısır’da tekrar ne zaman ve kim tarafından hangi sebeplerle
tesis edilmiştir?
3)
geçmiştir?
4)

Haçlıların ikinci prensliği sayılan Antakya nasıl Memlüklü hâkimiyetine
Hît Savaşı kimler arasında gerçekleşmiştir ve sonuçları nelerdir?

5)
Devlet idaresine getirdiği yenilikler ve ihdas ettiği birtakım müesseseler ile
kendinden sonraki dönemlerde uygulanacak ana siyasetin temelini oluşturduğu için
Memlükler Devleti’nin gerçek kurucusu sayılan sultan kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İcraatlarıyla Mısır Bahrî Memlük
Sultanlığının bir anlamda gerçek
kurucusu kabul edilen Sultan
Baybars dönemi iç ve dış
politikada yaşananlar, savaşlar,
fetihler ve emirlerle yapılan
mücadeleleri kavrayabilmek
Moğolların Bağdat istilası ile
ortadan kaldırılan Abbasi
halifeliğinin Mısır’da yeniden
ihdas ediliş sürecini
anlamlandırma
Sultan Baybars’ın devlet
teşkilatında meydana getirdiği
yenilikler ile şahsiyeti ve kişiliği
hakkında fikir edinme
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Anahtar Kavramlar

Naib: Bunlar sultanlığa bağlı büyük vilayetlerin genel valileridirler ve
bulundukları vilayetin her türlü işinden sorumludurlar. Naibler, şehrin güvenliği, asayişi,
imarı ile adli, idari ve mali tüm hususlarda tam yetkiliydiler.


Çevgan: Polo oyunu
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Giriş
Bu bölümde, Bahrî Memlüklerin gerçek kurucusu sayılan Baybars el-Bundukdârî
döneminde dâhilde ve hariçte meydana gelen gelişmeler, Moğollarla, Haçlı prenslikleri ve
Ermeni kralıyla yapılan mücadeleler, Abbasi halifeliğinin Mısır’da yeniden tesis edilmesi
incelenecektir.
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3.1. Baybars el-Melik ez-Zahir Rükneddin es-Salihi el-Bundukdârî
(658-676 / 1260-1277)
3.1.1. Tahta Çıkışı
620 (1233) yılında Kıpçak ülkesinde dünyaya geldiği bilinen Baybars, esir
tüccarlarının eline düşmüş ve satılmak üzere getirildiği Dımeşk’te Emir Aytekin elBundukdârî tarafından satın alınarak Kahire’ye getirilmiştir. Burada Eyyûbî hanedanından
Necmettin Eyyûb’un “Bahrîyye” Memlükleri olarak bilinen ordusuna katılmıştır. Askerî
maharetiyle kısa zamanda kendini göstererek Memlüklerin önde gelen liderlerinden
oluvermiştir. Necmettin Eyyûb’un oğlu Turan Şah zamanında ise Fransa Kralı IX. Louis’e
karşı yapılan Mansura ve Faraskur Savaşlarında bulunmuş; gösterdiği üstün yetenekleri
sayesinde kendinden sıkça bahsettirmiştir (1250).
Daha sonra Necmettin Eyyûb’un karısı Şecürüddür, Turan Şah’ı ortadan kaldırma
girişimde bulunduğunda Turan Şah’a suikast düzenleyen grubun elebaşlarından biri olmuştur.
Turan Şah’tan sonra tahta çıkan İzzettin Aybek, Bahrîyye Memlüklerinin önemli
liderlerinden Aktay’ı öldürtünce Baybars ve arkadaşları benzer bir akıbetten korktukları için
Suriye taraflarına kaçmışlardır. Dımeşk ve Kerek Eyyûbî emiri olan Nâsır Yusuf’un yanına
sığınarak burada bulundukları sürece, Suriye Eyyûbî emirlerini Mısır üzerine harekete
geçmeleri hususunda kışkırtmışlardır. Ancak yaklaşan Moğol tehlikesi karşısında Suriye
Eyyûbî hükümdarı Nâsır Yusuf’u savaş konusunda yetersiz ve kararsız gördüklerinde,
Memlüklü sultanı Seyfeddin Kutuz’a elçiler yollayarak aflarını istemişler ve Moğollar
karşısında onun emrine girmek istediklerini bildirmişlerdi. İstekleri kabul görünce Mısır’a
geri dönüp Kutuz’un hizmetine girdiler.
Baybars, o sıralarda Suriye’ye giren Moğollara karşı Kutuz’un sevk ettiği orduda öncü
kuvvetlerin kumandanlığını üstlenmişti. Moğolların hezimete uğratıldığı Ayn Câlut
Savaşı’nın İslam tarihine bir zafer olarak yazılmasında da büyük emeği geçen Baybars, çıkar
çatışması yüzünden önceden biat ettiği Seyfeddin Kutuz’u henüz dönüş yolunda saf dışı
bırakmıştır (23 Ekim 1260). Ardından, ordusunun başında başkente yeni hükümdar olarak
adım atan Baybars, merkezdeki emirlerden de biat alarak “el-Melik ez-Zahir” unvanıyla
Kal’atülcebel’de tahta çıkmıştır (26 Ekim 1260).
Baybars’ın tahta çıkışı ile Memlük tarihinde yeni bir dönem başlamış; 17 yıl kadar
süren saltanatı sonunda Mısır ve Suriye’deki Memlükler Devleti’nin gerçek manada kurucusu
sayılmıştır. Başa geçer geçmez dışarıda Moğol ve Haçlı tehlikesine karşı koyması; içeride ise
çıkan ayaklanmaları bastırarak emniyet ve asayişi sağlaması gerekecektir. Ayrıca Mısır ve
Suriye’de kendisinden sonra da uzun müddet kullanılacak olan idari teşkilatlanmanın
temellerini atacaktır.
Baybars, ilk iş olarak devletin önemli kademelerine en güvendiği adamlarını yönetici
olarak tayin eder. Akabinde, Bahrîyye Memlükleri emirlerini bir araya toplamaya gayret
gösterir. Bu emirlerin ve halk kitlelerinin desteğini kazanmak için yeni stratejiler üretir. Bu
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bağlamda Kutuz’un Moğollarla mücadele sırasında savaş masraflarının karşılanabilmesi için
koydurduğu ağır vergilere son vererek halk nezdinde itibar kazanır.
O dönemde, Eyyûbî prenslerinin saltanatın asıl sahipleri oldukları iddiasıyla isyan
etmelerinden endişe edilmektedir. Dahası naipler arasından da benzer iddialarla ortaya
çıkanlar olmuş ve bunların bertaraf edilmesine çalışılmıştır. Örneğin, Baybars’ın sultanlığını
tanımayarak kendini “el-Melik el-Mücahid” sıfatıyla sultan ilan eden Dımeşk naibi
Alemüddin Sencer böyle bir kalkışma içine girmiştir. Fakat Baybars onu suhuletle etkisiz hâle
getirip Kahire’de zindana attırmıştır (20 Ocak 1261).
Haricî olarak ise Mısır Memlükleri toprakları dört bir taraftan düşmanla çevrilmiş
durumdadır. Suriye sahilleri boyunca irili ufaklı Haçlı Prenslikleri, kuzeyde Haçlı Ermeni
Krallığı, doğuda ise hâlâ çok kuvvetli ve Ayn Câlut’un hesabını sormak isteyen Büyük İlhanlı
İmparatorluğu bulunuyordu. Ayrıca, Nûbeliler olarak bilinen topluluk ile Berberiler, sınırlara
yakın diğer bölgelerde birer tehdit unsuruydular. Bunların, Memlük topraklarında karışıklık
ve isyanlara sebebiyet verdikleri oluyordu. Diğer taraftan, Avrupa kaynaklı Haçlı saldırıları
henüz tam olarak son bulmamıştı. Avrupalıların yeni Haçlı birlikleri oluşturup Memlüklere
saldırması pek de uzak bir ihtimal değildi.

3.1.2. Abbasi Hilâfeti’nin Kahire’de Yeniden Tesisi
Bağdat merkezli Abbasi Hilafeti, Moğolların 1258 yılında Bağdat’ı istila ederek son
Abbasi halifesi Musta’sım’ı öldürmeleriyle son bulmuş ve İslam âlemi 3,5 yıldır halifesiz
kalmıştı. Sultan Baybars’ın, hem halifeliği yeniden hayata geçirmek hem de Memlüklerin
İslam dünyasındaki saygınlığını arttırmak için Abbasi Hilafeti’ni Kahire’de tekrar tesis etme
gayreti içine girdiği görülmektedir. Böylece saltanatına meşru bir zemin oluşturarak içte
istikrarı temin edecek dışta da düşmanlarına karşı pozisyonunu kuvvetlendirecekti. Bu
amaçla, ülkesinin ileri gelen dinî otoritelerinin de görüşlerini alarak, Abbasi halifelerinden
Zahir (622-623/1225-1226)’in oğlu olup Moğolların elinden sağ kurtularak Dımeşk’e
sığınmayı başarmış olan Ahmed’i Mısır’a davet etti.
Ahmed, Kahire’ye geldikten sonra Abbasi hanedanından olup olmadığının kesin
tespiti yapıldı ve İslam dünyasının yeni halifesi ilan edildi. Ona ilk biat eden Baybars oldu (13
Receb 659/ 13 Haziran 1261). “el-Mustansır” unvanı verilen yeni halifenin adı hutbede,
Baybars’tan önce okundu. Ayrıca sikkelere ismi işlendi. Merkezdeki ümera ve halktan yeni
halifeye biat alındıktan sonra, taşradakilerin de bağlılıklarını bildirmeleri için buyruklar
yollandı.
İlerleyen günlerde Halife Mustansır, Baybars el-Bundukdârî’ye “kasım-u emiri’lmü’minîn” unvanı vererek sultanlık hil’ati giydirdi ve mevcut tüm Müslüman topraklarının ve
fethedilecek yeni yerlerin idaresini ona verdiğini açıkladı (4 Temmuz 1261). Böylece İslam
dünyasında etkinliğini yüzyıllarca muhafaza edecek olan Abbasi Hilafeti yeniden tesis edilmiş
oldu.
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Halife Mustansır’ın Baybars’a verdiği saltanat fermanından da anlaşılacağı gibi, devlet
idaresi bütünüyle Mısır hükümdarına bırakılmış olup halife idari anlamda herhangi bir hak
iddiasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla Mısır dönemi Abbasi hilafeti, bidayetinden
nihayetine kadar (1500’lü yıllar) sembolik bir dinî otorite görevi görmüş; yönetim ile ilgili
meselelere müdahil olunmamıştır. Zaten, Memlük ümerası da ancak bu şartlarda hilafetin
yeniden tesisine onay vermişlerdi.
Halifeliğin yeniden tesisinden yaklaşık üç ay sonra Sultan Baybars, Halife Mustansır
komutasında 10 bin kişilik bir orduyu, Bağdat’ı esaretten kurtarmak için Moğolların üzerine
gönderdi (3 Eylül 1261). Kahire’den Dımeşk’e kadar ordunun başında halifeye eşlik eden
Baybars, buradan itibaren komutayı ona bırakıp kendisi Kahire’ye geri döndü. Hît civarında
Moğollarla savaşa giren Halife Mustansır ve ordusu, Moğollara karşı ciddi bir varlık
gösteremeyerek dağıldı. Hatta henüz 6 aylık halife olan Mustansır da bu çarpışmada şehit
oldu (Aralık 1261).
Hezimet haberi Sultan Baybars’a ulaşınca dinî otorite anlamında bir boşluk
oluşmaması için bu kez Abbasi hanedanından Halife Müsterşid’in torunu Ahmed, Kahire’ye
davet edilmiştir. Ahmed daha önce, Mustansır’ın hilafetini kabul etmeyenler tarafından, “elHâkim bi emri’llâh” sıfatıyla Halep’te halife ilan edilmişti. Fakat sonradan ikna edilerek bu
iddiasından vazgeçilmesi sağlanmış ve o da halifeye biat etmişti. Davet üzerine Kahire’ye
ulaşan Ahmed, nesep tespitinin yapılması için düzenlenen mecliste “el-Hâkim” unvanıyla
halife ilan edildi ve Baybars ve adamları ona biat ettiler. Önceki halife gibi Hâkim de tüm
yönetim yetkilerini Sultan Baybars’a devrettiğini gösteren bir menşur yayınladı.
Halife I. Hâkim ve sonra gelecek halifelerin yönetime müdahil olma ihtimallerini
tamamen ortadan kaldırmak için Baybars’ın, bir dizi tedbir aldığı görülmektedir. Öyle ki
halifeler, bundan sonra hükümdarlar gibi Kal’atülcebel’de ikamet etmek zorunda
bırakılmıştır. Ayrıca, diğer devlet yöneticileriyle görüşmeleri yasaklanmıştır. Buna ilave
olarak sikkelerde artık halifelerin isimleri nakşedilmeyecektir. Artık halifelerin, isimlerinin
hutbelerde okunması dışında kamuda çok da ön planda olmayacakları bir döneme girilmiş
olunmaktadır. Halife I. Hâkim, tamamen simgesel bir konuma indirgenen bu makamda 40 yıl
gibi uzun bir süre kalıp birkaç sultanın saltanatına şahitlik etmiştir ve bundan sonraki Abbasi
halifeleri onun çocukları ve torunlarının soyundan devam etmiştir.

3.1.3. Moğol ve Haçlılara Karşı Mücadelesi
Ayn Câlut muharebesinde uğradıkları hezimeti unutturmak isteyen Moğollar, dönemin
sultanı Kutuz’un ölümünden sonra Memlük emirleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların
yarattığı karışıklıklardan istifade Mısır Memlükleri üzerine taarruza geçmeye karar
vermişlerdir. Hülâgü’nun intikam almak amacıyla gönderdiği ordu, Harran ve Cezire
bölgesinde toplanmış; önce Birecik, ardından Halep ve Hama’yı abluka altına almıştı. Moğol
taarruzlarından kaçan bu şehirlerin emirleri Humus’ta birleşmişler ve önemli bir askerî güç
oluşturmuşlardı. Burada Moğollara karşı savaşarak onları mağlup ettiler (Aralık 1260). Bu
zafer Müslümanların moralini yükseltmiştir.
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Bu arada Sultan Baybars’ın Moğol işgali altındaki Halep’i kurtarmak için hazırladığı
ordu yola çıkmış; gelmekte olan kuvvetlerin haberini alan Moğollar şehri tahliye etmek
zorunda kalmıştır. Bundan sonra, Bağdat’ı Moğol istilasından kurtarmak için yola çıkan
Halife Mustansır’ın daha önce geçtiği gibi Hît civarında Moğollar tarafından hezimete
uğratılması söz konusudur (Aralık 1261). Diğer taraftan Moğolların 9 aydır kuşatma altında
tuttukları Musul’a girmesi ve halkını kıyıma tabi tutması, civarda yaşayan halkta büyük
tedirginlik meydana getirdi. 1262 Ağustos’unda, Moğollardan kaçan Dımeşk ve civarı
halkının Mısır’a doğru büyük göçü başlamıştı.
Başlangıçta Moğol büyük hanı Mengü tarafından ülkenin Yakındoğu (İran civarı)
kısmının yönetiminden mesul tutulan bir “ilhan” yani bölge hükümdarı olan Hülâgü, Mengü
Han’ın ölümünün ardından gelişen olaylarda büyük hanın nüfuzu altında kalmak şartı ile zapt
ettiği topraklarda İlhanlılar olarak anılan bir devlet kurmuştu. Bölgede bir başka Moğol
devleti olan Altın Ordu’nun tahtına 1256’da Berke Han oturmuştu. Berke Han, Hülâgü’den
farklı olarak Müslümandı. Hükümdar olmadan önce Harizm’de bulunduğu sıralarda
Müslümanlığı kabul ettiği düşünülmektedir. 10 yıllık saltanatı döneminde Memlük sultanı
Baybars’la iyi ilişkiler kurdu. Hülâgü’ye karşı Altın Ordu-Memlük ittifakı oluşturuldu. Her iki
devletin Müslüman olması, İlhanlıların Müslüman beldelerde büyük katliamlar yapmaları ve
aynı zamanda Hülâgü’nün her iki devlet için de tehdit unsuru olması, bu ittifakı doğal hâle
getirmişti.
Tam bu sıralarda İlhanlıların Azerbaycan’ı işgal ederek sınırı Derbent’ten geçirmeleri
ve Altın Ordu tüccarlarını katletmeleri taraflar arasında savaşa sebebiyet vermiştir. Terek
mevkisinde yapılan savaşta, İlhanlı hükümdarı Hülâgü, Altın Ordu hanı Berke tarafından ağır
bir şekilde yenilgiye uğratılmıştır (Rebiülevvel 661/0cak 1263). Hülâgü’nün bu yenilgisi,
Memlüklerin işine yaramış kendilerine yönelen Moğol taarruzlarının bir süreliğine de olsa hız
kesmesini sağlamıştır. İki kardeş Moğol devleti (İlhanlı-Altın Ordu) arasında mücadelelerin
yaşandığı bu yıllarda, pek çok kişi savaşlardan kaçarak Memlük topraklarına sığınmış; burada
da zamanla topluca Müslümanlığa ihtida etmişlerdir.
Rahat durmayan İlhanlılar tekrar harekete geçip 1265’te Fırat üzerindeki Birecik
Kalesi’ne saldırınca bu kez Baybars bizzat sefere çıkmaya mecbur kalmıştır. Ordu Gazze
mevkisine ulaştığında İlhanlıların kuşatmayı kaldırarak geri çekildikleri haberi gelmiştir.
Bunun üzerine Birecik ümerasına kalenin onarılması ve tahkimine dair emirler yollayan
sultan, Kaysâriyye şehrine yönelmiştir. Aynı yıl İlhanlı hükümdarı Hülâgü’nun ölümü üzerine
(19 Rebiülahir 663/ 8 Şubat 1265) İlhanlı tahtına oğlu Abaka Han geçer. Tahttaki bu
değişiklik İlhanlı-Memlüklü ilişkilerinde bir farklılaşma yaratmamış gerilim devam etmiştir.
Nitekim Abaka Han, Haçlılarla ittifak kurup 1269’da Halep yakınlarındaki Sacûr’a kadar
yürümüştür. Baybars buraya bir ordu yollamış kendisi de Suriye üzerine gitmiştir. Henüz
Dımeşk’e varmıştır ki İlhanlıların yenilgiye uğrayarak geri çekildikleri haberi gelmiştir.
Ancak bu hezimet Abaka Han’ı vazgeçirmemiştir. 1271’de Antep ve Hârim’e
saldırmış fakat Baybars’ın kuvvetleri İlhanlıları Harran’da mağlup etmiş ve müttefikleri olan
Haçlıları da yenilgiye uğratmışlardır. Bunun üzerine Abaka Han sulh teklifinde bulunmuştur.
Yine de bir yandan 1272’de askerî harekâtını sürdürdüğü görülmektedir. Birecik’i tekrar
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abluka altına aldıysa da Baybars’ın yola çıktığı haberini duyunca kuşatmadan vazgeçmiştir.
İlhanlı saldırıları devam edince Baybars sadece savunma amaçlı bir politika takip etmemiş;
Selçuklulardan gelen talepler üzerine harekete geçerek Nisan 1277’de Elbistan’da İlhanlıları
ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
Baybars’ın Moğollara karşı kazandığı başarıları Haçlılar karşısında da gösterdiği
söylenilebilir. Nitekim daha saltanatının ilk yıllarında Haçlılara yönelik taarruzları
başlamıştır. 1261’de VI. Bohemond’un İlhanlılarla ittifakı üzerine Antakya’ya sefer
düzenledi, 1262’de de saldırıyı yineledi. Baybars, Haçlılara karşı topyekûn bir mücadeleye
girişme ve onları Orta Doğu’dan kovma gayesindeydi. Nitekim 1265 Şubat başlarında sefere
çıkarak Haçlı prensliklerinin kontrolünde olan Filistin’deki Kaysâriyye, Yafa, Aslis ve Arsuf
şehirlerini kontrolü altına aldı. 1266 yılında doğuda Frankların saldırıya geçmesi üzerine,
Akka’ya doğru hücuma geçti. Akka kalesinin çok müstahkem olması onun fikir
değiştirmesine sebep oldu ve Safed’e yönelip şehri Haçlılardan geri aldı. Aynı yılın yazında
Remle’yi ele geçirdi.
Bir yandan da Ermeni Kralı I. Hetum’un Moğollarla ittifak kurması üzerine Kalavun
kumandasında büyük bir orduyu Ermenilerin üzerine yolladı. 24 Ağustos 1266’da I.
Hetum’un kuvvetlerine büyük zayiatlar verildi. Memlük ordusu Adana, Misis, Tarsus, Sîs gibi
şehirleri ele geçirdi. Aralarında Ermeni kralının oğlunun da bulunduğu pek çok kişi esir alındı
büyük miktarda ganimet elde edildi. 1267’de Baybars, Taberiye ve Akka bölgelerine yöneldi
ve buralara yönelik saldırılar düzenledi. Nihayet 1268 Nisan ayı başlarında Antakya’ya
gelerek kısa süreli bir muhasaradan sonra şehri ilhak etti. Bu fetih ile Haçlılara önemli bir
darbe vurulmuş onlar tarafından doğuda kurulan ikinci prenslik bertaraf edilmiş olmuştur.
1270 yılında Akdeniz’deki Müslüman gemilerine huzur vermeyen Kıbrıs adasına bir
donanma gönderildi fakat çıkan fırtınada birçok geminin kaybolması üzerine bu fetih
denemesi başarılı olamadı. Baybars daha sonra 1271’de Filistin’deki bazı Müslüman
kalelerine saldıran Haçlılar üzerine yürüdü. Onun geldiği haberini alınca muhasaradan
vazgeçip kaçan Haçlıları takip ederek onlara önemli kayıplar verdirdi.
Baybars ayrıca Suriye’de Bâtinîler’in direnişlerini kırıp onlar üzerinde kontrolü
sağlamıştır. Onun bu başarıları sonucu, 1271 yılında Avrupa’dan küçük de olsa bir Haçlı
birliğinin Suriye’deki Haçlılara destek amacıyla Akka’ya geldiği görülmektedir. İngiltere
Prensi Edward kumandasındaki bu birlik kayda değer bir yardımda bulunamamıştır fakat yine
de Baybars ile Haçlılar arasında 10 senelik bir barışın teminini sağlamışlardır. 1275’te tekrar
Anadolu seferine çıkan Baybars, bu kez Adana, Sîs, Tarsus ve Ayas’ı kontrolüne aldı.

3.1.4. Ölümü ve Şahsiyeti
Baybars, Moğolları hezimete uğrattığı Elbistan zaferinden sonra Mısır’a dönüş yolu
üzerinde aniden hastalanmıştır. Yakalandığı dizanteri hastalığından kurtulamayarak 14 gün
sonra vefat etti (28 Muharrem 676 / 30 Haziran 1277). Kendi isteği doğrultusunda Dımeşk’te
yaptırılan türbesine gömüldü.
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Baybars’ın Abbasi halifeliğini Mısır’da yeniden tesis etmesinin İslam dünyasında ona
getirdiği büyük itibarın bir sonucu olarak Mekke Şerifi Ebu Numeyy, 1269’da Memlük
Devleti himayesini kabul etmiştir. Böylece, Memlükler Mekke ve Medine’nin hamiliği ile hac
ibadetinin düzenlenmesi gibi sorumlulukları üstlenerek Müslümanlar arasında nüfuz alanını
genişletmişlerdir. Baybars kendisi de 1269’da hacca niyet etmiş ve Kahire’ye ava çıktığı süsü
verilerek hac vazifesini yerine getirmiştir.
Sultan Baybars, saltanatı öncesinde Haçlılara karşı kazanılan Mansura ve Moğollar
karşısında elde edilen Ayn Câlut zaferlerinde önemli roller üstlenmiş; yaklaşık 20 yıllık
hükümranlığı boyunca da ülke içinde siyasi istikrarı sağlamış; artan Haçlı ve Moğol
saldırılarını başarıyla püskürtmüş; bu yörede yaşayan Müslümanların hamiliğine
soyunmuştur. Abbasi halifeliğinin Mısır’da yeniden tesisi ile İslam birliğinin sağlanmasında
mühim roller üstlenmiştir.
Devlet idaresine getirdiği yenilikler ve ihdas ettiği birtakım müesseseler ile devleti
merkezî bir yapıya kavuşturmuştur. Kendisinden sonra gelecek olan sultanların da takip
edecekleri siyasetin ana hatlarını çizmiştir. Bu anlamda Memlük Devleti’nin gerçek kurucusu
sayılmaktadır. Memlüklerin çok şöhret kazanmış büyük kumandan ve sultanlarından biri olan
Baybars’ın, düzenli ve çalışkan bir devlet adamı olduğu, adalete, hak ve hukuka büyük önem
verdiği söylenebilir. Dört büyük Sünni mezhepten olan halkın işlerini görmek için her mezhep
için müstakil kadılar tayin etme uygulaması ilk olarak onun döneminde başlatılmıştır. Öte
yandan, Altın Ordu ve İlhanlı sahalarından gelen Türk ve Moğollar arasındaki davalara
bakmak üzere özel bir teşkilat da kurdurmuştur (Hâcibu’l-hüccâb).
Devletin tüm topraklarını merkezi Kahire’ye bağlayacak bir ulaşım ağı oluşturmuş,
çok iyi işleyen bir posta (berid) teşkilatı kurdurmuştur. Ordu teçhizine büyük önem
verdiğinden döneminde silah sanayii hayli gelişmiştir. Karada oluşturduğu düzenli ordunun
yanı sıra denizciliğe de önem vermiş, İskenderiye, Dimyat ve Kahire dönemin önemli
tersanecilik merkezleri hâline gelmiştir.
Egemenliği altındaki toprakları mamur hâle getirerek değişik alanlarda önemli
yatırımlarda bulunmuştur. Bir kısmı günümüze ulaşan önemli miktarda medrese, tekke,
hastane, cami ve imaretin bânîliğini üstlenmiştir. Bunların giderlerinin karşılanması için
vakıflar ihdas edilmiştir. Aynı şekilde emrindeki diğer yöneticileri de bu konuda şiddetle
teşvik etmiştir.
Mekke şerifinin güvenini sağlayarak mukaddes bölgeyi ve Kızıldeniz’i de hâkimiyeti
altına alıp “hadimü’l-harameyn” unvanıyla Müslümanların koruyucusu gibi hem ağır hem de
itibarlı bir vazifenin altına girmiştir. İyi bir asker ve kumandan olarak Baybars, Orta Çağ
İslam-Türk tarihinde büyük iz bırakmıştır. Kaynaklarda uzun boylu, esmer tenli, mavi gözlü
olarak tarif edilmektedir. Ayrıca çevgan oyununa çok düşkün olduğu, birçok hayır eseri
meydana getirdiği de belirtilmektedir. Üçü erkek on çocuğu olmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, icraatları ile Bahrî Memlük Sultanlığı’nın bir anlamda gerçek kurucusu
kabul edilen Sultan Baybars Dönemi iç ve dışta yaşanan olaylar, Moğollar ve Haçlılar ile
verilen mücadele, Mısır’da Abbasi halifeliğinin yeniden tesis edilmesi gibi meseleler
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Baybars
bulunulmamıştır?

döneminde

aşağıdaki

devletlerden

a)

Haçlı Prenslikleri

b)

Ermeni Haçlı Krallığı

c)

Büyük İlhanlı İmparatorluğu

d)

Nûbeliler

e)

Akkoyunlular

2)

Baybars dönemiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Posta teşkilatı kurulmuştur.

b)

Zımmilerin aleyhine düzenlemeler yapılmıştır.

c)
gelmiştir.

hangisiyle

ilişkide

İskenderiye, Dimyat ve Kahire dönemin önemli tersanecilik merkezleri hâline

d)

İdari düzenlemelerde bulunulmuştur.

e)

Devlete merkeziyetçi bir hüviyet kazandırılmıştır.

3)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Moğollar, 1258’de Bağdat’ı istila ederek Abbasi hâkimiyetine son vermişti.

b)

Mısır Abbasi halifelerinin ilki el-Mustansır’dır.

c)

el-Mustansır, Bağdat’ı İlhanlılardan geri almıştır.

d)

Abbasi soyundan halifelik 1258-1261 yılları arasında kesintiye uğramıştır.

e)
Moğollar Bağdat istilası sırasında Abbasi halifesi olan Musta’sım’ı
öldürmüşlerdi.
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4)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Hülâgü, 1258 yılında Bağdat’ı işgal etmiştir.

b)

Memlükler, İlhanlılara karşı Altın Ordu devletiyle iş birliği yapmıştır.

c)

Berke, Altın Ordu devleti hükümdarıdır.

d)

Abaka, Altın Ordu devleti hükümdarıdır.

e)
Baybars, 1268’de Haçlı kontrolündeki Antakya’yı fethederek haçlılara ağır bir
darbe vurmuştur.
5)
1258 yılında Bağdat’ı istila eden Moğollar tarafından ortadan kaldırılan Abbasi
hilafeti, 3,5 yıllık bir aradan sonra, hangi Mısır Memlük sultanı tarafından yeniden
kurulmuştur?
a)

Baybars

b)

Seyfeddin Kutuz

c)

İzzettin Aybek

d)

Kalavun

e)

Ketboğa

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) d, 5) a
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4. BAHRÎ MEMLÜK SULTANLIĞI -3
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Bereke Han Dönemi

4.2.

Çocuk Sultan Bedreddin Sulamış’ın Kısa Saltanatı

4.3.

Seyfeddin Kalavun el-Elfî el-Melik el-Mansur

4.4.

Nasırüddin Muhammed el-Melik en-Nasır Dönemi

4.4.1. Halil el-Melik el-Eşref
4.4.2. Nasirüddin Muhammed’in İlk Dönemi
4.4.3. Zeyneddin Ketboğa Dönemi
4.4.4. Hüsameddin Lâçin el-Mansur Dönemi
4.4.5. Nasırüddin’in İkinci Dönemi
4.4.6. Baybars el-Muzaffer el-Çaşngir
4.4.7. Nasırüddin Muhammed’in Üçüncü Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bahrî Memlük Sultanlığı’nda tahta geçen sultanın yaşı küçük olduğunda devlet
idaresini kim yürütürdü? Bu durum beraberinde ne gibi sıkıntıları ortaya çıkarmıştır?
2)
“Zahiriyye” Memlükleri olarak bilinen askerler kim tarafından oluşturulmuştu?
Aynı şekilde “Salihiyye” Memlükleri kime aitti?
3)
Dımeşk naibi Sungur el-Aşkar’ın Sultan Kalavun’a karşı isyanının altında
yatan sebepler neler olabilir?
4)
Sultan Kalavun döneminde İlhanlılara karşı hangi devletlerle ittifak hâlinde
olunmuştur?
5)
41 yıllık Mısır Abbasi halifesi Hâkim bi emri’llah ne zaman vefat eder? Yerine
kim halifeliğe getirilmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Saltanatta irsiyet prensibinin
çok uygulanmadığı
Memlüklerde özellikle genç ve
tecrübesiz sultanlar döneminde
ortaya çıkan taht
mücadelelerini
anlamlandırmak
Sultan Kalavun dönemi iç
isyanları ile harici siyasette
verilen mücadeleleri irdelemek
3 kez tahta çıkan Muhammed
Nasır döneminde devletin
durumunu incelemek
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Anahtar Kavramlar

İktâ: Memlüklülerde bölünmüş, kısımlara ayırılmış arazidir. 24 kısma ayırılan
bu arazinin 4 bölümü sultana, 10 bölümü emirlere ve 10 bölümü iktalı askerlere verilirdi.

Revk: Arazi tahriri olup Memlük sultanlarının askerler ve emirler arasında
paylaştırdığı araziler dönem dönem usulsüzce el değiştirdiği için görevlendirilen yazım
memurları aracılığı ile toprak tespitinin yeniden yapılmasıdır.
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Giriş
Bu bölümde, Bahrî Memlüklerde iç istikrarın bozulduğu, Bereke Han ve Çocuk Sultan
Sulamış dönemleri ve sonrasında tahta geçen Kalavun’un kendisine karşı çıkan isyanları
bastırma gayretleri, Suriye kıyılarındaki Haçlı prenslikleri ile girdiği mücadele, Moğollarla
yaşanan mücadeleler incelenecektir. Kalavun’dan sonra tekrar bozulan iç istikrar ve 3 kez
tahta çıkan Muhammed Nasır döneminin siyasi olayları ele alınacaktır.
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4.1. Bereke Han Dönemi (676-678 / 1277-1280)
Elbistan Seferi sonrası başkent Kahire’ye doğru yola çıkan Sultan Baybars, yolda
rahatsızlanmış ve Dımeşk’te vefat etmişti. Seferdeyken öldüğü yere gömülme arzusu yerine
getirilerek Dımeşk’e gömülmüş ve burada kendisi adına bir türbe yapılmıştır. Ölüm haberinin
askerlerce duyulmamasına özen gösterilmiş, ona sadık emirlerin gayretleri sonucu ordu
Kahire’ye ulaştırılmıştır. Sonrasında, Baybars’ın 18 yaşındaki oğlu ve veliahdı Nasırüddin
Bereke Han, “es-Said” sıfatı verilerek tahta oturtulmuştur.
Genç ve tecrübesiz olan yeni sultan, iç istikrarı bozacak mahiyette adımlar atmış,
Sultan Baybars döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş deneyimli emirleri görevden alıp
yerlerine kendisi gibi genç ve tecrübesiz hasekileri getirmiştir. Yeni idarecilerinin
kışkırtmalarıyla sadece görevden almalarla yetinmeyip bazı emirleri hapse attırmıştır. Bu
tavırları, kendisine karşı bir muhalefet oluşmasına sebep olacaktır.
Vaziyetin bu hâl üzerine devamının ülkenin menfaatlerine uygun olmayacağını
düşünen Mısır ümerası, sultanı hal etmeye karar verirler ve onu Kal’atülcebel’de kuşatma
altına alırlar. Bu durumda saltanatı devretmeye mecbur kalan Bereke Han, kendisine Kerek
emirliği verilmesi şartıyla hükümdarlıktan feragat etmiştir (Ağustos 1279). Aynı yıl içerisinde
Kerek’te vefat eder.

4.2. Çocuk Sultan Bedreddin Sulamış’ın Kısa Saltanatı (678 / 1280)
Bereke Han’ın halinden sonra emirler, daha önce kararlaştırdıkları üzere, önde gelen
liderlerinden Seyfeddin Kalavun’u tahta oturtmak düşüncesindedirler. Fakat büyük bir siyasi
deha olan Kalavun, saltanatı için henüz koşulların olgunlaşmadığı düşüncesinde olacak, tahtın
Baybars’ın oğullarında kalmasının daha uygun olacağını söyleyerek henüz 7-8 yaşlarında olan
Bedreddin’in sultan olmasını sağladı. Kendisi de sultana atabek ve müdebbirü’l-memleke
oldu. Bedreddin Sulamış, Baybars’ın bir diğer oğluydu. Ona adil yönetici anlamında “elMelik el-Adil” unvanı verildi. Kalavun getirildiği atabeklik görevi ile devlet yönetimini
aslında eline almış oluyordu.
Hutbede adı sultanın adıyla birlikte okunmaya, basılan sikkelerin bir yüzüne
Sulamış’ın, diğer yüzüne onun adı yazılmaya başlandı. Kalavun bir taraftan da saltanata el
koymak için şartları hazırlıyordu. Baybars’ın Zahiriyye olarak adlandırılan Memlüklerinin
liderlerini tasfiye etti. Arkadaşları olan Salihiyye Memlüklerinin emirlerini önemli görevlere
getirdi. Daha sonra ileri gelen emirleri toplayarak Sulamış’ın yaşının küçüklüğünün nasıl
sıkıntılar doğuracağını anlatarak onları ülkeyi olgun bir sultanın yönetmesi gerektiğine iknaya
çalıştı. Kendisini haklı bulan emirlerin desteğiyle ve “el-Melik el-Mansur” unvanıyla tahta
geçen Kalavun’un hükümdarlığı İslam dünyasındaki geleneklere uygun olarak halife
tarafından tasdik edildi (20 Receb 678/26 Kasım 1279). Çocuk sultan Bedreddin, Kerek’teki
abisi Bereke Han’ın yanına gönderildi.
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4.3. Seyfeddin Kalavun el-Elfî el-Melik el-Mansur (678-689 / 12801290)
Diğer birçok Memlük gibi köle tüccarları aracılığıyla Kıpçak ülkesinden getirilmiş
olan Seyfeddin Kalavun, Eyyûbî Sultanı Necmeddin Eyyûb’un komutanlarından Alâaddin
Aksungur tarafından Mısır’da satın alınmıştır. Sonrasında Necmeddin Eyyûb’un Salihiyye
diye bilinen Memlük grubu arasına girmiş ve ilerleyen zamanlarda efendisi tarafından azat
edilerek özgürlüğüne kavuşmuştur. İzzettin Aybek’in saltanatı devraldığı dönemde Suriye’ye
kaçan muhalif Memlükler arasında o da vardı. Bu dönemde, önce Suriye Eyyûbî Hükümdarı
Nâsır Yusuf’un hizmetinde üç yıl çalışmış ardından da Kerek hâkiminin hizmetini görmüştür.
657 (1259)’de Suriye, Moğol saldırılarına uğrayınca arkadaşlarıyla beraber Mısır’a dönüp
yeni sultan Kutuz’un hizmetine girmiştir.
Sonraki yıllarda Kalavun, Memlük Sultanı Kutuz’u ortadan kaldırıp tahta gelen
Baybars el-Bundukdârî’nin yanında yer almıştır. 671 (1272) yılında Moğollara karşı açılan
seferde Fırat Nehri’ni ilk geçen emir olarak adını duyurdu. Kalavun, kızını Baybars’ın oğlu ve
veliahdı Bereke’ye vererek sultanla akrabalık kurmuş ve durumunu daha da
sağlamlaştırmıştır. Bereke’nin hükümdarlığı döneminde en nüfuzlu kumandan mevkisine
yükseldiği ve 676 (1277)’da Ermeniler üzerine gönderilen ordunun başına getirildiği
görülmektedir. Bereke babasının tecrübeli emirlerini azledince Kalavun, arkadaşları olan bu
emirlerin yanında yer almış ve damadından tahtını bırakmasını istemiştir. Bereke’nin tahtan
indirilişiyle başa geçen çocuk sultan Sulamış döneminde, şartları kendisi için elverişli hâle
getirdikten sonra “el-Melik el-Mansur” unvanıyla 2 Kasım 1279’da hükümdar olmuştur.
Kalavun hükümdarlığının ilk günlerinde, tahttan indirildikten sonra Kerek emirliğine
getirilen Bereke Han’ın isyanıyla uğraşmıştır. Baybars’ın oğlu Bereke Han, tekrar saltanat
iddiasında bulunmuş ve etrafına topladığı diğer muhalif gruplarla birlikte Seyfeddin
Kalavun’a başkaldırmıştır. Mısır ve Suriye’deki emirleri de isyana çağıran Bereke, bölgede
bazı kaleleri ele geçirmiştir. Aynı yıl içinde ölünce yerine, kardeşlerinden Hızır, Kerek’te
sultan ilan edilir. İsyancı kardeşler, kendileri gibi Kalavun’un sultanlığını tanımayıp isyan
eden Dımeşk naibi Sungur el-Aşkar ile ittifak kurarlar. Kalavun, Hızır’ın üzerine bir ordu
gönderir sonunda Hızır’ın Kerek emirliğinde bırakılması şartıyla iki taraf arasında anlaşma
sağlanmıştır. Hızır ve kardeşi Sulamış (sabık çocuk sultan) 7 yıl sonra tekrar isyan ederler,
ancak Kalavun’un ordusuna karşı direnemeyip teslim olmak zorunda kalmışlardır.
Başlangıçtan beri Kalavun’u uğraştıran bir diğer mesele ise -yukarıda da geçtiği gibiDımeşk naibi Sungur el-Aşkar’ın bağımsızlığını ilan ederek bölgeyi hâkimiyeti altına almış
olmasıydı. Sungur, Suriye ordusunun desteği ile “el-Melik el-Kamil” unvanıyla Dımeşk’te
sultanlığını ilan edince, Suriye bütünüyle Kalavun’a itaatten ayrılmıştı. Kalavun’a üstünlük
sağlayabilmek için Moğolları (İlhanlılar) Suriye’ye çağıran Sungur el-Aşkar, Kalavun’un
gönderdiği ordu karşısında Dımeşk’ten kaçmak zorunda kalmıştır. Saklandığı kalede
sıkıştırılan Sungur, yapılan görüşmeler neticesinde Kalavun’a itaat edeceğini ve Moğollarla iş
birliği yapmayacağını açıklamıştır (679/1280). Bu arada onun teşviki ve bölgedeki Haçlıların
desteğiyle harekete geçen Moğollar, Suriye’nin kuzeyine saldırmışlardı. Oğlu Ali’yi veliaht

59

tayin edip yerine vekil bırakan Kalavun, Moğollarla savaşmak için Kahire’den yola çıkmıştır.
Memlük ordusunun Gazze’ye vardığını duyan Moğollar çarpışmayı göze alamayıp geri
çekildiler.
Suriye kıyıları boyunca uzanan Haçlı prenslikleri, eskiden olduğu gibi fırsatını
bulduklarında tek başlarına veya Moğol desteği ile Müslüman topraklara saldırıyorlardı. Bu
kez de İlhanlıların Suriye üzerine hücuma geçmesini fırsat bilen Merkab Kalesi’ndeki Saint
Jean şövalyeleri civardaki Müslüman şehirlerine saldırdılar. Gelişmeler Kalavun’u Haçlı
kontlukları üzerine sefere çıkmaya sevk etti ve Kalavun 679 yılı sonlarında (Mart 1281)
ordusunun başında Kahire’den ayrıldı. Ravha’ya ulaştığında ise bölgedeki Haçlı kontlukları,
elçi heyetleri aracılığıyla sulh teklifinde bulunmuşlardı. Bunun üzerine yapılan müzakereler
neticesinde Moğollara yardımcı olmamaları ve ellerindeki Müslüman esirleri serbest
bırakmaları şartıyla Merkab şövalyeleri, Trablusşam, Templiers ve Akka kontlarıyla 11 yıl
süreyle barış ilan edildi. Kalavun böylece Moğol-Haçlı ittifakını bozmuş oldu.
Kalavun’un bir diğer haricî düşmanı olan Moğollar da boş durmuyorlardı. İlhanlı
imparatoru Abaka, Kalavun’un saltanatının henüz başlarında Suriye üzerine birkaç koldan
büyük bir saldırı başlattı (680/1281). Kendisi Rahbe’yi kuşatırken kardeşi Mengü Timur, 80
bin kişilik orduyla Humus’a yürüdü. Kalavun’un ordusunun Humus’a varmasıyla iki taraf
arasında çok şiddetli çarpışmalar meydana geldi (14 Recep 680/Ekim 1281). II. Humus Savaşı
olarak bilinen bu savaşta mücadeleyi Memlükler kazanmış, savaş sonrası Moğollar dağılıp
geri çekilmiş, haberi alan Abaka da Rahbe kuşatmasını kaldırarak Bağdat’a dönmüştür. Bu
mağlubiyete son derece üzülen Abaka’nın üzüntüsünü içki ve eğlence ile gidermeye çalıştığı
bu durumun da onun ani ölümüne sebep olduğu söylenir (680/1282).
1282 yılında, Abaka’nın ölümüyle İlhanlı tahtında yaşanan değişiklik, bir nebze de
olsa Memlüklere nefes aldırmıştı. Abaka’nın yerine geçen kardeşi Ahmed Teküdar’ın
Müslümanlığı kabul etmesiyle iki taraf arasında dostane ilişkiler başlamıştır. Ne var ki
Teküdar’ın öldürülmesi üzerine (26 Cemaziyelevvel 683/10 Ağustos 1284) iyi ilişkiler sona
ermiş ve yerine geçen Argun Han zamanında Memlük-İlhanlı münasebetleri yeniden
bozulmuştur.
Abaka’nın büyük oğlu olan Argun Han, Memlüklere karşı hükümranlığı altında
bulunan diğer inanç gruplarıyla ve Avrupa hükümdarları ve Papa’yla ittifak yolları aramıştır.
Memlükler de bu iş birliği çabalarına karşı, bir taraftan Altın Ordu ve Tunus Hafsî Sultanlığı
ile ittifakını güçlendirmeye çalışmış; bir taraftan da Bizans imparatoru, Fransa kralı, Almanya
Habsburg imparatoru, Cenova ve Venedik yöneticileriyle siyasi, askerî ve ticari ilişkiler
kurarak antlaşmalar yapmışlardır.
Öte yandan Kalavun, 682 (1283) yılında Ermeni Krallığı üzerine sefere çıkmış,
Ermenilerle yıllık vergi ödemeleri ve Müslüman esirleri serbest bırakmaları şartıyla 10 yıl
süreli bir antlaşma imzalayarak geri dönmüştür. Bir süre sonra Merkab St. Jean şövalyelerinin
İlhanlılarla iş birliği yaparak daha önce kendileri ile yapılan antlaşmaya muhalif hareket
ettikleri haberini alınca (683/1284), bölgedeki Haçlıların en kuvvetli kalelerinden biri olan
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Merkab üzerine sefer düzenleyerek kaleyi teslim almış ve bu kontluğa son vermiştir
(684/1285).
685/1286 yılında Kerek emiri Hızır ve kardeşi Sulamış’ın yeniden isyan için
hazırlandıkları öğrenilince bu kişiler üzerlerine yollanan kuvvetlerce etkisiz hâle
getirilmişlerdir. Arkasından da Sungur el-Aşkar tarafından çıkarılan yeni bir isyanla
uğraşılmış o da başarıyla bastırılmıştır (686/1287).
688’de (1289) Trablusşam Kontluğu daha önce kendileri ile yapılan antlaşmayı bozup
civardaki Müslüman yerleşkelerine karşı taarruzlar düzenleyince bunlar üzerine sefere çıkıldı
ve şehir ele geçirildi. Kalavun, ardından Haçlılara ait diğer bazı merkezleri aldı. Böylelikle
Suriye sahilinde Haçlıların elinde yalnızca Akka, Sayda, Sur ve Aslis şehirleri kalmıştı. Bir
sonraki yıl da Akka’ya sefer düzenlemeye karar veren Kalavun, bu amaçla yola çıktığında
Kahire’den ayrılmışken hastalandı ve kısa bir süre sonra orada vefat etti (6 Zilkade 689/ 10
Kasım 1290).
Baybars sonrasında kontrolden çıkan Suriye ve civarını tekrar kontrol altına alan
Seyfeddin Kalavun, dâhili iktidar çekişmelerinin de ülke bütünlüğüne zarar vermesinin önüne
geçmiştir. İlhanlıların ve Haçlıların sıradanlaşan saldırılarını sürekli püskürtmüş, onların
meydana getirdikleri yıkımları bertaraf etmeye çalışmıştır. Bundan sonra Memlük Sultanlığı,
araya giren üç sultan dışında 678-784 /1279-1382 yılları arasında onun soyundan gelen
hükümdarlar tarafından yönetilecektir. Sık sık hanedan değişikliğinin yaşandığı Memlük
saltanatında Kalavun, uzun ömürlü iktidara sahip bir hanedanlığın kurucusu olmuştur.
Seyfeddin Kalavun, dış politikada Baybars el-Bundukdârî’nin siyasetini izlemiş,
İlhanlılara karşı çeşitli ittifak arayışlarına girişmiş ve Baybars döneminde olduğu gibi Altın
Ordu ve Bizans İmparatorluğu ile ittifak hâlinde olmuştur.
Sultan Kalavun döneminde, askerî alanda, toprak alanında ve sağlıkta olmak üzere çok
önemli reformlara şahit oluyoruz. Diğer sultanlar gibi o da çok sayıda ücretli asker edinmiştir.
Bunlar, ileride “el-Burciyye” adını alacak olan Memlük askerlerin temelini oluşturacaklardır.
Çerkez asıllı olan bu Memlükler, Kal’atülcebel’deki kale burçlarına yerleştirildikleri için bu
şekilde isimlendirilmişlerdir. Sultanın özel bir önem verdiği bu birlik, Burcî Memlüklerinin
esasını teşkil etmiş ve Kalavun hanedanının uzun ömürlü olmasında büyük rol oynamıştır.
Sultan Kalavun, bazı vergileri kaldırmış, yaptırdığı arazi tahririyle bozulan ikta
sistemini düzeltmiştir. Buna göre, toprakları yaptırdığı revk (tahrir) ile 24 birime bölmüş,
bunların 4 birimini sultan hasları, 10 birimini ümera ve geri kalan 10 birimini de askerî ikta
oluşturmuştur. Yeni düzenleme, askerî sistemin gelişimi adına da faydalı olmuştur. Kalavun,
ticareti geliştirmek için ise çeşitli devletlerle anlaşmalar yapmış; Yemen, Hindistan,
Habeşistan ve Seylan tüccarlarına birtakım imtiyazlar vermiştir.
İmar işlerine de büyük önem veren Kalavun’un yaptırdığı binalar Memlükler
döneminin en meşhur eserleri arasında yer alır. Kahire’de inşa ettirdiği Kalavun Külliyesi
Memlük mimarisinin en güzel örneklerindendir. Filistin’de Halîl şehrinde, “el-Maristan el-
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Mansûrî” adında bir hastane yaptırmıştır. Hastane başta laboratuvarlar olmak üzere yatakların
olduğu büyük odalar, gıda ve ilaçların bulunduğu muhafaza bölümleri ve mutfaklardan
oluşmaktaydı. 1283 yılında hizmete giren bu hastanede, devrin önemli hastalıklarına yönelik
özel uzmanlık bölümleri kurdurulmuştu. Hastanenin bitişiğinde cami ve medrese de inşa
edilmiş, ayrıca sultan için bir türbe yapılmıştı.

4.4. Nasırüddin Muhammed el-Melik en-Nasır Dönemi (693-741 /
1293-1340)
Memlüklerin en uzun hüküm sürecek hanedanlığının kurucusu olan Kalavun’un
ardından yerine geçen oğlu ve veliahdı el-Melik el-Eşref Halil, tahta kaldığı 3 yılın sonunda
(1290- 1293) bir suikast sonucu öldürülünce yerine Kalavun’un 9 yaşındaki oğlu Muhammed
“el-Melik el-Nasır” unvanıyla tahta çıkarılmıştır. 3 defa sultanlık tahtına oturan Muhammed
(1293-1294, 1299-1309, 1310-1341), böylece babası Kalavun’un ölümünden kendi ölümüne
kadar geçen elli yıllık döneme damgasını vurmuştur.

4.4.1. Halil el-Melik el-Eşref (689-693 / 1290-1293)
1290 yılında Akka seferine çıkan Kalavun’un vefatı üzerine, Mısır ümerası sultanın
veliaht olarak belirlediği oğullarından Halil’i “el-Melik el- Eşref” unvanıyla sultan ilan ederek
bağlılık töreni tertip ettiler. Sultan Halil, Bedreddin Baydara’yı kendisine naibü’s-saltana,
Şemsettin Muhammed ed-Dımeşki’yi de vezir olarak göreve getirdi.
Sultan Halil, babasının başlattığı seferi devam ettirdi ve 44 günlük uzun bir
kuşatmanın ardından Akka şehrini fethetti (17 Cemaziyelevvel 690/18 Mayıs 1291).
Akabinde Sur, Sayda, Hayfa, Anartus ve Aslis kalelerini alarak çok önemli fetihlere imza
atmıştır. Haçlıların bölgedeki son başşehri olan Akka’nın da ele geçmesi ile Suriye sahilleri
Haçlı Prensliklerinden arındırılmış oldu ve böylece bölgede 200 yıldır devam eden Haçlı
varlığı son buldu. En başından beri Haçlı Prensliklerinin Müslümanlara karşı giriştiği
mücadelede Moğol hükümdarları ile ittifak hâlinde oldukları düşünülecek olursa, Melik Halil
Eşref’in bu başarısı ile Moğollar, önemli müttefiklerinden biri olan Haçlı gücünden yoksun
bırakılmış olmuşlardır.
Sultan Halil, bir sonraki hedef olarak ise 1292 Mart ayında Ermenilere ait olan
Kal’atü’r-rum üzerine yürüdü. Fırat kıyısında yer alan ve Moğol hâkimiyetini tanımış olan bu
müstahkem kale 33 gün süren kuşatmadan sonra fethedildi ve 1200 kişi esir alındı (11 Receb
691/28 Haziran 1292). Ermenilerle mücadele 1293 yılında da devam ettirilmiş; Sultan Halil
bu kez Besni üzerine sefer düzenlemiştir. Lakin henüz yola yeni çıkılmışken Ermeni kralı,
Besni, Maraş ve Tel Hamdûn’u teslim edeceğini taahhüt edecek barış talebinde bulunmuş;
Sultan Halil de bu teklifi kabul edip Kahire’ye geri dönmüştür. Böylece adı geçen yerler sulh
yoluyla Memlük hâkimiyetine girmiştir. Öte yandan Suriye’de İlhanlı-Memlük hududundaki
çöllerde mukim bedeviler de itaat altına alınmıştır.
Bu arada Sultan Halil Eşref, yeniden İlhanlı tehdidiyle karşı karşıyadır. Sultan
Kahire’ye döndüğünde, İlhanlı Hükümdarı Keyhatu’nun bir elçilik heyeti ile kendisine
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yolladığı tehdit dolu mektubu alır. Mektupta Keyhatu, vaktiyle dedesi Hülâgü tarafından zapt
edilmiş olan Halep’in kendisine geri verilmesini aksi takdirde bütün Suriye’yi ilhak edeceğini
bildirmektedir. Ancak sultan bu tehditleri önemsemeyip elçilik heyetini kovmuş ve
kendilerine yakın bir zamanda Bağdat’ı Moğollardan geri alıp Irak’taki Moğol varlığına son
vereceğini söylemiştir. Gerçekten Sultan Halil, Mısır’daki Abbasi halifesinin nüfuzunu da
arkasına alarak Orta Doğu’dan Moğolları çıkarmayı hedeflemekteydi. Bunun için
Müslümanları cihada davet etmiş Dımeşk’te sefer için hazırlıklara koyulmuştur. Ancak ömrü
bu isteğini gerçekleştirmesine vefa etmeyecektir.
Akka’nın fethinden sonra, ticaretin ilerlemesi için Akdeniz’deki Hristiyan güçlerle
ilişkilerin geliştirildiği hatta onlarla bazı ticari antlaşmalar imzalandığı görülmektedir.
Nitekim babası Kalavun zamanında Aragon Kralı III. Alphonso ile yapılan antlaşma Halil
Eşref döneminde Kral II. James ile yenilenmiştir (29 Ocak 1293). Bir yandan da Menteşe,
Aydın ve Karamanoğulları ile iyi münasebetler geliştirilmiştir. Hatta Karamanoğlu
Mecdüddin Mahmud Bey, Alâiye’yi Franklardan geri almış (Nisan 1293) ve burada Memlük
sultanı Halil Eşref adına hutbe okutmuştur.
Sultan Halil dış siyasette çok başarılı idi. Ancak içeride emirler üzerinde istenilen
şekilde nüfuz ve otoriteyi kuramadı. Yaptığı tayinlerle emirleri birbirine düşürdü. Babasının
Memlüklerini aşağılaması, tüccar kökenli bir kişiyi vezirliğe ataması, Sungur el-Aşkar gibi
bazı emirleri öldürtmesi ve birtakım ahlak dışı davranışları sebebiyle aralarında naibü’ssaltana olarak göreve kendisinin getirdiği Bedreddin Baydara da olmak üzere çok sayıda emiri
kendisine düşman etmişti. Nitekim ava çıktığı sırada bir süredir kendisini öldürmek için plan
yapmakta olan Baydara ve arkadaşları tarafından ortadan kaldırılmıştır (12 Muharrem 693/ 13
Aralık 1293).
Suikastı tertip eden emirler tarafından liderleri Bedreddin Baydara yeni sultan ilan
edildi ise de durumu kabullenmeyen emirlerden Ketboğa, Alemüddin Sencer eş-Şücâî ve
arkadaşları bu kez Baydara’yı öldürdüler ve yerine Seyfeddin Kalavun’un bir diğer oğlu
Nasırüddin Muhammed’i “el-melik en-Nasır” sıfatıyla tahta geçirerek ona biat ettiler.

4.4.2. Nasirüddin Muhammed’in İlk Dönemi (693-694 / 1293-1295)
Tahta ilk çıktığında henüz 9 yaşında olan Nasırüddin Muhammed, fasılalarla üç defa
sultanlık görevini yerine getirmiş; Memlükler ve İslam tarihinde, hükümdarlık süresi en uzun
olan sultanlardan biri olmuştur.
Seyfeddin Kalavun’un bir Moğol prensesten olma oğlu olan Nasırüddin Muhammed,
saltanata getirildiğinde henüz çocuk yaşta olduğu için devleti idaresi, onun başa getiriliş
sürecinde etkin rol oynayan ve yeni dönemde naibü’s-saltana olarak tayin edilen Zeyneddin
Ketboğa ve vezirliğe yükseltilen Alemüddin Sencer eş-Şücâî tarafından yürütülmekteydi.
Fakat Alemüddin Sencer’in Ketboğa’yı etkisizleştirip iktidara tek başına elinde tutmak
istemesi siyasi krize sebep olmuştu. Alemüddin, desteğini aldığı Burciyye ve Sultaniyye
Memlüklerini Ketboğa aleyhine kışkırtmıştır. Buna karşılık Alemüddin’in askerlerinden bir
kısmı Ketboğa’ya katıldı. Vezirle naibü’s-saltana arasındaki mücadele Vezir Alemüddin
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Sencer’in öldürülmesiyle sonuçlandı. Sultan Muhammed bu olaydan sonra Ketboğa’nın
nüfuzu altına girdi. Devlet işlerinde artık Ketboğa söz sahibiydi.

4.4.3. Zeyneddin Ketboğa Dönemi ( 694-696 / 1294-1296)
İlerleyen günlerde Ketboğa, el-Melik el-Eşref Halil’i katleden kumandanlardan biri
olan Hüsameddin Lâçin’in teşvikiyle, emir ve kadılardan ülkeyi idare etmekten aciz olan bu
çocuğun halini ve yerine kendisini sultan ilan edilmesini talep etti. Teklifi kabul edilen
Ketboğa halife, kadılar ve emirlerin ittifakıyla “el-Melik el-Adil” unvanıyla hükümdar
seçilmiştir (Muharrem 694/1 Aralık 1294 ). Sabık sultan Melik Muhammed Eşref ise
annesiyle birlikte kaledeki evlerden birinde hapsedildi.
Zeyneddin Ketboğa, Baybars’ın 1261’de Humus’ta Moğollara karşı kazanılan
muharebeden elde ettiği esirlerden biriydi. Sultan Kalavun’un Memlükleri arasında
yetişmiştir. Yeni hükümdarın ilk icraatı, destekçisi Hüsameddin Lâçin’i naibü’s- saltana,
Fahreddin el-Halilî’yi de vezirlik makamına getirmek olmuştur. Ketboğa’nın kısa süren
saltanatında, onun aleyhine iki önemli olay cereyan etmiştir.
Bunlardan birincisi, 1295 tarihinde selefi Baydu Han’ı ortadan kaldırarak İlhanlı
tahtına oturan Moğolların Müslüman hükümdarı Gazan Han’dan kaçan bazı Moğol grupları
Memlük topraklarına iltica etmişlerdi. Kendisi de Moğol asıllı olan Ketboğa’nın, henüz
İslamiyet’i kabul etmemiş olan bu kalabalık Moğol grubunu ülkeye alması ve bazı ileri
gelenlerini önemli görevlere getirmesi, emirler arasında huzursuzluğa sebebiyet vermişti.
Gayrimüslim kişilere emirlik verilmesi hazmedilecek gibi değildi. İkinci olay ise Mısır ve
civarının hayat kaynağı olan Nil Nehri’nin sularının o yıl düşük seviyede kalması ve bu
nedenle kuraklık ve kıtlığın başgöstermesidir. Halk bir yandan artan fiyatlarla diğer yandan
veba salgınıyla mücadele etmek durumunda kalmıştı.
Bu gelişmeler, Zeyneddin Ketboğa’ya karşı bir muhalefetin başlamasına sebep oldu.
Başını Hüsameddin Lâçin’in çektiği muhalefet güçlendikçe Ketboğa, durumun üstesinden
gelemeyeceğini anlamış ve kaçmak durumunda kalmıştır. Beraberinde az sayıda kişiyle
Dımeşk’e kaçan Ketboğa’nın yerine muhalif hareketin lideri Hüsameddin Lâçin “el-Mansur”
unvanıyla sultan ilan edildi (18 Muharrem 696/ 15 Kasım 1296).

4.4.4. Hüsameddin Lâçin el-Mansur Dönemi (696-698/1296-1299)
Kalavun’un Memlüklerinden olan Hüsameddin Lâçin, kendisini iktidara getiren
emirlere onlarla müzakere hâlinde işleri yürüteceğine ve kendi Memlüklerini onlara karşı bir
tehdit unsuru olarak kullanmayacağını söz vermiş, ancak bu şekilde ümeradan biat
alabilmiştir.
Saltanatı ancak 2 yıl kadar süren, sonrasında yaşanan iktidar mücadelelerinden dolayı
Suriye’ye kaçan eski hükümdar Ketboğa ise sığındığı Dımeşk’te bir süre gelişmeleri izlemiş;
Hüsamettin Lâçin’in otoritesinin ümera ve askerler tarafından kabul edildiğini görünce de
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yeni sultana biat etme kararı almıştır. Bu kararı üzerine Lâçin tarafından affedilmiş ve kendi
arzusuyla Serhad valiliği ile tavzif edilmiştir (Ocak 1297).
Tahta çıktığında, naibü’s-saltana görevine kendi destekçileri arasından Şemseddin
Karasungur el-Mansurî’yi atamış olan Sultan Lâçin, ilerleyen zamanlarda, kendisine yapılan
biat töreninde ümeraya vermiş olduğu sözlerin dışına çıkmış ve bu kişiyi görevden almıştır
(Eylül 1297). Yerine kendi askerlerinden Emir Seyfeddin Mengü Temür’u getirmiştir.
Bununla da yetinmeyerek merkezdeki emirlerin çoğunu taşraya sürgüne yollamıştır.
Lâçin, Kahire’de tutulan devrik sultanı da hükümranlığının önünde ciddi bir tehdit
olarak görmekte onun etrafında oluşacak bir isyan hareketinden endişe etmektedir. Bu
sebeple, çevresindekilere kendisinin, genç yaştaki Nasırüddin Muhammed’in vekili olarak
idarede bulunduğunu, vakti geldiğinde yönetimi ona devredeceğini söylemektedir.
Nasırüddin’i merkezden uzak tutmak amacıyla, onu güvenliğinden endişe ettiği gibi bir
gerekçe üreterek Kerek’e yollamıştır.
Bu arada yeni naibü’s-saltana Mengü Temür, Sultan Lâçin üzerinde hayli etkin olmaya
başlamıştır. Öyle ki sultandan kendisinin veliaht tayin edilmesini bile istediği rivayet edilir.
Emirlerle arası açılan Temür, bazılarını tutuklatmış bazılarını da İlhanlılara bağlı olan Sîs
Ermeni Krallığı üzerine yapılacak olan seferde düşmana karşı göndermiştir. Böylelikle onları
merkezden uzaklaştırmayı amaçlıyordu.
Aynı yıl “el-Ravk el-Hüsâmi” adlı toprak tahririyle emirlerin iktaları yeniden
ayarlandı. Buna göre Sultan Lâçin ve Mengü Timur’un Memlükleri kayırılırken diğer
emirlerin arazileri daraltılıyor gelirleri azaltılıyordu ayrıca asker sayısında da bir azaltma söz
konusuydu. Bu durum emirler arasında kin ve hasede sebep oldu. Sultan düzenlemeden
vazgeçmek istediyse de Mengü Timur buna mani oldu. Mengü Temur’un uygulamaları sivil
ve askerler arasında ülke genelinde büyük bir huzursuzluk oluşturmuştu. Emirler bu gidişe
son vermek için sultanın ve Mengü Timur’un öldürülmesini kararlaştırdılar. Lâçin’in saltanata
gelmesinde yardımcı olan Burcî Seyfeddin Gürcü bu defa onun katledilmesini planlayanların
başında yer aldı. Durumu fark ederek kaleden çıkmamaya böylece olası tehlikelerden
korunmaya çalışan Lâçin, sonunda el-Kasrü’l-Cüvani’de Burcî Seyfeddin Gürcü liderliğinde
yapılan bir baskında öldürüldü (11 Rebiülahir 698/16 Ocak 1299). Ardından da Mengü Timur
katledildi. Lâçin’in yerine saltanata getirilmek için Kerek’te tutulan Muhammed Nasır
Kahire’ye davet edildi.

4.4.5. Nasırüddin’in İkinci Dönemi (698-708 / 1299-1309)
Muhammed Nasır’ın ikinci hükümdarlık dönemi 16-25 yaşları arasını kapsamaktadır.
Onun tekrar başa geçmesinde babası Kalavan’un Memlüklerinin desteği büyüktür. Çok
ilginçtir ki, Nasırüddin’in Kahire’ye ulaşması için geçecek 1 aya yakın süre zarfında ülkeyi
idare eden bu Memlükler, onu destekleyen Burcî Seyfeddin Gürcü ve Emir Tuğcu’yu hal
etmişlerdir. Ardından naibü’s-saltana görevine Seyfeddin Sallar, üstâddarlığa ise Baybars elÇaşngir’i getirmişlerdir. Şubat 1299’da Kahire’de tahta ikinci kez oturan Muhammed Nasır,
saltanatta kalacağı 9 yılı bu iki emirin giderek artan nüfuzu altında geçirecektir.
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Muhammed Nasır’ın bu dönemi İlhanlılarla mücadeleyle geçmiştir. Moğol Hükümdarı
Gazan Han kendisine sığınan Memlük emirlerinin teşvikiyle Memlüklere karşı sürdürülen
düşmanca tavrı devam ettirmiştir. Gazan Han’ın Suriye üzerine sefere çıkacağı haberi
Kahire’de duyulunca, Memlük sultanı da karşı harekâta karar vermiş ve sefer hazırlıklarına
girişilmiştir. 698 Zilhiccesinde (Eylül 1299) Kahire’den ayrılan Muhammed Nasır, Gazze’ye
ulaştığında bazı emirlerin Ketboğa’yı yeniden tahta çıkarmaya himmet ettiklerini ve kendisine
suikast hazırlığı içinde olduklarını öğrenmiştir. Komplonun engellenmesinden sonra sefere
devam eden sultan Hama-Humus arasındaki Haznedar denilen mevkide Moğol kuvvetleriyle
karşı karşıya gelmiş ve yapılan muharebede yenilmiştir (27 Rebiülevvel 699/22 Aralık 1299).
Gazan Han Humus’u alarak sefere devam etmiş ve Dımeşk üzerine yürümüştür (Ocak
1300). Moğol korkusu sakinlerinin çoğuna Dımeşk’i terk ettirmiştir. Kalan kişileri temsilen
iki önemli âlim, İbn Teymiye ve Bedreddîn b. Cemâa beraberlerinde çok sayıda âlimle
birlikte, halkı en az zararla kurtarmak için emniyetlerinin sağlanması talebiyle İlhanlı
hükümdarı Gazan Han’a gittiler. Neticede kendilerine emân verilince kent Gazan Han
kumandanlarından Kıpçak’a teslim edildi (10 Rebiülahir 699 /4 Ocak 1300) ise de şehrin iç
kalesi yapılan muhkem savunma sayesinde bir türlü düşürülememiştir. O günlerde
topraklarına doğrudan kendi soydaşları tarafından yönelen tehlikeyi haber alan Gazan Han,
arkasında Suriye’nin muhafazası için 60 bin kişilik bir ordu bırakarak Suriye’den ayrılmış
ülkesine geri dönmüştür.
Haznedar yenilgisinin ardından Muhammed Nasır, Mısır’da Gazan Han’a karşı yeni
bir sefer için hazırlıklarını tamamlayarak Suriye’ye doğru yola çıkar. Gazan Han’ın Suriye’de
bıraktığı Emir Kıpçak ile haberleşip onu kendi saflarına katılmaya çağırır. Kıpçak teklifi
kabul eder ve Gazan Han’ın bölge umum valisi olan Kutluşah’ın da o sıralarda uzakta
olmasından istifadeyle, Memlük saflarına geçer. Böylece Dımeşk’ta hutbe 100 günlük bir
aradan sonra yeniden Muhammed Nasır adına okunmuştur. Bu arada Mayıs 1300’de
Dımeşk’e ulaşan Sultan’ın ordusu daha sonra Halep civarını da geri alacaktır.
Gelişmeler üzerinden daha 5 ay geçmeden, Moğollar yeniden Suriye üzerine saldırıya
geçmiştir. Suriye’de tekrar bir telaş başlar. Sultan Nasır ordusuyla birlikte Kahire’den yine
yola çıkmıştır. O sırada Gazan Han da Antakya civarındaydı. Sefer esnasında şiddetli kış
koşullarının orduyu henüz savaş başlamadan bitap düşürdüğünü gören Sultan Nasır, düşmanla
karşılaşmadan Kahire’ye geri dönmek durumunda kalmıştır. Haberi alan ve daha önce de
Moğol istilasına maruz kalmış olan Dımeşk halkı yine endişe içinde şehri terke başlayınca
büyük âlim İbn-i Teymiyye, Kahire’ye gelmiş ve genç sultana cihat konusunda geri adım
atmamasını telkin etmiştir. Aksi hâlde, Dımeşk halkının kendilerine yeni bir sultan seçme
hakkını kullanacağı uyarısında bulunmuştur.
Bu arada olumsuz iklim şartları sadece Mısır ordusunu değil, aynı zamanda Moğol
ordusunu da etkilemiş ve Gazan Han seferini yarıda bırakarak ülkesine dönmeye mecbur
kalmıştı. Haber Suriye’de sevinç içinde karşılanmıştır. Fakat 1 yıl sonra, Gazan Han üçüncü
Suriye seferi için hazırlıklara başlamıştır.
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701/1301-1302 yılına gelindiğinde 41 yıllık Mısır Abbasi halifesi Hâkim bi-Emri’llah
vefat etmiştir. Yerine ise daha önceden veliaht tayin ettiği oğlu Süleyman “el-Müstekfî”
unvanı ile hilafet makamına oturtulmuştur. Sultan Nasırüddin Muhammed, yeni halife için
sadakat töreni düzenleyerek ümerayla beraber ona biat etmiştir.
Aynı yıl içerisinde, zımmî hukuku ile ilgili yeni adli düzenlemeler yapılmıştır.
Memlük sınırları içinde yaşayan ve zamanla önemli ayrıcalıklar elde etmiş olan
gayrimüslimlerin statüsünün, Müslüman halk arasında huzursuzluğa sebep olması böyle bir
düzenlemeyi gerekli kılmıştır.
1302 sonbaharında Sultan Muhammed Nasır, Memlükler için tehlike oluşturan
Templier Şövalyeleri üzerine donanmasını sevk ettirmiş; Arvad adasının fethi
gerçekleştirilmiştir, böylece sahillerdeki fetih harekâtı nihayete ermiştir (Muharrem 702/
Eylül 1302). Bu arada yeniden Suriye’ye yönelip 1303 yılı Nisan ayında saldırıya geçen
Moğol ordusu Tedmür’de büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Bu galibiyetten sonra
Müslümanları yeni zaferler bekliyordur.
Tedmür hezimetinin intikamını almak isteyecek olan Moğolların, tekrar saldırması an
meselesidir. Nitekim Kutluşah komutasında tekrar taarruza geçen İlhanlılar, Humus ve
Baalbek tarafına saldırmış geçtikleri yerleri yakıp yıkıp halkta yeniden infial uyandırmışlardır.
Halife Müstekfî’yi de yanına alarak karşı harekâta geçen Sultan Muhammed Nasır
yönetimindeki Memlük ordusu Mercu’s-suffer mevkisinde 3 gün devam eden savaşta İlhanlı
ordusunu tekrar bozguna uğratmıştır (4 Ramazan 702/22 Nisan 1303). Bu savaşa, , İbn-i
Teymiye ve Nüveyri gibi devrin önemli âlimleri de katılarak askere büyük moral vermişlerdi.
Bu yenilgiye çok üzülen Gazan Han, yeni bir sefere çıkma imkânı bulamadan 11
Şevval 703/ 17 Mayıs 1304 tarihinde Kazvin civarında vefat etti. Yerine kendisi gibi genç
yaşta İslamiyeti seçmiş olan kardeşi Olcaytu geçti. Olcaytu Han, Memlüklerin Altın Ordu
hanı ile ittifak yapmasından korktuğu için barış teklifinde bulundu, ancak bir sonuç alamadı.
Bunun üzerine Papa, İngiltere ve Fransa kralına elçiler gönderip kendisine yardımcı
olmalarını istediyse de beklediği yardımı alamadı. Bu arada Memlüklerin, Olcaytu ile
mücadele içinde olmasını fırsat bilen Ermeniler daha önce kaybettikleri yerleri geri almak için
harekete geçtiler ve bazı kaleleri işgal ettiler. Memlüklere ödemekte oldukları vergiyi de
kestiler. Sonrasında üzerlerine kuvvet sevk edilince af dileyip barış istedikleri ve vergilerini
eskisi gibi ödemeyi kabul ettikleri görülmektedir.
İkinci saltanat devresinde onuncu yılına yaklaşan Muhammed Nasır, Emir Sellar ve
Baybars el-Çaşngir’in tahakkümünden bunalmıştı.708 yılı Ramazan ayında (Şubat1309)
hacca gitmek üzere Kahire’den ayrılacağını ilan etti. Bir süre sonra yola çıkıp Kerek’e
vardığında maiyetindeki emirlere saltanatı bıraktığını bildirdi, Kahire’deki emirlere de
mektup göndererek aralarından birini sultan seçmelerini istedi. Kendisinin ise Kerek’e ek
olarak Şevbek valiliği vazifesine getirilmesini talep etti. Bunun üzerine Baybars el-Çaşngir,
“el-Melik el-Muzaffer” unvanıyla sultan ilan edildi (23 Şevval 708/5 Nisan 1309). Seyfeddin
Sallar ise naibü’s-saltana vazifesine getirildi.
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4.4.6. Baybars el-Muzaffer el-Çaşngir (708 -709/1309)
Muhammed Nasır’ın tahtan çekilmesinin ardından Mısır ümerası tarafından sultan
seçilen Baybars el-Çaşngir, Memlüklerin Çerkez menşeli ilk hükümdarıdır. Tahta kaldığı
yaklaşık 11 ay zarfında da Kerek’te bulunan eski hükümdar Nasır ve onu destekleyen Suriye
ümerasıyla ve hatta bir kısım Mısır ümerası ile mücadele etmek durumunda kalmıştır.
Nihayet, Nasır destekçilerini de yanına alarak ayaklanmıştır. Bu sırada otoritesi sarsılan ve
saltanatın elinden kaymaya başladığını fark eden Baybars el-Çaşngir, Halife Müstekfî’den
yeniden menşur isteyerek diğer ümera nazarında meşruiyetini muhafazaya çalışmıştır.
Tekrar saltanat için artık koşulların uygun hâle geldiğini düşünen Muhammed Nasır,
Kerek’ten ayrılarak 709’da Suriye’nin merkezi kabul edilen Dımeşk’e yönelir. Buraya gelen
Halep, Hama, Trablusuşşam ve Humus emirleri de kendisine bağlılıklarını bildirirler.
Suriye’nin kontrolünü kaybettiğini anlayan Sultan Baybars el-Çaşngir, Kahire’de kalan
ümerayı toplayarak durum değerlendirmesi yapmış ve tahtı sahibine terk etmekten başka
çaresi olmadığına karar vermiştir. Nasır’a elçi yollayarak sultanlığı ona devrettiğini ve uygun
görülürse Kerek, Hama veya Sahyun naipliğini arzuladığını bildirir. Sonrasında da, Nasır
tarafından affedilir ve talebi üzerine Sahyun naipliğine atanır. Yeni sultan Kahire’ye
ulaşmadan o, şehri terk ederek yeni görev yerine doğru yola çıkmıştır bile. Fakat genç yaşına
rağmen iktidar mücadelelerine yeterince şahitlik eden Nasır, bu askerin muhtemelen rahat
durmayacağını ve ileride yine kendisine sorun çıkaracağını düşünerek onu kısa bir süre içinde
öldürtecektir.

4.4.7. Nasırüddin Muhammed’in Üçüncü Dönemi (709 -741 / 1309 1341)
Muhammed Nasır, Kahire’ye gelip üçüncü kez tahta geçtiğinde artık 25 yaşındaydı (2
Şevval 709/5 Mart 1310). Bu kez daha en başta kararlı bir tutum sergilemiş; sert tedbirlere
başvurarak öncelikle naipliklere yeni kişileri tayin etmiş; Baybars el-Çaşngir’i başkente
getirtip infaz ettirmiştir. Seyfeddin Sallar’ı da ömür boyu hapse mahkûm ettirmiştir.
Başta Suriye’deki emirler olmak üzere birçok yöneticiyi görevden el çektirip yeni
emirler tayin etti. Görevden alınan eski emirlerin bir kısmı İlhanlılara iltica edip onları Suriye
üzerine taarruza teşvik ettiler. Nitekim 1313 yılında İlhanlı hükümdarı Olcaytu’nun kendisine
iltica eden Memlük emirleriyle birlikte Suriye üzerine sefere çıktığı haberini alınca o da
topladığı büyük ordusu ile Kahire’den yola çıktı. Fakat Moğolların kuşatma altına aldıkları
Rahbe’den ayrılıp geri çekildiklerini öğrenince Hicaz’a geçip hac ibadetini yerine getirdikten
sonra Kahire’ye döndü (Safer 713/ Haziran 1313).
Sultan Muhammed 715’te (1315) Ermeni hâkimiyeti altındaki Malatya’yı savaş
yoluyla ele geçirip sınırlarına kattı. Ertesi yıl, karışıklıklara sebep olan ve vergi ödemeyen
güney komşuları Nûbeliler üzerine asker gönderdi ise de pek bir netice alamadı. O bölgede
Arap kabileler hâkimiyeti de otoriteyi ele geçirmişlerdi.
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Bu arada vefat eden İlhanlı hükümdarı Olcaytu yerine tahta geçen oğlu Ebu Saîd
Bahadır Han, Muhammed Nasır’a sulh teklif etmiştir. Nasır, teklifi olumlu karşılar ve iki taraf
arasında, İlhanlı hâkimiyetindeki bölgelerin Müslümanlarına hac iznini de içine alan bir barış
antlaşması imzalanmıştır (723/1323). Antlaşmaya göre ayrıca, hac mevsiminde Mekke’de her
iki yöneticinin de sancağı bulunacak, hutbede de önce Nasır’ın sonra da Ebu Said’in ismi
okunacaktı. Ticaret serbestliği de getiren sulh, iki taraf arasındaki ilişkilerin yumuşamasını
sağlamıştır. Antlaşma, Müslümanların menfaatine olması hasebiyle Altın Ordu Devleti’nden
çok muhalefet görmedi.
Sultan Nasır, hükümranlığının sonlarına doğru Halife Müstekfi ile bazı konularda
uyuşmazlıklar yaşadı. 1336 yılında halifeyi tutuklattı, halkla ve devlet adamlarıyla
görüşmesini yasaklattı sonra da Kûs’a sürgüne gönderdi (737/1337). Halife Müstekfi 1339’da
vefat ettiğinde veliaht olarak gösterdiği oğlu Ahmed yerine, kuzeni İbrahim bin Muhammed’i
“el-Vasık” unvanı ile halifeliğe getirdi. Nasır, ölümünden kısa bir süre önce ancak Veliaht
Ahmed’in halife olmasına müsaade etmiştir. Halife Ahmed el-Hâkim 1352 yılına dek bu
görevi devam ettirecektir.
Muhammed Nasır 21 Zilhicce 741’de (7 Haziran 1341) vefat etti. Sultan bu üçüncü
saltanat döneminde yönetime hâkim olmayı başarmış, ülkede dâhili istikrarı tesis etmiş; harici
siyasette de dengeler başarıyla gözetilerek komşularla ve büyük devletlerle dostluk ilişkileri
kurulmuştur. İlhanlılar ve Altın Ordu dışında Yemen’de yaşayan Resûlîler, Tunus Hafsîleri,
Merinîler, Delhi Sultanlığı gibi Müslüman devletlere ek olarak Bizans İmparatorluğu ve
Fransa Krallığı, Habeşistan Krallığı, Bulgar Çarlığı ve de Aragon Krallığı ile iyi siyasi
münasebetler oluşturulmuştur.
Birçok hükümdar gibi o da ilim adamlarına değer vermiş, onlarla hacca gitmiş ve
seferlere çıkmıştır. Pek çok konuda onlara danışarak ve tavsiyelerini dikkate alarak ilim
dünyasının takdirini kazanmıştır. Takıyyüddin İbn Teymiyye, Alaeddin Konevi, Hatîb elKazvînî ve tarihçi Ebü’l-Fida onun saygı duyduğu şahsiyetlerdendi.
Çok ciddi savaşların olmaması ve göreceli durağan olan siyasi atmosfer vesilesiyle
ülkesinin imarına çalışmış, bir kısmı günümüze dek yaşayan tarihî eserler yaptırmıştır.
Yaptırdığı tekke, medrese, cami, türbe, han, hamam, kasır ve su kemerleri, devrinin mimarisi
hakkında önemli ipuçları vermektedir. Sultan, ayrıca tarım konusuna da eğilmiştir. Sahip
oldukları bereketli Nil Nehri’nden daha fazla yararlanılmak adına su kanalları inşa ettirmesi,
bozulan arazi sistemini yeni tahrirle düzeltmesi ve halka külfet olan bazı vergileri kaldırması
da diğer hizmetleri arasında sayılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Bahrî Memlüklü sultanlarına devam edilmiş, Sultan Baybars elBundukdârî’nin genç ve tecrübesiz oğulları Bereke Han ile Sulamış’ın kısa saltanatlarının
ardından idareye el koyan Seyfeddin Kalavun’un takip ettiği iç ve dış siyaset, dönemin önemli
sefer ve savaşları incelenmiştir. Ardından Kalavun’un oğullarından 3 defa tahta çıkan
Muhammed Nasır’ın saltanat yılları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Memlüklerde hüküm süren en uzun
hanedanlığın ilk temsilcisidir?
a)

Baybars

b)

Seyfeddin Kalavun

c)

Nasırüddin Muhammed

d)

Seyfeddin Kutuz

e)

İzzettin Aybek

2)
1291’de Akka, Sur, Sayda, Hayfa, Anartus ve Aslis Kalelerini alarak Suriye
sahillerini Haçlı Prensliklerinden arındıran sultan aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Seyfeddin Kalavun

b)

Nasırüddin Muhammed

c)

Sultan Halil el-Melik

d)

Baybars

e)

Kayıtbay

3)
yanlıştır?

Nasırüddin Muhammed dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

a)

İlhanlı hükümdarı Gazan Han ile 10 yıllık bir barış anlaşması yapılmıştır.

b)

Nasırüddin Muhammed, üç kez tahta geçmiştir.

c)
İbn-i Teymiye ve Nüveyri gibi devrin önemli âlimleri de Moğollara karşı
savaşa katılmıştır.
d)
Moğollara karşı Tedmür ve Mercüsuffer zaferleri
kazanılmıştır.
e)

onun döneminde

Gayrimüslimlerle ilgili yeni adli düzenlemeler yapıldı.
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4)


1315’te Ermeni Krallığı üzerine asker yollayıp Malatya’yı sınırlarına kattı.



İlhanlı hükümdarı Ebu Said ile 10 yıllık bir barış anlaşması yapıldı.



Mekke’de hutbede hem İlhanlı hem Memlük hükümdarlarının isimleri okundu.


İlhanlılar, Altın Ordu, Resuliler, Tunus Hafsileri, Merinîler, Delhi Sultanlığı
gibi Müslüman devletler ile Bizans ve Fransa krallıklarıyla da siyasi ilişkilere girilmiştir.
Yukarıdaki olaylar hangi Memlük sultanı döneminde gerçekleşmiştir?
a)

Seyfeddin Kalavun

b)

Nasırüddin Muhammed

c)

Baybars

d)

Kutuz

e)

Halil el-Melik el-Eşref

5)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Bazı Memlük sultanları, zimmi olarak tabir edilen gayrimüslimler ilgili
düzenlemeler yapmışlardır.
b)

Memlüklerin Çerkez asıllı ilk hükümdarı Baybars el-Çaşngir’dir.

c)

Nasırüddin Muhammed’in 3. dönemi 1309-1341 yıllarını kapsamaktadır.

d)

İlhanlı hükümdarlarından hiçbiri döneminde dostane ilişkiler kurulamamıştır.

e)

Memlüklerde, sultanların birçoğu Türk kökenliydi.

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) d
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5. BAHRÎ MEMLÜK SULTANLIĞI -4

73

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Nasirüddin Muhammed’in Oğulları Dönemi

5.1.1. Seyfeddin Ebubekir el-Mansur
5.1.2. Alâaddin Küçük el-Melik el-Eşref
5.1.3. Şihâbeddin Ahmed en-Nasır
5.1.4. İmadeddin İsmail es-Salih
5.1.5. Seyfeddin I. Şaban el-Kamil
5.1.6. Zeyneddin I. Haccî el-Muzaffer
5.1.7. Nasırüddin Hasan en-Nasır 1.Saltanatı
5.1.8. Salahaddin es-Salih
5.1.9. Nasırüddin Hasan en-Nasır 2. Saltanatı
5.2.

Nasırüddin Muhammed’ın Torunları Dönemi

5.2.1. Salahaddin Muhammed el-Mansur b. Zeyneddin I. Haccî
5.2.2. Zeyneddin II. Şaban el-Eşref
5.2.3. Alâaddin Ali el-Mansur
5.2.4. Zeyneddin II. Haccî es-Salih
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bahrî Memlüklerde ırsiyet prensibine bağlı kalınarak aynı aileden kişilerin
uzun yıllar başa geçtiğine bir kez şahit olmaktayız? Bu hanedanın adı nedir ve kimin
soyundan devam etmiştir?
2)
Muhammed Nasır’ın tahta çıkan 8 oğlu toplamda kaç yıl hükümdarlık
yapmışlardır?
3)
Bu dönemde çok sık yaşanan sultanı hal etme vakalarında isyan eden emirler
itaatsizliklerini genellikle hangi gerekçelere dayandırmışlardır?
4)

Emir Yelboğa kimdir ve taht mücadelelerinde nasıl bir etkinliği olmuştur?

5)
Başa geçerek hem Nasır hanedanını hem de Bahrî Memlükler dönemini sona
erdiren sultan kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

49 yıl sürecek olan Nasır
hanedanından kişilerin saltanat
dönemleri hakkında bilgi edinme
Devletin başındaki sultanın, sultanlık
vasıfları taşımadığı zamanlar ülkedeki
istikrarın ne kadar kolay bozulduğu ile
ilgili çözümlemeler yapma

76

Anahtar Kavramlar


Nasirüddin Muhammed’in Oğulları



Nasirüddin Muhammed’in Torunları
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Giriş
Bu bölümde, Sultan Kalavun’un oğlu Muhammed Nasır’ın ölümünden sonra Mısır
Bahrî Memlük tahtına geçen, önce Nasır’ın 8 oğlu ve ardından da 4 torununun başarısız ülke
yönetimleri ve çıkan iç karışıklıklar incelenecektir.
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5.1. Nasirüddin Muhammed’in Oğulları Dönemi (741-762 / 1341-361)
Muhammed Nasır’ın ardından onun yerini dolduramayacak oğulları ve sonrasında da
torunlarının dönemi başlamıştır. Bundan sonra Bahrî Memlüklerinin sonuna kadar geçecek
olan 42 yıllık sürede 8 oğlu ve 4 torunu sultanlık yapacaktır. Muhammed Nasır’ın ilk oğlu 2
ay, 8 yaşında tahta çıkarılan ikinci oğlu 5 ay, üçüncü oğlu 3,5 ay sultan unvanı taşıyabilmiştir.
17 yaşında tahta çıkarılan dördüncü oğlu da 3 yıl süren saltanatında kumandanların elinde
kukla hâline gelmiştir. Beşinci oğlu el-Melik el-Kamil Şa’ban’ın 14 ay süren saltanatı
koyduğu ağır vergiler yüzünden çıkan bir isyan ile sona ermiş; 15 yaşında tahta çıkarılan
altıncı oğlu Zeyneddin I. Haccî de sert politikaları ve eğlenceye düşkünlüğü sebebiyle aynı
akıbete maruz kalmış ve tahtından indirilerek öldürülmüştür. 11 yaşında tahta geçirilen ve
babasının unvanını alan el-Melik el-Nasır Hasan 8 kardeşi içinde babasının başarısını
tekrarlayan tek sultan olacaktır. Muhammed Nasır’ın oğulları hakkında yapılan bu kısa
girizgâhtan sonra her birinin döneminde yaşanan gelişmelere kısaca bir göz atmak da yarar
vardır.

5.1.1. Seyfeddin Ebubekir el-Mansur (741-742 / 1341)
Muktedir sultan Nasır’dan sonra da iç siyasette iktidar mücadelelerine çokça
rastlanacaktır. Nasır, vefat etmeden hastalığa duçar olunca artık bir veliaht tayin etme ihtiyacı
hissetmiş, oğlu Ebubekir’i işaret etmişti. Onun vefatının ardında bazı emirlerin itirazına
rağmen Emir Kûsun’un desteği ile Seyfeddin Ebubekir, “el-Melik el-Mansur” unvanıyla
göreve gelmiştir. 20 yaşındaki yeni sultan, tüm idareyi naibü’s-saltana olan Emir Kûsun’a
bırakarak bir sultana yakışmayacak davranışlar sergilemeye vaktini eğlence peşinde
geçirmeye başlar. Bunun üzerine, Emir Kûsun ve ekibi, kendisine zaten muhalif olan diğer
emirlerle anlaşarak onu tahtan indirirler. Saltanatı 2 ay sürebilmiş olan Ebubekir elMansur’un yerine kardeşi Alâaddin, “el-Melik el-Eşref” unvanıyla sultan ilan edilir (20 Safer
742/6 Ağustos 1341). Önce Kûs’a sürülen Ebubekir ise bir süre sonra öldürtülmüştür.

5.1.2. Alâaddin Küçük el-Melik el-Eşref (742 / 1341)
Yeni sultan Alâaddin henüz 8 yaşında bir çocuk olduğu için sabık sultan abisi
Ebubekir el-Mansur döneminde olduğu gibi aslında tüm idare naibü’s-saltana Kûsun
tarafından yürütülmektedir. Kûsun’un kurduğu baskıcı yönetim, başta Suriye’deki emirler
olmak üzere birçok yöneticiyi kendisine muhalif hâle getirdi. Sonunda Alâaddin Küçük’ün
yerine kendinden büyük kardeşi Kerek emiri Ahmed’i tahta geçirmek amacıyla, Halep ve
Humus ümerası isyan başlattı. Suriye naiplerinin bu gayretleri Mısır emirleri tarafından da
desteklenince, aralarında anlaşan tüm ümera Alâaddin’in 5 ay 10 günlük saltanatına ve Emir
Kûsun’un zorba yönetimine son vererek sultan olarak Muhammed Nasır’ın bir diğer oğlu
Ahmed’e biat ettiklerini bildirdiler ve onu Kerek’ten Kahire’ye davet ettiler.

5.1.3. Şihâbeddin Ahmed en-Nasır (742 -743 / 1342)
Şihâbeddin Ahmed, Kahire’ye gelerek “el-Melik en-Nasır” unvanıyla 26 yaşında iken
tahta çıkmıştır (12 Şevval 742/ 21 Mart 1342). Gençlik yıllarını, babası Muhammed Nasır
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tarafından tecrübeli bir yönetici olması amacıyla henüz küçük yaşta gönderildiği Kerek’te
geçirmiştir. Fakat yaşam şekli ve yakışıksız davranışları yüzünden babasının gözünden
düştüğünden, yaşının büyüklüğüne rağmen onun yerine daha küçük olan kardeşi Seyfeddin
Ebubekir veliaht tayin edilmişti. Ahmed’in bu pek tasvip edilmeyen hayat tarzı daha sonra ki
dönemde de kariyerini engellemiş Seyfeddin Ebubekir tahtan indirilince yaşça daha büyük
olmasına rağmen, emirler tarafından kendisi sultanlığa uygun görülmemiş ve henüz çocuk
yaştaki kardeşi Alâaddin Küçük tahta geçirilmişti.
Şihâbeddin Ahmed, saltanatının ilk günlerinde, kendisini göreve getiren emirleri
(Aydoğmuş ve Aksungur es-Sallar gibi) tutuklamış; bu davranışı ümera arasında tepki
çekmiştir. Emirlerle arası açılınca onlardan çekindiğinden Kahire’den ayrılıp Kerek’e
yerleşmeye karar verir. Geniş ülkesini Kerek gibi kenarda kalmış bir kentten yönetmeye
çalışması, gerek ümera gerekse halk nezdinde meşruiyetini zedelemiştir. Kahire’ye dönmesi
için yapılan tüm çağrılara rağmen, söz dinlememiş bir yandan da bir sultana yakışmayacak bir
yaşantı sürmeye devam etmiştir. Şihâbeddin Ahmed, sefahate düşkünlüğü ve idareciliğe
ehliyeti olmaması sebep gösterilerek ümeranın ittifakıyla hal edilmiş yerine kardeşi
İmameddin İsmail’e biat edilmiştir. Kerek’e dönecek olan Şihâbeddin Ahmed, daha sonra
yeni sultanın emriyle öldürülecektir (Temmuz 1345).

5.1.4. İmadeddin İsmail es-Salih (743 -746 / 1342 -1345)
25 Haziran 1342’de, “es-Salih” unvanıyla tahta geçen İmameddin İsmail, 3 yıllık
saltanatında kardeşleriyle uğraşmaktan başka bir şey yapmamıştır. Kendisini eğlenceye
verdiği ve idari konuları tamamen alt kademedeki yöneticilerine (Emir Argun ve arkadaşları)
bıraktığı görülmektedir. Kardeşi Ramazan, bazı Memlükler tarafından ona karşı isyan için
kışkırtılmış; neticede Ramazan Kerek’te bulunan kardeşi Şihâbeddin Ahmed’in yanına
kaçarken öldürülmüştür. Şihâbeddin Ahmed’i destekleyen bazı emirleri de tutuklatıp öldüren
Sultan İsmail, Ş. Ahmed’i kendi için bir tehlike olarak gördüğü için Kerek üzerine
düzenlediği sefer sonucu yakalatıp kafasını vurdurtmuştur (Temmuz 1345). Sefer dönüşü
Kahire’ye varan Sultan İmameddin es-Salih burada yakalandığı bir hastalık sonucu vefat
etmiştir (8 Ağustos 1345). Böylece ülkede büyük sultan Nasır’dan sonra başlayan iç
istikrarsızlık 3 yıl daha devam etmiştir. Kardeşler arasındaki bu mücadeleler büyük askerî
masraflar yapılmasını gerektirmiş ve de büyük zayiatları beraberinde getirmiştir.

5.1.5. Seyfeddin I. Şaban el-Kamil (746 -747 / 1345 -1346)
İmameddin İsmail’in vefatıyla, Memlük tahtına kimin oturacağı sorunu yeniden ortaya
çıkmış, devlet yönetiminde etkili olan emirlerce Sultan Nasır’ın bir diğer oğlu Seyfeddin
Şaban saltanatın yeni sahibi yapılmıştır (30 Ağustos 1343). “el-Kamil” unvanını alan yeni
sultanın içinde, kendisinden önceki 4 kardeşinin akıbetine uğrama korkusu takıntı hâline
gelmişti. Emirlerin elinde oyuncak olma ya da onlar tarafından öldürülme endişesiyle emirleri
baskı altında tutuyordu. Hatta birçoğunu suçsuz yere tutuklattığı bilinmektedir. Öte yandan
kardeşleri gibi sefihane bir yaşamı tercih etmesi, müsrifliği ve koyduğu vergiler kısa zamanda
ümera ve halkın tepkisine sebep oldu. Bu ve benzeri gerekçelerle kendisine karşı oluşan
muhalefet, hali için bir isyana dönüşmüş ve kardeşlerinden Zeyneddin Haccî sultanlığa
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getirilmiştir (19 Eylül 1346). 1 yıl 28 gün tahta kalan Seyfeddin Şaban, kısa süre sonra yeni
hükümdar tarafından öldürülecektir.

5.1.6. Zeyneddin I. Haccî el-Muzaffer (747 -748 / 1346 -1347)
Henüz 15 yaşında iken “el-Melik el-Muzaffer” unvanıyla tahtın yeni sahibi olan
Zeyneddin Haccî, oldukça sert bir mizaca sahipti. Aşırı sertliği ve bazı emirleri acımasızca
ortadan kaldırtması emirler arasında endişe yaratmıştı. Suriye emirlerinin desteğiyle Dımeşk
naibi tarafından kendisine karşı başlatılan ilk isyan Haccî’nin zamanında aldığı doğru
tedbirlerle bastırılmış; Dımeşk naibi Tanboğa el-Yahyavî öldürülmüştü.
Zeyneddin I. Haccî’nin hayat tarzı evvelki kardeşlerinden farklı değildi. İşret
meclislerinde eğlence ile vaktini geçirmekteydi. Kendisine bu konuda yapılan telkinleri de
dikkate almıyordu. Sonunda isyan eden ümera tarafından, kendi Memlük askerleri de onu
bırakıp gidince, yakalanıp öldürüldü (12 Ramazan 748/ 16 Aralık 1347). 1 yıl 3 ay 12 gün
süren Haccî döneminden sonra yerine kardeşi Hasan en-Nasır geçirilmiştir.

5.1.7. Nasırüddin Hasan en-Nasır 1. Saltanatı (748 -752 / 1347 -1351)
Hasan, babası gibi “en-Nasır” unvanı ile 11 yaşında sultan olmuştu. Dolayısıyla
saltanatının ilk yıllarında ülke idaresi onu başa geçiren emirlerin uhdesinde kalmıştır.
Yönetimi elinde tutan 6 emirden özellikle Emir Şeyhu ve Bayboğaurus el-Kasımî çocuk
sultanı nüfuzları altında tutmaktaydılar. Fasılalı olarak iki kez başa geçecek olan Sultan
Nasırüddin Hasan, Sultan Nasır’ın en uzun süre saltanatta kalan çocuğu olmuştur.
Hasan en-Nasır’ın birinci dönemi, tüm dünyayı kasıp kavuran bir hastalığa şahitlik
etmiştir. O devirde “kara ölüm” olarak tabir edilen ve ilk olarak Asya’da başlayıp Mısır ve
Avrupa’ya yayılmış olan veba salgını, 100 binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. 1348’de
bütün yıl Mısır’da devam eden bu salgın ülke ekonomisini tamamen çökertmiştir.
Başlangıçta emirlerin eline teslim ettiği ülke idaresinde, 4 yıl süren ilk saltanatının
sonlarına doğru, etkin bir konuma gelmeye çalışan Hasan en-Nasır, bu amaçla nüfuzlu bazı
emirleri görevden el çektirmişti. Onun idareyi fiilen de eline alma girişimi emirlerle arasını
bozmuştu. Sonunda Emir Taz öncülüğündeki bir grup muhalif emir tarafından tahttan
indirilerek tevkif edilmiş; yerine kardeşi Salahaddin sultan ilan edilmiştir (18 Cemaziyelevvel
752/13 Ağustos 1351).

5.1.8. Salahaddin es-Salih (752 -755 / 1351 -1354)
Memlük tahtına oturduğu sırada (13 Aralık 1351) daha 14 yaşında olan Salahaddin esSalih’in sultanlığı da ondan öncekiler gibi daha çok göstermelikti. Yaşından dolayı ülke
idaresini emirler -özellikle de Emir Taz ve birkaçı- elinde bulunduruyordu. Tüm emirler
arasında, nüfuz yarışı söz konusu olduğundan, Emir Taz ve ekibinin fazla etkinliği, diğerlerini
rahatsız etmekteydi. Bu bağlamda Emir Taz’ın tahakkümüne karşı ilki Mısır’da ikincisi
Suriye’de olmak üzere iki ayrı isyan hareketi oluşmuştur. Mısır’daki kolaylıkla bastırılmış
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fakat ikinci isyan ancak Sultan Salahaddin es-Salih’in halifeyi de yanına alarak kalkışmanın
merkezi Dımeşk üzerine yürümesiyle bertaraf edilebilmiştir.
Mamafih Emir Şeyhu (atabekü’l-asâkir görevinde) öncülüğünde başlayacak olan
üçüncü isyan başarıya ulaşacak, Emir Taz’ın avda bulunduğu bir vakitte, 3 yıl 3 aydır başta
olan Sultan Salahaddin tahtan indirilerek yerine bir önceki sultan Nasırüddin en-Nasır tekrar
başa getirilecektir.
Sultan Salahaddin’in dönemi icraatlarına bakıldığında, döneminde zimmi hukukunda
düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda zimmiler (gayrimüslimler) ile ilgili
mevzuatta değişiklikler yapılarak onların Müslümanlara ait hamamlara girmesi yasaklanmış
ve memuriyetleri engellenmiştir. Ayrıca sosyal hayatta onları tanınır kılacak faklı kıyafetler
giymeleri yönünde uygulama başlatılmıştır.

5.1.9. Nasırüddin Hasan en-Nasır 2. Saltanatı (755 -762 / 1354 -1361)
3 yıl sonra 18 yaşındayken tekrar saltanat koltuğuna oturan Sultan Nasır, bu kez daha
ihtiyatlı davranmış ve kendisini iktidara getiren emirlerle iyi geçinmeye çalışmıştır. İlk
hükümranlığındaki kuşkuculuğunun yerini artık temkin almıştı. Nitekim bütün yönetim Emir
Şeyhu ve arkadaşlarının elindeydi. Hatta öyle ki İbn-i Haldun’a göre komşu devletler tüm
yazışmalarını Emir Şeyhu’yla yapmaktaydılar. Şeyhu’nun etkinliği 1356 yılında uğrayacağı
saldırıya kadar sürecektir.
Emir Şeyhu, sultanın yanındayken sultanın Memlüklerinden birinin saldırısına uğrar
ve aldığı yara yüzünden iki ay sonra vefat eder. Bu olayın ardından Sultan Nasır idareyi
tamamen devralmak için babasının Memlüklerini tasfiye ederek kendisine ait yeni birlikler
oluşturur. Amacına ulaşır ve yönetimi fiilen eline alır. Fakat nüfuzlarını kaybetmek istemeyen
Emir Yelboğa gibi yöneticiler, bu duruma en fazla 2 yıl müsaade edeceklerdir. Bu arada 1360
yılında sorun çıkaran Ermeniler üzerine ordu gönderilmiş; Adana, Tarsus ve civarındaki bazı
kaleler fethedilmiştir.
Sultan Nasırüddin Hasan, devlet bütçesini rahatlatmak için koyduğu vergilerle halkın
tepkisini de çekmiştir. Tasarruf gerekçesiyle emirlerin maaşlarını düşürmesi, buna rağmen
imar işlerinde fazlaca masraf yapması onun sonunu getirmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi
Emir Yelboğa tarafından başlatılan bir isyan neticesinde tahtan indirilmiştir (Cemaziyelevvel
762/Mart 1361). Yerine Nasırüddin Muhammed’in torunlarından Salahaddin Muhammed
sultan ilan edilmiştir. Sabık sultan Hasan’ın boğularak Nil Nehri’ne atıldığı rivayet
edilmektedir. Böylece büyük sultan Muhammed Nasır’ın çocuklarının 20 yıl süren saltanatı
son bulmuş artık onun torunlarının devri başlamıştır.
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5.2. Nasırüddin Muhammed’ın Torunları Dönemi (762 -784 / 13611382)
5.2.1. Salahaddin Muhammed el-Mansur b. Zeyneddin I. Haccî (762764/1361 -1363)
Nasırüddin Hasan’ın 1361’de tahtan indirilip yerine Zeyneddin I. Haccî’nin oğlu
Salahaddin Muhammed’in getirilmesi ile Sultan Nasır’ın torunlarının iktidar dönemi (13611382) başlamıştır. Salahaddin, “el-Mansur” unvanı ile sultan olduğunda 12 (veya 14) yaşında
bir çocuktu. Bu kadar genç yaşta hükümdar olan biri olarak selefleri olan amcalarıyla aynı
kaderi yaşadı ve ülke yönetiminde faal olamadı. İki yıl süren saltanatında devlet idaresi,
kendisini başa geçiren Emir Yelboğa ve arkadaşlarının elinde kalmıştı. Önce Emir
Yelboğa’nın etkinliğini hazmedemeyen Suriye emirlerinden bazıları daha sonra da Mısır
ümerasından isyanlar oldu ise de bunlar başarıyla bastırılmıştır.
Bu arada 736/ 1362 yılında Abbasi halifesi Mutezid vefat etmiş, yerine oğlu Ebu
Abdullah Muhammed “el-Mütevekkil” sıfatıyla hilafetin yeni sahibi olmuştu.
Çok geçmeden sultanla fikir çatışmasına giren perde arkasındaki gerçek idareci Emir
Yelboğa, genç sultanı tahttan uzaklaştırmaya karar verecektir. 2 yıl hüküm süren sultanı 29
Mayıs 1363’ta tutuklama yoluyla hal edildikten sonra yerine Zeyneddin Şaban b. Hüseyin b.
Muhammed Nasır tahta geçirilmiştir.

5.2.2. Zeyneddin II. Şaban el-Eşref (764 -778 / 1363 -1376)
“el-Eşref” unvanıyla tahta geçen Nasır’ın torunu Zeyneddin Şaban, 13 yıl kadar
sürecek saltanatının ilk 3 yılında kendisini tahta çıkaran Emir Yelboğa’nın tahakkümde
kalmıştır. “Hacr” diye tabir edilen bu tahakkümden, Yelboğa’nın muhalif emirlerden biri
tarafından öldürülmesi ile kurtulacaktır. Bundan sonraki süreçte tedrici olarak ülke idaresini
eline almaya başlayan Sultan II. Şaban el-Eşref, kendisi üzerinde nüfuzu olan bir başka
kişinin (Emir el-Câî el-Yûsufî) ölümünün ardından buna tam anlamıyla başaracaktır (1373).
Dönemin dikkate değer en mühim hadiselerinden biri, 1365 yılında İskenderiye
şehrine yapılan Haçlı taarruzudur. 1291’de Suriye’den kesin olarak çıkarılan Haçlılar fırsat
buldukça İslam ülkelerine saldırmaya devam ediyorlardı. Haçlı Seferlerinin uzantısı olan bu
saldırıların XV. yüzyıla kadar aralıklarla devam ettiği görülmektedir. Özellikle Akdeniz’deki
Kıbrıs Adası Hristiyanların eline geçtikten sonra, bu seferlerde Avrupalılarca bir takviye
noktası olarak kullanılmıştır. Kıbrıs, Suriye sahillerindeki Haçlı prensliklerine son verildikten
sonra en stratejik Haçlı noktası hâline gelmiştir.
Nitekim İskenderiye’ye saldırıyı da Kıbrıs Adası’nın kralı düzenlemiştir. Avrupalıların
desteğiyle kurduğu donanma ve askerî birliklerle beklenmedik bir anda İskenderiye şehrine
saldırmıştır. Haçlılar şehri yağmalamış ve kentte katliam yapmış ve büyük tahribat meydana
getirmişlerdir (9 Ekim 1365). Kahire’den yardım için gelen ordunun yaklaştığı öğrenilince
kadın ve çocukları gemilere doldurup geri çekilmişlerdir. Memlük sultanı, bu saldırıya cevap
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vermek için Kıbrıs üzerine büyük bir donanma hazırlığı içine girdiyse de uğraşmakta olduğu
iç siyasi sıkıntılardan dolayı bu seferi gerçekleştirememiştir. Memlükler için büyük tehlike
oluşturan bu adanın fethi başka bir zamana kalmıştır.
Yine de otoriter bir sultan olan II. Şaban el-Eşref’in saltanatının ikinci yarısı oldukça
sakin ve istikrarlı geçti. 776 (1375) yılında Sîs (Kilikya) Ermeni Krallığı ortadan kaldırıldı ve
bu devlete ait topraklar Memlüklerin kuzey sınırını teşkil etti. Sultanın ölümü de otoritesi
yüzünden oldu. Emir Yelboğa’nın ölümünden sonra II. Şaban el-Eşref’in, yönetimde
etkinliğini arttırması, eski naibü’s-saltanasının Memlükleri ve Emir Karatay gibi diğer bazı
ümera tarafından tepki ile karşılandı. Bu muhalif ekip aradıkları uygun zamanı 1376’da
Sultan’ın hacca gitme kararıyla buldular. Onun hac niyetiyle Kahire’den ayrılışından bir süre
sonra öldüğüne dair şayia yayarak Kal’atülcebel’de henüz 7 yaşındaki oğlu Alâaddin Ali’yi
tahta çıkardılar ve arkasından onu yakalayarak öldürdüler (15 Zilkade 778/26 Mart 1376).

5.2.3. Alâaddin Ali el-Mansur (778 -783 / 1376 -1381)
Alâaddin Ali, babası Zeyneddin II. Şaban el- Eşref hac yolundayken Kahire’de isyan
eden emirler tarafından “el-Mansur” unvanı ile başa getirilmişti (3 Zilkade 778/14 Mart
1376). Henüz 7 yaşında olduğundan örneklerine daha önce sıkça rastladığımız bir tahakküm
altında saltanat sürmüştür. Kendisini başa geçiren Emir Karatay ve ekibi devlet idaresinin
gerçek sahipleri olmuşlardı. Fakat diğer emirler arasından çok geçmeden bu durumdan
rahatsız olanlar çıkacak bu dönemde emirler arasında âdeta bir güç savaşı yaşanacaktır.
Güçlü emir grupları bir biriyle art arda mücadeleye girişmiş nihayetinde mücadelenin
galibi Burcî Memlüklerinin lideri Berkuk olmuştur. Sultan Alâaddin Ali tarafından atabekü’lasâkir olarak atandıktan sonra Berkuk, kendisininkine benzer bir Memlük grubu oluşturmuş
olan Berke ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Zeyneddin Berke, Türk asıllı Memlüklerden
oluşturduğu “Zeyniyye” adını verdiği birlikleri ile Berkuk’a karşı isyan ettiyse de muvaffak
olamamıştır (782 baharı). Berke ve arkadaşlarının bu mağlubiyetinin ardından Berkuk, Türk
asıllı emirleri tasfiye etmiştir. Döneminde yaşanan bütün bu gelişmelere çok müdahil
olamamış olan Sultan Alâaddin Ali ise 13 yaşında iken aniden vefat etmiştir (1381).

5.2.4. Zeyneddin II. Haccî es-Salih (783 -784 / 1381 -1382)
Alâaddin Ali el-Mansur’un beklenmedik vefatıyla, o zamana kadar zaten tüm otoriteyi
elinde bulunduran Çerkez asıllı naibü’s-saltana Berkuk, bu kez resmiyette de sultan olmaya ve
oldukça uzun süren Nasır hanedanlığına son vermeye niyetlendi. Fakat bu girişimleri, her
zaman iktidar için mücadele eden Mısır merkezi ümerası ve diğer milletlerden Memlüklerce
destek bulmadı. Aradığı desteği bulamayan Berkuk, ısrarcı olup elindeki nüfuzu da
kaybetmektense farklı bir strateji geliştirerek müteveffa çocuk sultanın kendisinden 2 yaş
küçük bir diğer kardeşi Zeyneddin’i tahta çıkardı.
Zeyneddin II. Haccî, “es-Salih” sıfatını alarak saltanata getirilmişse de daha 11
yaşında olduğundan ülke idaresini perde arkasında Berkuk şekillendiriyordu. Berkuk bu arada
nüfuzunu daha da genişletme amacıyla birçok önemli kademeye Çerkez asıllı Memlüklerini
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getiriyordu. Bu durumdan tedirgin olan Türk emirler onu ortadan kaldırmak için bir komplo
hazırlığına girmişlerse de Berkuk’un durumdan haberdar olması ile tevkif edilip
sürülmüşlerdir.
Bu karışıklıkları saltanata el koymak için bahane olarak kullanarak durumu kendi
lehine çeviren Berkuk, çok geçmeden II. Haccî’yi tahttan indirerek kendi saltanatını ilan etti
(26 Kasım 1382). Berkuk’un başa gelmesi, hem Memlük tarihinin en uzun süren Nasır ailesi
saltanatını hem de Bahrî Memlükler dönemini sona erdirmiştir. Berkuk’la başlayan Çerkez
Memlükleri (Burcîler) hanedanı ise 1517 yılına kadar devam edecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Nasır hanedanlığından toplam 12 sultanın, kiminin devlet başkanı
vasıflarına haiz olmadığı, sürdürdükleri gayr-i ahlaki hayat tarzı gerekçesiyle ya da emirler
arasındaki nüfuz çatışmaları yüzünden üst üste tahtan indirildiği döneminin siyasi çekişmeleri
incelenmiştir.

86

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki sultanlardan hangisi Memlük tarihinin en uzun süren Nasır ailesi
hükümranlığını ve Bahrî Memlükler dönemini sona erdirmiştir?
a)

Nasırüddün Muhammed

b)

Kayıtbay

c)

Kansuh Gavrî

d)

Berkuk

e)

Ferec

2)

Emir Taz kimdir?

a)

Zeyniyye adı verilen Memlük grubunun kurucusu

b)
saltanası

Nasırüddin Muhammed’in oğullarından Sultan Seyfeddin Ebubekir’in naibü’s-

c)
saltanası

Nasırüddin Muhammed’in oğullarından Sultan Alaâddin Küçük’ün naibü’s-

d)
Nasırüddin Muhammed’in torunlarından Zeyneddin II. Haccî’yı tahta çıkaran
Memlük grubunun lideri
e)
Nasırüddin Muhammed’in oğullarından Nasırüddin Hasan’ı tahtan indirip
yerine Salahaddin es-Salih’ı sultan ilan eden Memlük grubunun lideri
3)

Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Bahrî Memlük sultanlarından biri değildir?

a)

Necmeddin Eyyûb

b)

Seyfeddin Ebubekir

c)

Şihabeddin Ahmed

d)

İmameddin İsmail

e)

Seyfeddin I. Şaban
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4)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Salahaddin es-Salih (1351-1354) zimmi olarak tabir edilen gayrimüslimlerin
memuriyetlerini yasaklamıştır.
b)
c)
ermiştir.

Haçlılar, 1365’te İskenderiye’ye saldırmıştır.
Nasırüddin Muhammed’in torunlarından sonra Burcî Memlükler dönemi sona

d)

Nasırüddin Muhammed’in torunları 1361-1382 arasında hüküm sürmüşlerdir.

e)

Nasırüddin Muhammed’in oğulları 1341-1361 arasında hüküm sürmüşlerdir.

5)
oturmuştur?

Nasirüddin Muhammed’in ardından kaç tane evladı Memlük tahtına

a)

Sekiz

b)

Üç

c)

Beş

d)

Yedi

e)

Dört

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) a, 4) c, 5) a
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6. BURCÎ MEMLÜK SULTANLIĞI -1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Burcî Memlük Sultanları
6.2. Burcî Memlüklerin Menşesi
6.3. Berkuk el-Melîk ez-Zahir
6.4. Ferec el-Melik en-Nasır
6.5. Şeyh Müeyyed el-Mahmûdî
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

“Burcî Memlükler” ifadesi kimin için kullanılmaktadır?

2)
Burcî Memlüklerin menşei ne zamana dayanır? İlk defa kim zamanında
oluşturulmuşlardır?
3)
Türk asıllı olan Bahrî Memlüklerin sultanını öldürüp yerine tahta geçen Çerkez
asıllı ilk sultan kim olmuştur?
4)
Burcî Memlüklerin ilk döneminde hâkimiyetin ellerinden alınmasını
kabullenemeyen Bahrî Memlüklüler ne gibi faaliyetlere girişmişlerdir?
5)
Sultan Ferec döneminde yaşanan Memlüklü-Osmanlı ilişkilerindeki gerginliğin
sebebi neydi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mısır ve Suriye’de Bahrî Memlük
hâkimiyetine son veren Burcî
Memlüklerin kökeni ve menşei
hakkında bilgi sahibi olmak
Burcî Memlüklerin ilk
dönemlerinde, Bahrî Memlük
emirlerinin isyanları hakkında
değerlendirme yapabilmek
Sultan Berkuk, Ferec ve Şeyh
Müeyyed döneminin dış olaylarını
kavramak
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Anahtar Kavramlar

Çaşngir: Sultan ve ailesi için yemek pişirilen veya içeceklerin hazırlandığı
mutfak ve meşrubathanelerin yönetiminden sorumlu kişi olup herhangi bir zehirlenme riskine
karşı sultandan önce onun yemeğini tadan kişidir.

Devâdâr: Hükümdarın yazışmaları sırasında hokkasını tutan kişi olup bir nevi
genel sekreter ve protokol memuru olarak da görev yapardı
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Giriş
Bu bölümde, Mısır ve Suriye’deki Türk asıllı Bahrî Memlüklerin yerini alan Çerkez
asıllı Burcî Memlüklerin oluşumu ve çoğalıp tahtı ele geçiriş süreçleri incelenecek; ilk Burcî
sultanı Berkuk’un Bahrî emirleriyle yaptığı mücadeleler ile Berkuk ve sonrasında Sultan
Ferec ile Şeyh Müeyyed döneminde yaşanan hadiselere göz gezdirilecektir.
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6.1. Burcî Memlük Sultanları (784-923 / 1382-1517)
Berkuk Seyfeddin ez-Zahir (I. Saltanatı) 784/1382
Zeyneddin II. Haccî (Bahrî, II. saltanatı) 791/1389
Berkuk (ikinci saltanatı) 792/1390
Ferec Nasırüddin en-Nâsır (I. saltanatı) 801/1399
Abdülaziz el-Mansur 808/1405
Ferec (İkinci saltanatı) 809/1405
Mus’tain el-Adil (Aynı zamanda halife) 815/1412
Şeyh Müeyyed el-Mahmudî 815/1412
Ahmed el-Muzaffer 824/1421
Seyfeddin Tatar ez-Zahir 824/1421
Nasırüddin Muhammed es-Salih 824/1421
Seyfeddin Barsbay el-Eşref 824/1422
Cemaleddin Yusuf el-Aziz 841/1438
Seyfeddin Çakmak ez-Zahir 842/1438
Fahreddin Osman el-Mansur 857/1453
Seyfeddin İnal el-Eşref 857/1453
Şihâbeddin Ahmed el-Müeyyed 865/1461
Hoşkadem ez-Zahir 865/1461
Seyfeddin Yelbay ez-Zahir 872/1467
Timurboğa ez-Zahir 872/1468
Kayıtbay el-Eşref

873/1468

Muhammed en-Nasır 902/1495
Kansuh Ebu Said ez-Zahir 904/1498
Canbulat el-Eşref 905/1500
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Seyfeddin Tumanbay el-Adil 906/1501
Kansuh Gavrî el-Eşref 906/1501
Tumanbay el-Eşref

922 -923/1516 -1517

6.2. Burcî Memlüklerin Menşei
Orta Çağ İslam tarihi incelendiğinde büyük sultanların, emirlerin ya da halifelerin
toplumdaki nüfuzlarını arttırma ve iktidar mücadelelerinde kendi güvenliklerini sağlama
amacıyla Memlük askeri edinme yoluna gittikleri görülmektedir. Hatta bu Memlüklerin sayısı
ve toplumdaki etkinlikleri zamanla o derece artmıştır ki Mısır’daki Eyyûbîler hanedanlığının
otoritesine son verip kendilerinin bizzat hükümran oldukları Memlükler Devleti’ni
kurmuşlardır.
Bahrî Memlüklerin sultanlarından Seyfeddin Kalavun (1279-1290), öncelikle kendi
saltanatını sağlama almak ve kendisinden sonra da hükümdarlığın kendi soyundan devam
etmesini temin için değişik bir uygulamaya girişmiştir. Kendisi Kıpçak ülkesinden getirilme
bir Memlük olmasına rağmen, mevcut Türk Memlüklerine ilaveten, Çerkez asıllı çok sayıda
esir satın almıştır. Bu esirler, Karadeniz limanlarındaki esir pazarlarından satın alınarak
Venedik ve Ceneviz gemileriyle Mısır’a getiriliyorlardı. 12 bin kişi arasından seçtiği 3700
memlüğü gözlerden uzak bir yere Kal’atülcebel’in burçlarına yerleştirmiştir. Bunlara
yerleştirildikleri kale burçlarına atfen el-Memâlikü’l-Burciyye yani Burcî Memlükleri adı
verilmiştir. Kalavun bu yeni Memlüklerin Türk Memlükleriyle karışmamasına özen
göstererek onların eğitimine ihtimam gösterdi. Kalavun’dan sonra oğulları da Burcî
Memlüklerine çok ehemmiyet verdiler. Kalavun’un kurduğu hanedanın uzun soluklu
olmasında Burciyye’nin rolü büyük olmuştur.
Kalavun’un bu şekilde oluşturduğu Burcî Memlükleri yeni Çerkez gruplarının
katılmasıyla giderek çoğalmaya ve kuvvetlenmeye başladılar. Öyle ki bunların kısa bir süre
içerinde ülkedeki siyasi olaylara müdahil oldukları görülmektedir. Nitekim 1293’te, efendileri
Kalavun’un oğlu Halil Eşref, Atabek Baydara tarafından öldürülünce hemen harekete geçip
onlar da Baydara’yı öldürmüşler ve Nasırüddin Muhammed’i tahta çıkararak Kalavun
hanedanının kesintiye uğramasına izin vermemişlerdir.
Nasırüddin Muhammed’in birinci saltanatı döneminde, Mısır’da çoğalmaya başlayan
Tatar menşeli Memlüklerle mücadeleye girişmişler; fakat liderleri Sencer eş-Şücâî, Tatar
Memlükleri lideri Ketboğa tarafından öldürülünce, kıyıma uğramışlardır. Ketboğa, kalede
kendi kontrolü altında tuttuğu 4000 Çerkez’den başka Memlük bırakmamış hepsini
Kahire’den uzaklaştırmıştır. Sonrasında Muhammed Nasır’ın yerine geçen Ketboğa (12941296) ve Lâçin’in (1296-1299) hükümdarlıkları zamanında Burcî Memlüklerle Bahrî
Memlükler arasında şiddetli mücadeleler yaşanmıştır. Burcî emirlerinden Seyfeddin Gürcü ve
Seyfeddin Tuğcu, Lâçin’i ortadan kaldırarak Kalavun ailesinden Muhammed Nasır’ı yeniden
tahta geçirirler (1299). Lakin Muhammed Nasir daha sonra nüfuzu iyice artan Burcî Memlük
ileri gelenlerinden Baybars el-Çaşngir’in baskılarına dayanamayıp tahtan feragat edecektir
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(1309). Yerine geçen Baybars el-Çaşgnir, Burciyye’ye mensup -dolayısıyla da Çerkez- ilk
sultan olacaktır.
Tahtın yeni sahibinin Burcî emirlerinden birinin olmasına kari, halk ve ulema
arasından itirazlar yükselmiş; oluşan muhalefet Muhammed Nasır’ı üçüncü defa tahta
çıkarmıştır (1310). Bu üçüncü saltanatında sultan, Burcî Memlüklerinin gücünü kırma yoluna
gider ve önde gelenlerini ağır şekilde cezalandırır. Fakat kendinden sonra yerine geçen
oğullarının devrinde Burcî Memlükleri tekrar kuvvet bulmaya başlamış ve Muhammed
Nasır’ın oğlu el-Melik el-Kamil I. Şaban’ın saltanatı sırasında isyan etmişlerdir (1345). İsyan
sonunda Şaban azledilmiş ve yerine kardeşi el-Melik el-Muzaffer I. Haccî geçirilmiştir.
Aslında Haccî, Türk grubunun nüfuzunu kırmak için Burcîler lehinde tavırlar sergileyecektir
fakat kısa bir süre sonra öldürülmesi ve yerine Türk grubunun da desteğiyle kardeşi el-Melik
en-Nasır Hasan’ın sultan ilan edilmesi Burcîlerin durumunun yeniden kötüleşmesine sebep
olmuştur (1347).
Salahaddin Muhammed’i tahta çıkaran Türk Memlüklerinin reisi Yelboğa’nın,
rakiplerini yenmek için çoğunluğu Çerkezlerden oluşan yeni bir Memlük sınıfı teşkil
etmesiyle Çerkezler yeniden toparlanmaya başladılar. Nitekim sonrasında Burcî Memlük
Devleti’nin kurucusu olacak olan Berkuk da bu grubun içindedir. Yelboğa, 1366 yılında
öldürülünce onun intikamını almak için karışıklık çıkaran Burcîler sürgüne gönderilmiş ve
yeniden güç kaybetmişlerse de Sultan Zeyneddin II. Şaban (1363-1376) döneminde
affedilerek Mısır’a geri davet edilmişlerdir. Özellikle Taştimur ed-Devâdar’ın gayretleriyle
değişik vilayetlere dağılmış olan bu Memlükler Kahire’ye geri getirilmiştir. Bu durum aynı
zamanda Burcî Memlüklerinin de yeniden toparlanmaları ve saltanata hâkim olmaları
anlamına geliyordu. Berkuk da bu esnada Kahire’ye gelmiş, sultanın iltifatına nail olmuştur.
Buraya kadar uzun uzun anlattığımız, Burcî Memlüklerin oluşum ve yönetimi ellerine
geçiriş süreçleri göstermektedir ki kurucuları Seyfeddin Kalavun döneminden beri bu askerî
birlik, Memlük siyasetinin belirleyici aktörlerinden olmuş; Kalavun’un oğulları ve torunları
döneminde tahtın sahibini belirlemede etkin olmuşlardır.

6.3. Berkuk el-Melîk ez-Zahir (784 -801 / 1382 -1399)
Çerkez kabilelerinden Kesâ’ya mensup olan Berkuk, gençliğinde esir alınarak önce
Kırım’a oradan da Mısır’a getirilmiştir. Burada Emir Seyfeddin Yelboğa’ya satılmıştır
(764/1362-1363). Dönemin tarihçileri, Yelboğa’nın onu yetiştirerek Berkuk adını verdiğini
nakletmektedirler. Daha önce de belirtildiği gibi efendisi Yelboğa’nın katli üzerine Kerek’e
sürülerek hapsedilen Memlüklerin arasında o da vardır. Fakat Sultan Zeyneddin II. Şaban
(1363-1376) döneminde affedilerek Kahire’ye geri dönmüşlerdir. Burada sultanın emrine
giren Berkuk, tablhane emirliği vazifesine getirilmiştir. Sultan Alâaddin Ali el-Mansur (13761381) zamanında ise yüzler emirliğine yükseltilmiş, bir yandan da Yelboğa Memlüklerinin
başında aktif roller üstlenmiştir.
Bir müddet sonra arkadaşlarının da desteğini temin ederek mevcut Çerkezleri kendi
tarafına çekmek suretiyle kendisine sadık bir Memlük grubu teşkil etmeyi başardığı
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görülmektedir. Bu şekilde güçlenen Berkuk, önce Atabek Karatay et-Tazi’nin, sonra da
kendisine ıstablda bir vazife vermeyi vaat eden Aybek el-Bedri’nin hizmetine girer. Ancak
Aybek’in mevkisini kuvvetlendirmek maksadıyla giriştiği entrikaları tasvip etmez ve daha
sonra onun tevkifinde görev alır. Bundan sonra atabek olan Yelboğa en-Nasırî’nin yanında,
büyük bir nüfuza sahip olacaktır. Zamanla durumunu daha da güçlendiren Berkuk,
oluşturduğu Çerkez Memlük grubu ile Türk menşeli Memlük toplayan Zeyneddin Berke ile
rekabete girmiştir. Rekabetten kazançlı çıkan Berkuk, Sultan el-Melik el-Mansur Ali
tarafından atabek olarak vazifelendirilmiştir. Böylece Çerkezleri ve onun destekçisi olan
ümerayı da önemli görevleri getirerek sultanın yaşının küçük olmasından da istifade ederek
bütün idareyi eline geçirmiştir.
Bu arada Mısır’da Çerkezlerin kuvvetlenmeleri karşısında tamamen Türklerden oluşan
bir grup meydana getirmek isteyen Zeyneddin Berke’yi ve taraftarlarını bertaraf edecektir.
Hâsılı Mısır’daki Türk hâkimiyetine son verilmiş olacaktır. Bir süre sonra da Emir Zeyneddin
Berke’yi öldürttüğü görülmektedir. Böylelikle Memlük Sultanlığı’nın mukadderatını eline
alan Berkuk, küçük sultanın 19 Mayıs 1381’de ölümü üzerine sultan olmak için giriştiği
teşebbüste başarılı alamayınca el-Melik el-Eşref’in oğullarından Haccî’nin sultan olmasını
sağlamıştır. Bir taraftan da sultanlığı ele geçirmek için birtakım faaliyetler içine girdiği
anlaşılmaktadır.
Yeni sultanın mevcudiyetine rağmen kudret ve nüfuzu elinde tutmaya yine muvaffak
olmuştur. Bu sırada Türk emirlerinin onu ortadan kaldırmak için yaptıkları girişimleri kendi
menfaatine çevirip Memlük Sultanlığı’nın maruz kaldığı tehlikeler ve iç istikrarsızlık
karşısında küçük yaştaki sultanın yetersizliğini ileri sürmüş ve yerine güçlü bir sultanın
seçilmesini istemiştir. Bunun üzerine toplanan meclis Haccî’yi tahttan indirerek “el-Melik ezZahir” unvanıyla Berkuk’u sultan ilan etmiştir (1382). Berkuk’la başlayan süreç hem Memlük
tarihinin en uzun hüküm süren hanedanlığının (Nasır ailesi) hem de Bahrî Memlükler
döneminin sonu olmuştur. İlk sultanları Berkuk olan Çerkez Memlükleri (Burcîler) hanedanı
ise, 1517 yılına kadar devam edecektir.
Berkuk, uzun bir hanedana son verip başa geçmiş olmasından dolayı çıkabilecek
muhalif hareketleri hiç göz ardı etmemiş; kendini halka kabul ettirebilmek için halkı gözeten
olumlu mevzuat değişikliklerine gitmiştir. Yine de yönetimde yaptığı köklü değişikliklerin,
çeşitli iç isyanlara sebep olduğu görülmektedir. Filhakika üst mevkilere kendisine bağlı
kişilerin tayinine karşı çıkan emirlerin isyanı söz konusu olmuş bunlardan ilki Türk
emirlerden Elbistan naibi Altınboğa es-Sultanî önderliğinde vuku bulmuş ise de başarılı
olamayarak liderlerinin Sivas ve civarında hüküm süren Kadı Burhaneddin’e sığınmalarıyla
netice bulmuştur.
Sultan Berkuk’a karşı 1383 yılında ikinci bir kalkışma söz konusu olmuştur. Bu sefer
başkentteki Türk ümera ile Halife iş birliğine giderek planları gereği eğer başarılı olurlarsa
sultanlık makamına Halife Mütevekkil’i getirmeyi düşünmüşlerdir. Fakat bu teşebbüsten
erken haberdar olan Sultan Berkuk, bunların öncülerini hızlı bir şekilde öldürtmüş ve Halife
Mütevekkil’e de aynı haddi uygulamak istemiştir. Fakat 4 mezhep başkadılarının buna kaşı
çıkmaları ile vazgeçip Halife’yi tutuklamak ve yerine Ömer b. İbrahim el-Müstemsik’i “el98

Vasık bi’llah” unvanıyla halife ilan etmekle yetinmiştir. Sultan, 6 yıl sonra Halife
Mütevekkil’i tekrar eski görevine getirecektir.
Berkuk saltanatında, Memlükleri uğraştıran en önemli harici mesele Timur
Devleti’ydi. Moğol Çağatay Hanlığı’nın emirlerinden olan Timur, Azerbaycan merkezli
büyük bir devlet kurmuştu. Anadolu, Mısır ve Hindistan’a doğru genişlemeyi arzu eden
Timur, bölgedeki devletlerin en korkulu rüyası hâline gelmişti. 789/1387 yılında Anadolu’da
bir kısım yerleri ele geçiren Timur’un, Suriye ve Mısır üzerine sefere niyetlendiği haberi
Sultan Berkuk’u teyakkuza geçirmiştir. Olası bir çarpışma için yeni vergiler konulması,
toplanan yeni askerî birliklerin hudutlara sevk edilmesi, komşu ülke hükümdarları (Celayir
hükümdarı Ahmed ve Altın Ordu hükümdarı Toktamış) ile iş birliğine gidilmesi gibi önlemler
alındığı görülmektedir. Nitekim bu faaliyetler Timur’u endişelendirmiş ve ona Güneydoğu
Anadolu’dan ayrılarak Toktamış üzerine gitmeye karar verdirmiştir.
Timur tehlikesini uzaklaştıran Sultan Berkuk bu kez içeride kendisine karşı çıkan
üçüncü isyan ile uğraşmak durumunda kalmıştır. 1389’da başlangıçta Mintaş öncülüğünde
başlayan isyana Emir Yelboğa’nın da saf değiştirip katılmasıyla güçlenen muhalif güçler,
Halep, Trablus, Hama ve Dımeşk’i kontrol altına almış ve gözlerini Mısır’a çevirmişlerdi. Bir
yandan bu kalkışma ile uğraşan Berkuk, diğer taraftan daha önce görevinden indirdiği Halife
Mütevekkil ile barış yoluna gitti ve onu yeniden halife ilan etti. Aldığı tüm tedbirlere rağmen
başarılı olamayan Berkuk, başkentteki bazı emirlerinin de kuvvetleriyle beraber onu terk edip
isyancılara katılmalarıyla zor durumda kalmıştır. Teslim olmaktan başka çaresi olmadığını
anlayınca da Emir Yelboğa’dan af dileyerek yönetimden ayrılmış ve esir edilerek başkentten
uzak Kerek’e hapsedilmiştir.
Berkuk’un hükümranlığına son veren Yelboğa, benzer bir iç muhalefetten tedirgin
olduğundan saltanat makamına geçmeye çekinmiş ve Zeyneddin II. Haccî’yi “el-Mansur”
unvanıyla tahta geçirmiştir (2 Haziran 1389). Kendisi de atabekü’l-asâkir olarak görevine
devam etmiştir. Sultanlığı tercih etmese de kısa bir süre sonra Yelboğa ve Mintaş arasında
nüfuz çekişmesi belirmiş ve bunun neticesinde üstün gelen Mintaş, rakibi Yelboğa’yı
İskenderiye’ye sürmüştür. Mintaş ise atabeklik makamına gelmiştir. Mintaş ilk iş olarak
Kerek’teki sabık sultan Berkuk’un öldürülmesi emrini vermişse de Kerek naibi bu emri
uygulamamıştır.
Berkuk’un, Mintaş’ı endişelerinde haklı çıkardığı ve Kerek’te boş durmayarak
yönetimi yeniden ele geçirmek için uğraştığı görülmektedir. Önce Kerek’te topladığı destek
ve kuvvetle, Dımeşk’i muhasara etmiş; burada Halife’yi ve Sultan II. Haccî’yi yanına alarak
onun üzerine yürüyen Mintaş’ı zor da olsa mağlup etmiştir. Savaşı kazanan Berkuk, halifeyi
ve sultanı esir etmiş; Mintaş’ı ric’ate mecbur etmiştir. Sultan Zeyneddin II. Haccî, saltanatı
Berkuk’a devrettiğini söyleyerek yönetimden çekilmiştir. Kahire’ye giderek tahta yeniden
çıkan Berkuk (14 Safer 792/1 Şubat 1390), bir süre sonra Emir Yelboğa’yı ve 1393’te
Mintaş’ı ortadan kaldırarak kendisini korumaya almıştır. Sonraki süreçte Berkuk’un Türk
ümerayı azledip yerine kendi Memlüklerini getirme noktasında daha rahat davrandığı ve
Çerkez asıllı Memlüklerinin sayısını giderek artırdığı görülmektedir.
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Osmanlı padişahlarından I. Murad ve Yıldırım Bayezid ile dostane ilişkiler kuran
Berkuk, Timur’a karşı düşmanca bir politika gütmüştür. Bu sırada Tebriz, İsfahan ve Bağdat’ı
istila eden Timur’un elinden kaçan Celayir hükümdarı Ahmed’in Bağdat’tan ayrılarak
Memlüklere sığınması Timur’la ilişkilerin iyice gerilmesine sebep olmuştur (1394 baharı).
Timur’un, Ruha olarak bilinen Urfa’yı alarak Suriye sınırlarına dayanması ise Berkuk’u
harekete geçirmiş, Sultan Ahmed’i emrine verdiği kuvvetlerle birlikte Bağdat’a yönlendirmiş
kendisi de sefer hazırlığı yaparak yola çıkmıştır. O sıralarda Timur, yine Altın Ordu
hükümdarı Toktamış Han’ın tacizleri üzerine yönünü değiştirmek durumunda kalınca Celayir
sultanı Ahmed, Bağdat’ı geri almış ve Halep’e kadar gelen Sultan Berkuk da savaş yapmadan
geri dönmüştür.
Timur tehlikesinin savaşsız savuşturulmasında, kurulan ittifakların önemli rolü
olmuştur. Daha önceden Memlük sultanı Baybars ile Altın Ordu hükümdarı Bereke Han
arasında kurulan dostane ilişkilerin bu kez, Berkuk ve Toktamış arasında kurulduğu
görülmektedir. Önceki dönemde İlhanlıların, şimdi ise Timur’un ortak tehdit olarak
algılanması, hiç şüphesiz bu ittifakın müsebbibidir. Öte yandan Berkuk saltanatı boyunca,
Timur’la mücadele hâlinde olan Altın Ordu hükümdarı Toktamış Han ile arasında iyi ilişkiler
kurmaya özen göstermiştir. Aynı şekilde, özellikle Timur tehlikesinin belirmesiyle birlikte
Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile de iyi münasebetler oluşturulmuştur.
9 Şevval 809/14 Haziran 1399 tarihinde rahatsızlanan Berkuk, hastalığı esnasında
çocuklarının saltanatları için halife ve ümeradan bağlılık yemini almaya karar verir. Halife
Mütevekkil ve Mısır başkadılarının bulunduğu ortamda oğulları Ferec, Aziz ve İbrahim’in
kendisinden sonra sırayla sultan olmasını ve onlara biat edilmesini ister ve icara edilen bu biat
merasiminden 6 gün sonra vefat etmiş (15 Şevval 809/20 Haziran 1399) ve es-Sahra’da
bulunan türbesine defnedilmiştir. Kendisinden sonra, birinci veliahdı Ferec’in tahta çıkarıldığı
görülmektedir.
Başta da değinildiği gibi, uzun bir hanedana son verip başa geçen Berkuk’un, halk
nezdinde kabul görmek için halkı rahatlatıcı politikalar üretmesi gerekiyordu. Dönemin
vakanüvisleri onun, âdil ve vakar sahibi bir hükümdar olduğunu daima ihtiyatlı hareket edip
en küçük tedbirleri bile almada ihmal göstermediğini naklederler. Ayrıca bazı vergileri
kaldırtarak halka mali bir ferahlama sağladığı, fırsat buldukça adli duruşmalara katıldığı, ilim
adamlarına değer verip onları kolladığı bilinmektedir. Yine Türkçeyi resmî dil olarak kabul
etmiş ve birçok eserin bu dile tercüme edilmesini sağlayarak Türk diline büyük hizmetler
etmiştir.

6.4. Ferec el-Melik en-Nasır (801 - 815 / 1399 - 1412)
Sultan Berkuk’un vasiyetine sadık kalınmış; vefatının ardından Emir Aytemüş’ün
evinde toplanan emirler, Berkuk’un 13 yaşındaki oğlu Ferec’i “en-Nasır” unvanıyla sultan
ilan etmişlerdir (20-21 Haziran 1399). Bu şekilde Ferec, Atabekü’l-asâkir Aytemüş ile Emir
Tağriberdi himayesinde Memlük tahtına çıkarılmıştır. Sultanın yaşının küçük olması ile de
idari işlerin kontrolü, kalede onunla beraber ikamet edecek olan atabekü’l-asâkir Emir
Aytemüş’ün eline geçmiştir.
100

Saltanat makamında böyle çocuk denecek yaşta birinin bulunması, uzun süredir
birbirleri ile rekabet hâlinde olan emirlerin arasındaki mücadeleyi iyice kızıştırmıştı. İçerideki
bu çalkantılar, Osmanlılar tarafından değerlendirilmiş; Sultan Yıldırım Bayezid daha önceden
Anadolu Selçuklularına ait olup Memlüklü hâkimiyetine geçen toprakların fethine girişmiştir.
Bu meyanda 1399 Ağustos ayında Elbistan, Darende ve Malatya civarlarını alan Yıldırım,
ilerleyerek bazı kaleleri de ele geçirmiştir. Bu durum Osmanlı-Memlük ilişkilerinde
gerginliğe yol açmıştır.
Diğer yandan da Emir Aytemüş’ün kalede sultanla yaşamasından ve tüm kontrolü
elinde tutmasından rahatsız olan diğer emirler bu duruma bir çözüm olarak çocuk sultan
Ferec’e rüşte erdiğini ilan ettirdiler ve bu yönde kadılardan da bir onay alarak Aytemüş’ü saf
dışı bırakmak istediler. Emir Aytemüş bu durumda artık Sultan’a vekâlet edemeyecekti.
Ardından meydana gelen gelişmeler sonucu Dımeşk’e kaçan Aytemüş; arkasından Dımeşk’e
giden Sultan Ferec tarafından öldürtülmüştür. Dımeşk’te bulunduğu sırada sultan, Osmanlı
padişahı Yıldırım Bayezid’e işgal ettiği toprakları iade etmesi aksi takdirde savaşmak zorunda
kalacağına dair haber yolladı ise de tehdidi ciddiye alınmamıştır fakat kendisi de savaşmayı
göze alamamış ve Kahire’ye dönmüştür.
Bazı tarihçilere göre Yıldırım Bayezid daha sonra Ferec’e elçi gönderip Timur’a karşı
ittifak teklif ettiyse de bu kez Ferec teklifi kabul etmemiştir. Bu sırada Timur ise yeni bir
sefere çıkmıştır (1399 sonları). Sırasıyla, Sivas, Malatya, Antep (Ayntab)’i ele geçirmiş,
Suriye’ye doğru ilerlemektedir. Hâsılı Memlük askerlerini yenilgiye uğratarak 1400’de
Halep’e girmiştir. Halep şehri yağma edilip halkı kılıçtan geçirildikten sonra Timur’un
ordusu, Hama, Humus ve Baalbek’i de diğer yerler gibi kanlı bir şekilde alarak Dımeşk
yönünde yoluna devam etmiştir.
Suriye’de bunlar yaşanırken Mısır’da hazırlıklarını tamamlayan Sultan Ferec, Timur
istilasına karşı büyük bir orduyla yola koyulmuş ve Dımeşk yakınlarına gelmişti. Muharebe
öncesi yapılan müzakereler netice vermeyince burada savaş başladı. Çarpışmalarda büyük
zayiat veren Memlükler, bir de bazı emirlerin askerleriyle birlikte ordudan ayrılarak
Kahire’ye doğru yola koyulduğu ve yeni bir sultan seçmeye gittikleri haberi ile iyice
dağıldılar. Bunun üzerine Sultan Ferec, emrindeki bir kısım askerle birlikte savaş alanından
ayrılarak emirlerin peşinden Mısır’a yöneldi. Onun savaş alanını terk etmesiyle ordu da
dağılınca iyice savunmasız kalan Dımeşk halkı barış yoluyla teslim olmaktan başka çare
bulamadı.
Fakat buna rağmen Timur’un askerleri bu şehirde de büyük tahribat, yağmalama ve
katliam yapmışlardır. Bu arada Yıldırım Bayezid, Timur’a karşı yeniden ittifak kurulması için
Ferec’e bir elçi göndermiş, önceden alınan yerlerin iadesi şartıyla iki taraf arasında Berkuk
zamanındaki dostluk yenilenmiştir. Timur, Suriye’nin merkezî konumundaki Dımeşk’i de
aldıktan sonra seferi bitirip yönünü Karabağ’a çevirecek (1401), bir yıl sonra da bu sefer
Osmanlılar üzerine hareket edip onlara meşhur Fetret Devri’ni yaşatacaktır.
Sultan Ferec, Mısır’a döndükten sonra kontrolü yeniden sağladıysa da 1401-1405
yılları arasında emirlerin siyasi çekişmelerinin bütün hızıyla devam ettiği aşikârdır. 1405
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yılına gelindiğinde olaylar öyle bir hâl almıştı ki Ferec, akıbetinden korktuğu için tahtını
bırakıp Kahire’deki bir evde saklanmış ve onun ortaya çıkmaması üzerine emirler, yerine 10
yaşlarındaki kardeşi Abdülaziz’i “el-Melik el-Mansur” unvanıyla tahta geçirmişlerdir (21
Eylül 1405). Bu kez de yeni sultanın üzerinde Atabek Baybars’ın etkin olması üzerine diğer
emirlerin muhalif hareketleri başgöstermiş durumu fırsat bilen sabık sultan Ferec, 69 gün
sonra saklandığı yerden çıkıp tekrar tahtını devralmış (17 Kasım 1405) ve kardeşini
öldürtmüştür.
Ferec’in ikinci saltanat dönemi (1405-1412) boyunca da iç karışıklıklar yine devam
eder. Özellikle 1405 yılında Timur’un ölümüyle beraber, Timur İmparatorluğu’nun
uhdesinden çıkan Suriye’de otorite boşluğu doğmuş, bazı emirler sultanlık iddiasında
bulunmuştur. Bunlar üzerine sefere çıkan Sultan Ferec, Dımeşk naibi Nevruz ile Trablusşam
naibi Şeyh el-Mahmûdî (Şeyh Müeyyed) öncülüğünde 1409’da başlayan isyanı bastıramamış,
yapılan uzun mücadelelerden sonra Dımeşk’e kaçmak durumunda kalmıştır (1412). Daha
sonra tutuklanan sultan, alınan fetvayla öldürülmüştür (28 Mayıs 1412).
Sultan Ferec’i ortadan kaldıran Nevruz ve Şeyh Müeyyed, saltanat konusunda
uzlaşamayınca çareyi o sıralarda hilafet makamında bulunan kişiyi aynı zamanda sultan ilan
etmekte bulmuşlardır. Böylece Halife Mus’tain, halifelik ve sultanlık görevlerini şahsında bir
araya getirmiştir.
Dönemin tarihçilerine göre (Makrizi gibi) Ferec’in kötü idaresiyle Mısır ve Suriye
şehirleri Timur’un istilasına uğramış ve harabeye dönmüşlerdir. Ayrıca Memlük gruplarının
çıkardığı isyanlar yüzünden ülkede istikrar bozulmuştur. Onun bir isyan sonucu
öldürülmesinin ardından Memlükler Devleti’nde ilk ve son defa halifelikle sultanlık aynı
şahısta birleştirilmiş oldu. Fakat sultan ilan edilen Halife Mus’tain-billah sadece unvanını
taşıdığı sultanlığını ancak 6 ay sürdürebildi.

6.5. Şeyh Müeyyed el-Mahmûdî (815 - 824 / 1412 -1421)
Daha önce de geçtiği gibi Sultan Ferec’e karşı uzun yıllar isyan durumunda olan Emir
Şeyh el-Mahmûdî ile Nevruz, Ferec’in halinden sonra hangisinin tahta geçeceğine dair
uzlaşıya varmamışlar ve Halife Mus’tain-billah sultan ilan edilmişti. Yeni dönemde, Şeyh elMahmûdî sultana atabek tayin edilirken Nevruz Dımeşk naipliğine getirilmiştir. Müs’tainbillah’ın bütün devlet işlerini kendisine havale etmesi dolayısıyla atabeğliği döneminde
idareyi tamamen eline alan Şeyh el-Mahmûdî, 6 ay sonra emirleri toplayıp kendilerine söz
geçirebilecek, kendisi de emir olan bir sultanın tahta çıkarılması gerektiğine onları ikna için
çalışmıştır. Görüşmeler neticesinde Halife Mus’tain-billah sultanlıktan hal edilirken Şeyh elMahmûdî, “el-Melik el- Müeyyed” unvanıyla tahtın yeni sahibi olmuştur (1 Şaban 815 / 6
Kasım 1412).
Kafkasya’dan esir tüccarı Hoca Mahmud Şah tarafından Mısır’a getirilip dönemin
atabeği olan Berkuk’a hediye edilmiş olan Şeyh el- Mahmûdî, onu satan tüccara nispetle bu
isim ile anılmaktaydı. Berkuk tarafından iyi bir asker olarak yetiştirilir ve sonrasında onun
tarafından azat edilip çeşitli görevlere getirilir. Kariyerinin bundan sonraki kısmında Şeyh’in
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değişik yerlerin naib ve emirliğini yaptığı, bazen sultanların hizmetinde çalıştığı bazen de
onların devrilmesi için girişilen isyanlarda aktif rol oynadığı görülmektedir. Son olarak
Trablusşam naipliği görevindeyken Ferec’e karşı çıkan isyana katılmıştı. Bahsi geçtiği üzere
Ferec’in ölümünün ardından istemeden de olsa halifeyi, sultan ilan etmek zorunda kalmıştı.
Fakat çok geçmeden bu sorunu halletmiş saltanatı devralmayı başarmıştır.
Şeyh Müeyyed, önce Mısır’da Arap kabileleri tarafından çıkarılan isyanları
bastırmakla uğraştı. Ardından eski müttefiki Dımeşk naibi Nevruz’un onun saltanatını
tanımaması üzerine, Suriye’ye Nevruz üzerine uzun bir sefere çıkmış sonunda kuşattığı
Dımeşk’e girmiş ve yakaladığı Nevruz’u öldürtmüştür (1414). Aynı yıl içinde, Halife
Mus’tain’i azledip ve yerine onun kardeşi Davud’u “el-Mu’tezid” unvanıyla göreve
getirmiştir.
Ertesi yıl Hama, Trablus ve Gazze naiplerinin desteğini alan yeni Dımeşk naibi
Kanıbay’ın isyanıyla karşılaşınca ikinci Suriye seferine çıktı. İsyanı bastırıp Kanıbay’ı ve
isyancıların Halep’e girmesine izin veren Halep naibiyle diğer bazı isyancı emirleri ortadan
kaldırıp Kahire’ye döndü. Uyguladığı bu nevi sert tedbirlerle bölgede otoritesini kabul ettirdi.
Öte yandan Güney ve Güneydoğu Anadolu’daki Türkmen beyliklerini itaat altında
tutarak onların Osmanlılar veya Karakoyunlularla birleşmesini engellemeye çalıştı.
Dulkadıroğullarının Osmanlılarla dostluk kurmasından endişeye kapıldı ve 1414’te sefere
çıktı. Daha önce kendi rızası ile verdiği Antep ve Darende’yi Dulkadıroğullarından geri aldı.
Karamanoğlu II. Mehmed Bey’in bir süre önce (1415) Memlük idaresine giren
Tarsus’a saldırıp burayı geri alması (Ekim 1418), Sultan Şeyh Müeyyed’in tepkisini
çekmiştir. Karamanoğulları üzerine oğlu İbrahim komutasında gönderdiği ordu, Mehmed
Bey’i yenerek onu esir almış ve Kahire’ye getirmiştir. Şeyh Müeyyed Karamanoğullarının
başına ise Mehmed Bey’in kardeşi Ali Bey’i tayin etmiştir (1419). İbrahim, aynı seferde,
bağımsız hareket etmeye başlayan güneydeki diğer Anadolu beyliklerini de kontrol altına
almıştır.
Şeyh Müeyyed döneminde Osmanlılarla dostane ilişkiler kurulmuştur. 1416-1420
yılları arasında dostluğun devamı ve ticari ilişkilerin gelişimi için antlaşma yapıldı.
Akkoyunlular ile de iyi ilişkilerin geliştirildiği bu dönemde Akkoyunlu-Karakoyunlu
mücadelesi Memlükleri de etkilemiş; Mercidâbık (1417) hezimetinden sonra Suriye
topraklarına sığınan Akkoyunlu hükümdarının ardından Antep ve Birecik şehirleri
Karakoyunlu Yusuf tarafından tahrip edilmiştir. Olaylar üzerine hastalığına rağmen sefer
kararı alan Şeyh el-Mahmûdî, Kara Yusuf’un ölüm haberinin duyulmasıyla seferden
vazgeçmiştir.
8 yıl 5 ay hüküm süren Şeyh el-Mahmûdî uzun süren bir hastalığın ardından 8
Muharrem 824 /13 Ocak 1421 tarihinde vefat etti ve kendi yaptırdığı medresedeki türbesine
defnedildi. Şeyh Müeyyed’in ölümünün ardından Memlüklü saltanatı bir yıl içerisinde üç kez
el değiştirecektir. Tarihçiler nezdinde genel olarak olumlu bir izlenim bıraktığı görülen sultan
için İbn-i Hacer, benzeri az bulunur bir sultan demiştir. Yöneticiliğin yanında aynı zamanda
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ilimle de meşgul olan Şeyh Müeyyed, önemli ilim adamlarından biri olan Bulkînî’den Buhari
icâzeti almıştır. Seferleri sırasında icâzetnâmesini yanında taşıdığı bilinmektedir. Sultan
Müeyyed, Mintaş ve Yelboğa en-Nasiri isyanları esnasında bir dönem tutuklu kaldığı
Hizânetü’l-şemâil hapishanesini yıktırmış, yerine kendi adını taşıyan ve günümüze ulaşan
büyük bir cami-medrese yaptırmıştır (el-Medresetü’l-Müeyyediyye).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Burcî Memlüklerinin teşkilini, Bahrî Memlük emirleri ile arasından
geçen iktidar mücadelelerini, Burcî Memlüklerin ilk sultanı olan Berkuk dönemi ve
sonrasında Sultan Ferec ile Şeyh Müeyyed dönemleri olayları; özellikle de Şeyh Müeyyed
döneminde Güney ve Güneydoğu Anadolu’daki beyliklerle yaşanan sıkıntılar üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki sultanlardan hangisi Bahrî Memlükler dönemini sona erdirmiştir?

a)

Nasırüddün Muhammed

b)

Berkuk ez-Zahir

c)

Ketboğa

d)

Şeyh Müeyyed

2)

Burcî Memlüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a)
Güney Afrika’daki köle pazarlarından Portekizli köle tüccarlarınca alınıp
Mısır’a getiriliyorlardı.
b)
Bunlar, ileride el-Zahiriyye Memlükleri adını alacak olan askerlerin temelini
oluşturacaklardı.
c)
Kalavun, bu Memlükleri Kal’atülcebel’deki kale burçlarına yerleştirdiği için
bu ismi almışlardır.
d)

Berkuk el-Melîk ez-Zahir (1382 -1399) Burcî Memlüklerin son sultanıdır.

e)
Bu dönemin başlarında yönetimdeki nüfuzlarını kaybeden Çerkez ümera,
etkinliklerini yeniden kazanmak için mücadele vermişlerdir.
3)
Burcî Memlükler döneminde aşağıdaki grupların hangisine mensup olan
askerler yönetimde daha çok söz sahibi olmuşlardır?
a)

Çerkez

b)

Türk

c)

Kürt

d)

Arnavut

e)

Arap
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4)
Berkuk döneminde Memlükleri uğraştıran en önemli harici problem hangi
devlet veya beylik ile yaşanmıştır?
a)

Osmanlılar

b)

Karakoyunlular

c)

Timur Devleti

d)

Akkoyunlular

e)

Karamanoğulları

5)
Hangi Memlük sultanının ilk saltanat yıllarında, Osmanlı padişahı Yıldırım
Bayezid, Timur tehlikesine karşı ittifak içinde olduğu Memlüklerle ilişkileri bozacak bir adım
atıp Elbistan ve Malatya civarlarını almıştır?
a)

Ferec

b)

Berkuk

c)

Nasırüddin Muhammed

d)

Barsbay

e)

Şeyh el Müeyyed

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) c, 5) a
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7. BURCÎ MEMLÜK SULTANLIĞI -2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Barsbay el-Melik el-Eşref
7.2. Seyfeddin Çakmak el-Melik ez-Zahir
7.3. Seyfeddin İnal el-Melik el-Eşref
7.4. Hoşkadem ez-Zahir
7.5. Kayıtbay el-Melik el-Eşref
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kıbrıs Adası ne zaman ve kimin tarafından fethedilerek Memlüklü
hâkimiyetine katılmıştır?
2)
1440, 1443 ve 1444 yıllarında Rodos Adası’na 3 sefer düzenleyen Memlük
sultanı kimdir?
3)
Sultan Seyfeddin İnal döneminde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed ile
yaşanan gerginliğin sebebi nedir?
4)
etkiliyordu?
5)

Dulkadıroğulları Beyliği, bu dönemin Osmanlı-Memlük ilişkisini nasıl
1485-1490 arasında devam eden Osmanlı-Memlük savaşlarını anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sultan Barsbay, Seyfeddin
Çakmak, Seyfeddin İnal,
Hoşkadem ve Kayıtbay
dönemi hadiselerini
kavrayabilmek
Bu dönemde Memlükler ile
Osmanlı Devleti arasındaki
ilişkinin seyri, çıkan
gerginliklerin mahiyetinin
farkına varabilmek
Memlüklerin, Güney ve
Güneydoğu Anadolu’daki
beylikler ile münasebetlerini
bilebilmek
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Anahtar Kavramlar

Hâcibü’l-hüccab: Memlük merkez teşkilatında en önemli yönetim
pozisyonlarından olup hiyerarşide, naibü’s-saltana ve atabekü’l-asâkirden sonra gelir. Görevi,
hükümdarla görüşmeye isteyen kişi ve grupları, makamları ve vazifelerini göz önünde
bulundurarak sultanın huzuruna çıkarmak (protokol), askerlerle ilgili işlemleri kontrol etmek
ve askerlerin kendi aralarındaki ihtilaflarını çözmekti.
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Giriş
Bu bölümde Sultan Barsbay, Seyfeddin Çakmak, Seyfeddin İnal, Hoşkadem ve
Kayıtbay dönemi hadiseleri incelenecek; bu dönemde Memlükler ile Osmanlı Devleti
arasındaki ilişkinin seyri, çıkan gerginliklerin mahiyetine odaklanılacak; Memlüklerin,
Akdeniz’deki sefer ve fetihleri ile Güney ve Güneydoğu Anadolu’daki beylikler ile
münasebetleri incelenecektir.
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7.1. Barsbay el-Melik el-Eşref (824 - 841 / 1422 - 1438)
Şeyh Müeyyed henüz saltanattayken yerine veliaht olarak 2 yaşındaki oğlu Ahmed’i
işaret etmiş ve Emir Tatar’ı da ona vekil göstermişti. Vefatıyla da “el-Muzaffer” unvanıyla
oğlu Ahmed tahta oturtulmuş, yönetimi Emir Tatar devralarak muhalif olabilecek Barsbay
gibi emirleri tutuklatmakla işe başlamıştır.
Yaklaşık 6 ay sonra çocuk sultan Ahmed’i tahtan indiren Emir Tatar, “ez-Zahir”
unvanıyla yeni sultan ilan edilmiştir. Tatar sultan olunca, Barsbay’ı hapisten çıkartarak
devâdâr ve onun oğluna mürebbi olarak tayin etmiştir. Şeyh Müeyyed gibi Barsbay da
Berkuk’un Memlüklerindendir. Berkuk’tan sonra tahta geçen Şeyh Müeyyed döneminde
Trablusşam naipliğine tayin edilmiştir. Fakat sultanın ölümüyle birlikte tevkif edilerek hapiste
tutulmuştur. Sultan Tatar zamanında ise affedilerek Cânibeg es-Sufî ile birlikte, sultanın
çocuk yaştaki veliahdı Muhammed’e naib olarak atanmıştır. Sultan Tatar, beklenmedik bir
şekilde aynı yıl vefat edince (30 Kasım 1421), vasiyeti üzerine küçük oğlu Muhammed “elMelik es-Salih” unvanıyla sultan olmuş; bu kez Barsbay onun yardımcısı konumuna gelmiştir.
Daha sonrasında Barsbay ve Canibeg es-Sufî arasında iktidar çekişmesi başgöstermiş
ve rakibine üstünlük sağlayan Barsbay, çocuk sultan Muhammed’i görevden alarak yerine
saltanatını ilan etmiştir (1 Nisan 1422). Arkadaşı Canibeg es-Sufî’den çekinip onu
hapsettirmiş, diğer iç ayaklanmaları da şiddetle bastırarak dış meselelere yönelmiştir. İlk
olarak uzun süredir problem olan Kıbrıs Adası ve buradaki korsanlar meselesinin halline
çalışılmıştır.
Kıbrıs Adası, daha önce de ifade edildiği gibi, Memlüklü sahilleri için tehlike
oluşturmaktaydı. Adanın hâkimleri, buranın Müslümanlara karşı yapılan Haçlı saldırılarında
bir üs olarak kullanılmasına izin veriyorlar hatta bazen onlarla iş birliğine giriyorlardı. Suriye
sahillerindeki Haçlı Prensliklerine son verildikten sonra ise en stratejik Haçlı noktası hâline
gelen bu ada hem seferlerde Haçlılara önemli üstünlükler getiriyor hem de Müslümanların
deniz ticaretinin güvenliğini zedeliyordu. Ayrıca korsanlar da bu adayı üs olarak
kullanmaktaydı. Örneğin, 1365 yılında Kıbrıs kralı, Venedik, Ceneviz, Rodos ve Avrupa
devletleri gemilerinden müteşekkil bir donanama ile İskenderiye’ye sadırmış; istila ettiği
şehirden yaklaşık 5000 Müslümanı esir almıştı. Dönemin Memlük sultanı, bu saldırıya cevap
vermek için büyük bir donanma hazırlığı içine girmişse de iç siyasi meselelerden dolayı bu
seferi gerçekleştirememişti.
1423 yılında, Müslüman tüccarlara ait bazı gemilere el konulup bunlar Kıbrıs’a
götürülünce, Sultan Barsbay Kıbrıs’a sefer düzenlemeye karar verir. 1424 yılından itibaren 3
sene üst üste sefere çıkar ve sonuncusunda Barsbay, Memlük tarihinin en önemli deniz
zaferlerinden birini gerçekleştirerek Kıbrıs’ı fethederek adanın kralını esir alıp Kahire’ye
getirir (1426). Sonrasındaki süreçte Ceneviz, Venedik ve Fransızların araya girmeleri ile
Kıbrıs Kralı John, Memlüklere bağlı kalacağı ve belirlenen miktarda vergi ödeyeceğini
taahhüt ederek serbest bırakılmıştır. Daha sonra Barsbay, Rodos Şövalyeleri ile barış akdetmiş
ve isyana yeltenen Mekke emirini de bertaraf etmiştir. Bu arada Akkoyunlu hükümdarı
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Karayülük’ün Timurlu hükümdarı Şahruh’un desteğine güvenerek 1433 yılında Memlük
topraklarına yaptığı saldırı da geri püskürtülmüştür.
Barsbay, ölümünden önce yerine oğlu Yusuf’u sultan, Emir Çakmak’ı ise ona
yardımcı ilan etmiş ve 7 Haziran 1438’de yakalandığı bir hastalık dolayısıyla vefat etmiştir.
16 yıllık saltanatı döneminde iç istikrarı sağlamış ve halkın hoşuna giden çeşitli uygulamalar
yapmıştır fakat ekonomiyi toparlamaya muktedir olamamıştır. Halktan almak üzere koyduğu
yüklü vergiler, ithalat ve ihracata getirdiği yeni yaptırımlar, ülkede başgösteren veba
salgınının yükü ile işe yaramamış, refahı yükseltememiştir. Birçok hayratı bulunan Barsbay,
Mısır’da kendi adıyla anılan bir cami ve bir medrese yaptırmıştır.

7.2. Seyfeddin Çakmak el-Melik ez-Zahir (842- 857 / 1438-1453)
Seyfeddin Çakmak da selefleri Barsbay ve Şeyh Müeyyed gibi Sultan Berkuk’un
Memlüklerindendir. Berkuk’un oğlu Sultan Ferec döneminde tedbir amaçlı başkentte tevkif
edilmiş, Şeyh Müeyyed döneminde ise serbest kalmış ve haznedarlık görevine atanmıştı.
Sultan Barsbay ise onu sırasıyla başmâbeyinci, başsilâhtar ve atabekü’l-asâkir makamlarına
getirmiştir.
1422-1438 yılları arasında Memlük sultanlığı yapan Barsbay’ın vefatıyla yerine
veliaht tayin ettiği 14 yaşındaki oğlu Yusuf’un “el-Aziz” unvanıyla saltanat dönemi
başlamıştır. Fakat saltanatta gözü olan Çakmak, emirler arasında da nüfuz mücadelesi başlar
endişesi ile çok beklemeden, 3 ay kadar sonra, sultanı hal edilerek İskenderiye’ye sürgüne
yollamıştır.
Böylece “ez-Zahir” unvanını ile 9 Eylül 1438’de tahta geçen Seyfeddin Çakmak, 15
yıl kadar sürecek sultanlığının ilk dönemlerinde özellikle Suriye’nin değişik vilayetlerinde
ortaya çıkan iç isyanları bastırmakla uğraşmış önce içeride siyasi istikrarı sağlamış ve dışa
yönelmiştir. İlk olarak Akdeniz’de korsanlık yaparak Mısır ve Suriye kıyılarına tacizlerde
bulunan Saint-Jean şövalyeleri üzerine yönelmiştir. Bunlara karşı 1440, 1443 ve 1444
yıllarında Rodos Adası üzerine düzenlenen 3 seferde kayda değer başarılar elde edilememişse
de iki taraf arasında barış imzalanmıştır.
Seyfeddin Çakmak’ın 15 yıllık saltanatı hem iç politikada hem dış siyasette sükûnetin
hâkim olduğu bir dönem olmuştur. Çakmak döneminde komşu devletlerle genelde iyi ilişkiler
içinde olunmuştur. Sabık sultan Barsbay’dan farklı bir strateji geliştirerek Çakmak, Timurlu
hükümdarı Şahruh ile arayı düzeltmiştir. Anadolu beylikleri ve Osman sultanı II. Murad ile de
dostluk temelli münasebetler kurulmuştur.
Memlüklerin en tecrübeli hükümdarlarından olan Sultan Çakmak 1453 yılında 80
yaşlarındayken yakalandığı bir hastalık sonucu vefat etmiştir. Tarihçilerin, adil, dindar,
cömert, mütevazı ve tutumlu bir lider olarak anlattıkları Çakmak, akıcı bir şekilde Arapça
konuşabiliyordu. Fıkıh ilminde ihtisası vardı ve önemli fakihlerle ilmi meclislerde bulunur
onlara hürmet ederdi. İbn-i Hacer’e duyduğu derin muhabbet herkes tarafından malumdu.
Döneminde ülke içi emniyeti sağlanmış, ordu intizama kavuşturulmuştu. Suriye, Mısır ve
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Hicaz’da çeşitli mimari eserler bina ettirmiş; buralarda camiler, köprüler, suyolları inşa
ettirmiş ayrıca Kâbe’yi tamir ettirmiştir.
Sultan Çakmak, ölmeden önce yerini oğlu Osman’a bırakmıştır. “el-Mansur”
unvanıyla 18 yaşında başa geçen Sultan Osman, 1,5 ay gibi çok kısa bir süre tahtta kalabilmiş
ve isyan eden Memlükler tarafından hal edilerek İskenderiye’ye sürgüne yollanmıştır. Sonraki
dönemlerde Kayıtbay tarafından affedilecek, yerleştiği Dimyat’ta 1487’de vefat edene değin
ilimle meşgul olacaktır.

7.3. Seyfeddin İnal el-Melik el-Eşref (857-865 / 1453-1461)
Sultan Osman’ın yerine tahta çıkarılan Seyfeddin İnal da önceki birkaç sultan gibi
Berkuk’un Memlüklerindendi. Sultan Ferec döneminde azledilmiş, sonrasında hızla
yükselmiştir. Barsbay döneminde Gazze, Urfa naipliklerinde bulunmuş, Çakmak döneminde
çeşitli idari görevler ve bazı sefer komutanlıkları icra etmiş, ardından atabeklik makamına
gelmiştir. 1453 yılında Sultan Seyfeddin Çakmak’ın vefatıyla başa geçen oğlu Sultan Osman,
birkaç ay tahtta kalabilmiş, sonrasında onu tahtan indiren Memlükler tarafından, İnal “elEşref” unvanıyla yeni sultan ilan edilmiştir (Mart 1453).
Tahta çıktığında 73 yaşında olan İnal, yönetimde tecrübesini konuşturmuş, meydana
gelen kalkışmaları hızla halletmiş ve 8 yıllık saltanatı boyunca halkına huzurlu bir atmosfer
sağlamıştır. O dönemde ekonomide büyük sorun oluşturan düşük veya bozuk ayarlı paraları
toplatarak para piyasasını düzeltmeye çalışmıştır.
Dış münasebetlerde selefi gibi o da komşularıyla uzlaşı yönünde bir politika takip
ederek dostane ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Bu sıralarda İstanbul’un fethiyle İslam dünyasını
sevince boğan Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed’i tebrik etmiş, Akkoyunlular ve
Dulkadıroğullarıyla ittifak içerisinde olmuştur. Dönemi boyunca sadece Karamanoğulları
Beyliği’yle ihtilafa düşüldüğü görülmektedir. Karamanoğullarının Memlüklü topraklarına
yaptıkları tacizlerden kaynaklanan sıkıntılar yaşandıysa da Sultan İnal sonunda onları sulha
mecbur etmiştir. Öte yandan saltanatının sonlarına doğru Osmanlı padişahı Fatih Sultan
Mehmed ile arasında hac yolundaki su havuzları hakkında anlaşmazlıklar yaşanmıştır. Fatih,
hac yolu üzerindeki su havuzları sayısını artırmak istemiş fakat bu bağlamda yaptığı teklif
İnal tarafından kabul görmeyince gerginlik oluşmuştur (1459).
80 yaşını aşmış olan Sultan İnal, 1461 yılında vefat etmiştir. Vefatından önce henüz
ölüm döşeğinde iken veliaht tayin ettiği 38 yaşındaki oğlu Ahmed, “el-Müeyyed” unvanıyla
yerine tahta oturmuştur. Tarihçilerin ifadesi ile Ahmed, “Saltanata lâyık olan bir sultandı fakat
zaman ona yâr olmamıştır”. Çünkü Eşrefiyye Memlükleri isyan etmiş Dımeşk naibi Cânim’i
başa geçirmeye niyetlenmişlerdi. Lâkin sabık sultan Çakmak’ın Zahiriyye denilen Memlükleri
onlara baskın gelmiş ve Hoşkadem’i sultan ilan etmişlerdir. 4 ay saltanat süren Ahmed elMüeyyed ise İskenderiye’ye sürgüne gönderilmiş ve orada hapsedilmiştir. Daha sonraları
serbest bırakılacak, o da 1488’ de vefatına kadar hayatını ilmi çalışmalara vakfedecektir.
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7.4. Hoşkadem ez-Zahir (865- 872 / 1461 -1467)
Arnavut asıllı olan Hoşkadem, Şeyh Müeyyed tarafından köle olarak satın alınmıştır.
Üstün yöneticilik vasıflarıyla ön plana çıkarak Sultan Çakmak döneminde devlet ricali
arasındaki yazışmaları yürüten hâcibü’l-hüccablık görevini icra etmiş, Seyfeddin İnal
döneminde sultanın emir-u silahlığını yapmıştır. Sultan Ahmed döneminde atabek tayin
edilmiştir (1461).
Sultan Ahmed’den memnun olmayan Seyfeddin İnal’ın “Eşrefiyye” olarak tesmiye
edilen Memlükleri Sultan Ahmed’i tahtan indirip yerine saltanata Dımeşk valisi Cânim elEşrefî’yi getirmek isteyince Sultan Çakmak köleleri (Zâhiriyye Memlükleri) Hoşkadem’in
sultanlığından yana tutum sergilemişlerdir. Filhakika Cânim, henüz Kahire’ye ulaşmadan
Hoşkadem’i sultan ilan ederler (19 Ramazan 865/28 Haziran 1461). Kahire önlerine gelen
Cânim de yeni sultanı tanımak zorunda kalmıştır. Ardından Dımeşk’e geri dönse de burada
kendini güvende hissetmediğinden Akkoyunlu hükümdarına sığınacaktır fakat çok geçmeden
onun tarafından öldürülecektir.
Hoşkadem’in hükümdarlığı sırasında devletlerarası münasebetlerde kayda değer
gelişmeler olmamıştır. Büyük askerî faaliyetlere de girişilmemiştir. Ancak Osmanlılarla
Seyfeddin İnal döneminde başlayan gerginlik daha da tırmanmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in
güttüğü doğuya açılma politikası 1461 yılından itibaren Memlük hâkimiyet alanını tehdit eder
hâle gelmişti. Çünkü Memlükler kendilerini, Osmanlı’nın doğusundaki Akkoyunlu,
Karamanoğlu ve Dulkadıroğulları beylerinin hamileri olarak görüyorlardı. Nitekim
Trabzon’un fethi (1461) Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a karşı bir hareket sayıldığı için
şehrin fethedilmesi münasebetiyle Osmanlı padişahına tebrik gönderilmemişti.
Fatih Sultan Mehmed 1463 yılında Memlük sultanına bir mektup göndermiş;
mektupta kullandığı hitaplarla artık kendini Memlük sultanı ile aynı seviyede gördüğünü ima
etmişti. Dahası, Kahire’ye giden Osmanlı elçisi temayüllere aykırı davranmış; yer öpmemişti.
Ayrıca Karamanoğlu İbrahim Bey’in ölümünden (1463) sonra oğulları arasında ortaya çıkan
olaylar iki devlet arasındaki münasebetleri iyice bozmuştu. Bu süreçte beylik için savaşan
Karamanoğlu İshak Bey’in Memlükler tarafından Pir Ahmed Bey’in ise Osmanlılar tarafından
himaye edildiği görülmektedir. O sıralarda Osmanlı padişahının himayesindeki
Dulkadıroğulları Beyi Şehsuvar’ın Hoşkadem tarafından kendisine rakip çıkarılan kardeşi
Şahbudak ile mücadeleye girmesi Memlük-Osmanlı münasebetlerini gerginleştiren bir başka
hadise oldu. Sonuçta Hoşkadem’in desteklediği kişi değil Osmanlı himayesindeki Şehsuvar
Bey mücadeleyi kazanacaktır.
Dâhili duruma bakıldığında, bu kez muhalif emirler ve Memlüklerden ziyade, daha
çok birtakım güçlü Arap kabileleri ile uğraşıldığı görülmektedir. Nitekim 1462-1465 yılları
arasında Buhayre’de Lebîd kabilesine karşı 5 kez sefer düzenlenmiş; ayrıca hacılar için
hazırlanan erzakı yağmalayan Benî Ukbe kabilesi üzerine kuvvet yollanmıştır.
Saltanat dönemi Mısır ve Suriye’nin sakin devrelerinden birini teşkil eden Sultan
Hoşkadem, hükümdarlığının altıncı yılında 65 yaşında vefat etmiştir (10 Rebiülevvel
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872/Ekim 1467). Ölümünün ardından ciddi taht kavgaları meydana gelmiştir. Taht 4 ay içinde
4 defa el değiştirmiştir. Önce Şeyh Müeyyed’in askerlerinden olan Atabek Emir Yelbay
sultanlığa getirilmiş fakat 2 ay sonra hal edilerek yerine onun döneminde atabekü’l-asâkir
olarak görev yapmış olan Temürboğa geçmiştir (7 Cemaziyelevvel 872/4 Aralık 1467).
Yelbay ise adet olduğu üzere Kahire’de tevkif edilmiş ve bir süre sonra da öldürülmüştür.
Çakmak’ın Memlüklerinden olan Temürboğa aynı zamanda ilim erbabındandı.
Saltanata getirilişi halk arasından sevince sebep olmuşsa da Memlükler arasında destekçisi
çok yoktu. Nitekim başa geçeli henüz 2 ay olmamıştı ki Hoşkadem’in Memlüklerinden
Üsdaddâr Hayırbay’ın isyanı vuku buldu. Temürboğa’nın tahta çıkarılışında da payı olan
Atabek Kayıtbay, duruma müdahale etti ve Hayırbay’ın bir gece önce gasp ettiği tahtı geri
alıp onu teslime zorladı. Hayırbay’ın tesliminin ardından taht Kayıtbay’a teklif edildi ve
tertiplenen bir devir töreninde Kayıtbay, tahtı Temürboğa’dan teslim aldı (1 Şubat 1468).

7.5. Kayıtbay el-Melik el-Eşref (873-902 / 1468-1495)
Çerkez asıllı olup Sultan Barsbay tarafından satın alınmış olan Kayıtbay, Sultan
Çakmak döneminde hürriyetine kavuşmuş ve yönetim basamaklarını hızlı bir şekilde
tırmanmıştır. Sultan Hoşkadem zamanında önce tablhane emirliğine, daha sonra binbaşılık
rütbesine yükseltilmiştir. Tahtını ancak 2 ay koruyabilen Yelbay zamanında sultanın muhafız
birliklerinin kumandanı olmuş; tahta çıkmasında etkin rol oynadığı Sultan Temürboğa
zamanında ise atabek olarak vazifelendirilmişti. Bu sırada Hayırbay’ın neticesiz kalan
isyanının bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Ardından arkadaşlarının ısrarı üzerine orduda
fazla taraftarı bulunmayan Temürboğa’nın yerine onun da rızası ile “el-Eşref” unvanı alarak
tahta oturmuştur (7 Receb 872/ 1 Şubat 1468).
Kayıtbay, devrik sultan ve onun yakınlarına karşı alışılagelenden farklı bir tutum
sergilemiş ve onları istikbalde muhtemel tehdit gibi görmeyip yok etme yoluna gitmemiştir.
Bu bağlamda Temürboğa’yı Dimyat’a bizzat kendinin uğurlaması dikkate şayandır. Eski
sultanlara karşı dostane tavır takınmasındandır ki onların hacca gitmelerine, başkent
Kahire’ye ziyarete gelmelerine müsaade etmiştir.
30 yıla yakın bir müddet saltanat süren ve Burcî Memlüklerinin en büyük sultanı
sayılan Kayıtbay’ı uğraştıran en önemli mesele Osmanlılarla mücadele oldu. Sultan Seyfeddin
İnal ve Sultan Hoşkadem döneminde gerilen Osmanlı-Memlük ilişkileri bu dönemde iyice
bozulmuştur. Bahsi geçtiği üzere Fatih Sultan Mehmed’in doğu politikası Memlük
hâkimiyetini zora sokacak bir hâl almıştı. Kayıtbay tahta çıktığında Osmanlıların desteklediği
Dulkadıroğulları hükümdarı Şehsuvar Bey Memlüklerle savaş hâlindeydi.
Bu sıralarda Memlükler Osmanlılara karşı Karamanoğullarını destekliyorlardı.
Osmanlılarla arasını düzeltmek isteyen Kayıtbay, Karamanoğullarına verdiği destekten
vazgeçmiş ve Fatih’e elçi gönderip ondan Memlük topraklarına saldıran Şehsuvar Bey’i
desteklemekten vazgeçmesini talep etmişti. Teklif Fatih tarafından kabul edilince Şehsuvar
Bey üzerinden, Osmanlı askerî desteği geri çekilmiştir. Yalnızlaşan Şehsuvar Bey, Memlükler
tarafından yenilgiye uğratılıp Kahire’ye getirilmiş ve burada idam edilmiştir (877/1472).
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Dulkadir Beyliği ile ilgili Osmanlı-Memlüklü anlaşmazlığı bir süre sonra yeniden
kızışmıştır. Memlükler, Şehsuvar’ın yerine bey olarak öteden beri destekledikleri Şahbudak’ı
geçirmişler; Osmanlılar ise diğer kardeş Alâüddevle Bozkurt’u bey tayin edip kendisine asker
desteği vererek Dulkadirli topraklarına göndermişlerdir. Neticede Alâüddevle Bozkurt
kardeşini yenerek tahta geçmiştir (885/1480). Gerek bu gelişmeler gerekse iki hükümdar
arasında gerçekleşen yazışmalardaki üslup ve elçi kabullerindeki teşrifata aykırı uygulamalar,
Osmanlılar ile Memlükler arasında savaşı kaçınılmaz hâle getirmiştir. Fakat Fatih Sultan
Mehmed’in 1481 vefatı bu savaşı bir müddet ertelemiştir. Nitekim bazı Osmanlı tarihçilerine
göre (Tursun Bey gibi) Fatih’in çıktığı fakat Gebze civarlarında hastalığının şiddetlenmesi ve
vefatıyla gerçekleştiremediği son seferi Suriye ve Mısır üzerine olacaktı.
Kayıtbay’ın sıkıntı yaşadığı bir diğer isim, komşusu Akkoyunlu hükümdarı Uzun
Hasan’dı. Fakat Uzun Hasan’ın, 1473 Otlukbeli Savaşı ile Fatih Sultan Mehmed’e yenilgisi
Memlüklü sınırındaki tehlikeyi bir nebze azaltmıştı. Lakin Uzun Hasan’ın 1478 vefatıyla
yerine geçen Yakub Bey zamanında iki taraf arasında önemli bir savaş meydana gelmiştir.
Emir Yeşbek kumandasındaki Memlük ordusu Ruha şehri yakınlarında Akkoyunlu
hâkimiyetindeki Ruha valisinin kuvvetleri tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Fakat
Memlük sultanı Kayıtbay, intikam almaktan ziyade barış yoluna gitti çünkü bu sırada Osmanlı
tahtına geçmiş olan II. Bayezid’i önemli bir tehdit olarak görüyordu ve ikinci bir cephe
açmaya çekinmekteydi.
Gerçekten de Osmanlı-Memlük gerginliği yeni padişah II. Bayezid döneminde had
safhaya ulaşmıştır. II. Bayezid ile taht mücadelesine giren kardeşi Cem Sultan’ın Sultan
Kayıtbay tarafından himaye edilmesi, iki devleti savaşın eşiğine getirmiştir. Bu arada aynı
zamanda II. Bayezid’in kayınpederi olan Dulkadirli Alâüddevle, Memlüklere karşı sefere
çıkıp Malatya’yı kuşatmıştır ve Kayıtbay’ın gönderdiği kuvvetleri yenilgiye uğratmıştır
(889/1484). Durum üzerine barış teklifiyle Osmanlı Devleti’ne elçi gönderen Kayıtbay’ın
teklifi kabul görmemiş ve daha elçiler geri dönüş yolunda iken Osmanlı kuvvetleri Mısır
topraklarına girmiştir (1485).
Osmanlı-Memlüklü savaşları, 1485-1490 yılları arasında Çukurova bölgesinde fiilen
devam etmiş; bu süreçte Adana ve Tarsus gibi bazı yerler sürekli el değiştirmiştir.
Çatışmalarda daha çok Memlüklerin galibiyeti söz konusu olmuştur. Fakat yine de uzun süren
savaşların finansmanı Memlükleri barışa zorlamıştır. Bu sebeple Osmanlı Devleti’ne barışın
sağlanması için elçiler gönderilmiştir. Tunus Hafsî sultanlığı başta olmak üzere bazı
hükümdarların da aracılığı ile neticede 15 yıl sürecek olan bir sulh yapılmıştır (1491).
Sultan Kayıtbay’ın son yılları savaşsız geçmekle beraber, uzun süren savaşlardan
dolayı yapılan harcamalar ekonomiyi ciddi sarsmıştı. Gelir yetersizliği nedeniyle Kayıtbay’ın
zenginlerin malını zorla müsadere ettiği, vakıf ve şahıs gayrimenkullerinden vergiler tahsis
ettiği, hububat tacirlerini vergiye bağladığı bilinmektedir. Mevcut ekonomik sıkıntı yüzünden
1492’de Endülüs’te bulunan Müslümanların Haçlılara karşı yardım çağrılarına cevap
verilememiştir. Ülkede başgösteren veba salgını ve kıtlık tehlikesi halkı iyice perişan etmiştir.
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30 yıla yakın saltanatı ile en uzun süre tahta kalan Burcî Memlük sultanı olan
Kayıtbay, Memlükler Devleti’ne kaybettiği saygınlığını yeniden kazandırmıştır. Bazı
tarihçilere göre onun devri Burcî Memlüklerin en parlak dönemi olmuştur. Uzun
hükümranlığı dönemince tüm ekonomik sıkıntılara rağmen ülkesinin dört bir yanında ve
özellikle Kahire’de çok sayıda cami, medrese, tekke gibi mimari eserler yaptırmıştır. Yangın
geçiren Mescid-i Nebevî’yi tamir ettirmiş ve Mekke ve Medine’de birer medrese inşa
ettirmiştir. Yaptırdığı eserler arasında, türbesinin de içinde bulunduğu Kahire kapısındaki
camii en tanınmış olanıdır. Bu külliye, sadece Memlük mimarisinin değil aynı zamanda İslam
mimarisinin en güzel örneklerinden sayılmaktadır (Kayıtbay Külliyesi).
80 yaşını geçmiş olan Kayıtbay 6 Ağustos 1496’da vefat etmiştir. Ölümünden bir gün
önce, durumunun ağırlaşması ile oğlu sultan ilan edilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Sultan Barsbay, Seyfeddin Çakmak, Seyfeddin İnal, Hoşkadem ve
Kayıtbay dönemi hadiseleri incelenmiştir. Memlükler ile Osmanlı Devleti arasındaki
gerginlikler, iki taraf arasında yapılan savaşlar anlatılmış; Memlüklerin, Güney ve Güneydoğu
Anadolu’daki beylikler ile münasebetleri incelenmiş öte yandan Memlük donanmasının
Akdeniz’deki faaliyetleri, çıkılan seferler, yapılan fetihler işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki
sürmemiştir?

sultanlardan

a)

Nureddin Ali

b)

Seyfeddin Çakmak

c)

Hoşkadem

d)

Şeyh el-Müeyyed

e)

Kayıtbay el-Eşref

hangisi

Burcî

Memlükler

döneminde

hüküm

2)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarla Memlükler arasındaki anlaşmazlığın
kaynaklarından biri değildir?
a)

İstanbul’un fethi

b)

Karşılıklı protokol ihlalleri

c)

Kutsal toprakların hizmeti

d)

Mekke ve Medine üzerinde nüfuz oluşturmak

e)

Hac yolları tamiri

3)
Osmanlıların, aşağıdaki beylik ya da devletlerden hangisini ortadan kaldırması
Memlüklere olumlu etkisi olmuştur?
a)

Karakoyunlular

b)

Akkoyunlular

c)

Karamanoğulları

d)

Dulkadıroğulları

e)

Ramazanoğulları
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4)
a)
olmuşlardır.

Memlük-Osmanlı ilişkileriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Memlükler,

bazen

Osmanlılardaki

saltanat

mücadelelerine

b)

Memlük-Osmanlı ilişkileri zamanla gerginleşmiştir.

c)

Fatih Sultan Mehmed, Suriye ve Mısır seferinde başarılı olmuştur.

müdahil

d)
Memlükler ve Osmanlılar, Sultan II. Bayezid döneminde, uzun süren savaşlar
yapmışlardır.
e)
etmiştir.

Memlük sultanı Kayıtbay, Osmanlı ülkesinden kaçan Cem Sultan’ı himaye

5)

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Memlükler için sorun olan Akkoyunlular, Osmanlılarca bertaraf edilmiştir.

b)
Memlüklerin Osmanlılarla son dönemdeki savaşları, ekonomiyi çok olumsuz
etkilememiştir.
c)
Memlükler, Endülüs’te bulunan Müslümanların Haçlılara karşı yardım
çağrılarına cevap verememişlerdir.
d)
yaşanmıştır.
e)

Memlüklerin son dönemlerinde, ülkede salgın hastalıklar ve kıtlıklar
Memlükler, yıkılışlarına doğru iç siyasi istikrarı bir türlü sağlayamamışlardır.

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) b, 4) c, 5) b
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8. BURCÎ MEMLÜK SULTANLIĞI -3
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Kansuh el-Gavrî
8.2. Tumanbay el-Eşref ve Memlüklerin Yıkılışı
8.3. Yıkılış Sebepleri
8.3.1. Siyasi İstikrarsızlık
8.3.2. Askerî Düzenin Tahrifi
8.3.3. Ekonomik Gerileme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sultan Kayıtbay’ın ölümünü takip eden 5 yılda 5 kişi saltanat oturmuştu.
Bunların isimleri nelerdir?
2)
Ülkedeki istikrarsızlık yüzünden ancak emirler tarafından öldürülmeyeceğinin
garantisi kendisine verilince başa geçmeyi kabul eden sultan kimdir?
3)

Memlüklerin son 2 sultanı kimlerdir?

4)
Memlükler ile Osmanlı Devleti arasında cereyan eden Mercidâbık ve Ridaniye
Savaşlarını anlatınız.
5)
olabilir?

Memlüklerin yıkılışının arkasında hangi siyasi, askerî ve ekonomik sebepler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sultan Kayıtbay’ın vefatına
müteakip çıkan karışıklıklarda
tahtın 5 yılda 5 kez el
değiştirmesinin sebeplerini
kavrayabilme
Yıkılışa doğru giden Memlük
Sultanlığı’nın son 2 sultanı
Kansuh Gavrî ve Tumambay’ın
icraatlarından haberdar olma
Osmanlılar ile yapılan Mercidâbık
ve Ridaniye Savaşlarının sebep ve
sonuçlarına vakıf olma
Memlükler Devleti’ni çöküşe
götüren siyasi, askerî ve
ekonomik sebeplerin bilinmesi
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Anahtar Kavramlar

Re’sü nevbeti’n-nüvvâb: Sultan Memlüklerinin komutanına verilen addır.
Vazifesi, bu Memlüklerin askerlik eğitimi, yetiştirilmesi ve terfilerine dair işlemleri takip
etmek, aralarında çıkan anlaşmazlıkları halletmektir.
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Giriş
Bu bölümde, Sultan Kayıtbay’ın vefatına müteakip çıkan karışıklıklarda 5 yıl içinde
tahta geçen 5 sultan, yıkılışa doğru giden Memlük Sultanlığı’nın son 2 sultanı Kansuh Gavrî
ve Tumambay’ın icraatları, Osmanlılar ile yapılan Mercidâbık ve Ridaniye Savaşlarının sebep
ve sonuçlarına ile Memlükler devletini çöküşe götüren siyasi, askerî ve ekonomik sebepler
işlenecektir.
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8.1. Kansuh el-Gavrî (906 - 922 / 1501-1516)
Sultan Kayıtbay’ın vefatının ardından ülkede istikrar tekrar bozuldu. Memlükler tarihi
5 yıl içinde biri 2 defa olmak üzere 5 ayrı sultanın hükümranlığına şahitlik etti. İsyanlarla
tahttan indirilen bu sultanlardan üçü öldürüldüğünden artık tahta çıkmak ölümü göze almak
demekti. Nitekim Tumanbay el-Adil’i tahttan indiren emirlerden hiçbiri onun makamına
oturmak istemedi. Bu cesareti gösteren Kansuh Gavrî ise istedikleri anda tahtı bırakacağına
söz vererek arkadaşlarından kendisini öldürmeyeceklerine dair söz almıştı.
İlk olarak Kayıtbay’ın oğlu 16 yaşındaki Muhammed, “en-Nasır” unvanıyla başa
gelmiştir. Bir ara 11 günlüğüne tahtan indirilmiş ve yerine Kayıtbay’ın Memlüklerinden
Kansuh Hamsemie getirilmişse de daha sonra tahta yeniden oturtulmuştur. Yöneticilik
vasıflarına haiz olmama, ülkedeki karışıklıkları kontrol altına alamama gibi sebeplerle hatta
eğlenceye düşkünlük ile suçlanarak bir grup emir tarafından öldürülmüştür (15 Rebiülevvel
904/ 1 Kasım 1498).
Muhammed en-Nasır’ı öldüren emirler tarafından, sabık sultanın dayısı hazinedar-ı
kebir Kansuh Ebu Said, “ez-Zâhir” unvanıyla tahta getirildi. 2 yıla yakın bir süre saltanat
süren Kansuh Ebu Said ülkedeki istikrarı sağlamaya muktedir olamamıştır. Sonunda eski
Halep ve Dımeşk valisi ve eniştesi emir-i kebir Canbulat liderliğinde başlayan bir isyanın
kurbanı olmuş ve tahtan indirilerek İskenderiye’de hapse atılmıştır. Yerine ise isyanın lideri
Canbulat sultan ilan edilmiştir (2 Zilkade 905/ 31 Mayıs 1500).
Sadece 6 ay 16 gün tahtta kalabilen Canbulat, kendisine karşı başlatılan bir isyanı
bastıramayınca onun sultanlığının fiili yöneticisi durumunda olan Tumanbay, tahtı ele
geçirmek için Dımeşk’e gitmiş burada kendini “el-Âdil” unvanıyla sultan ilan ettirmiştir.
Daha sonra Kahire’ye gelerek Canbulat’ı etkisiz hâle getirip İskenderiye’ye göndermiştir. Bir
süre sonra Canbulat’ı burada öldürtecektir. Kahire’deki halifeye de saltanatını onaylatan
Tumanbay ise 100 gün tahta kalabilecek sonrasında çıkan bir isyanın önünü alamayınca
yakalanıp öldürülecektir.
Tumanbay’ı hal eden emirler arasında saltanata hevesli kimse çıkmamıştı. Çünkü
Kayıtbay’dan beri tahtın sürekli el değiştirmesi ve eski sahiplerinin ya öldürülmesi ya da
sürgüne yollanması, son isyanı gerçekleştiren kişilerin saltanat konusunda isteksizliğine sebep
olmuştu. Nihayet aralarından en güçlüsü Kansuh el-Gavrî, başlangıçta kabul etmese de
yapılan baskılar sonucu ancak birtakım şartların sağlanmasıyla tahta oturmayı kabul etmiştir.
Buna göre emirler eğer ondan memnun kalmazlarsa hemen saltanattan feragat edecektir ama
emirler de herhangi bir sebeple kumpas kurup onu öldürmeye teşebbüs etmeyeceklerdir.
Böylece 1 Şevval 906’da (20 Nisan 1501) Abbasi halifesi Müstemsik-billah ve devletin ileri
gelenlerince kendisine biat edilen Gavrî, “el-Eşref” unvanıyla tahtın yeni sahibi olmuştur.
Çerkez diyarından esir olarak getirilip Sultan Kayıtbay’a satılmış olan Kansuh Gavrî,
Gavr askerî ocağında yetiştikten sonra getirildiği küçük görevlerin ardından, Sultan Kayıtbay
tarafından önce Tarsus ardından Malatya naibi olarak tayin edilmişti. Sultan Canbulat
devrinde, Kahire’ye dönmüş ve re’sü nevbeti’n-nüvvâb makamına gelmiş, Tumanbay
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döneminde ise devâdâr-ı kebirlik yapmıştır. Tumanbay’ın tahttan indirilmesiyle de bahsi
geçtiği üzere, 1501’de sultan ilan edildi.
Çekinerek ve çeşitli şartlar öne sürerek sultanlığı kabul eden Kansuh el-Gavrî’nin,
saltanat makamına geçince emirlerle yaptığı anlaşmanın tamamen zıddına hareket ettiği
görülmektedir. Önce asayiş ve güvenliği sağlayıp iç meseleleri çözmeye çalışmıştır. Bu
amaçla, saltanatı tekrar ele geçirme gayretinde olan selefi Tumanbay’ı ortadan kaldırıp ona
tabi olanları sürdürmüştür. Birçok emiri görevden alarak yerlerine kendisine sadık kişileri
yerleştirmiştir. Saltanatını güçlendirmek için kendisine çok sayıda yeni Memlük satın alır.
Ekonomik bunalımdan çıkmak içinse hem yeni vergiler ihdas eder hem de vakıf ve hayır
kurumlarını da vergi mevzuatına bağlar. Öyle ki etkin ailelerin mal varlıklarına el konulurken
miras malları da hazineye aktarılmaya başlanmıştır.
Uluslararası ticaret vergilerinin de misliyle yükseltmesi, istediğinin aksine mali
bunalımı derinleştirmiştir. Portekizli tüccarlar, Hindistan’dan aldıkları malları Memlük
topraklarından (Mısır ve Suriye) geçirerek Avrupa’ya ulaştırmaktaydılar. Artan vergilerin
yükü bu tüccarları, yeni güzergâh arayışına sokmuştur. Nitekim İbn-i Macid isimli Müslüman
rehberin öncülüğünde Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’nu dolanan Vasco de Gama
Hindistan’a giden alternatif bir ticaret yolu keşfetmiştir. Böylece artık Portekizliler Hint
mallarını Ümit Burnu yoluyla doğrudan Avrupa’ya taşıyabileceklerdir.
Bu durum, Memlüklerin kontrolündeki tarihî Baharat Yolu’nun işlevini yitirmesine
dolayısıyla da buradan elde edilen gelirlerin azalmasına sebep olmuştur. Öte yandan
Portekizliler, Güney Arabistan ve Hindistan kıyılarındaki Müslüman gemilerine
saldırmaktadırlar. Bunlara karşı önce sulh yoluna başvurulmuştur. Bu meyanda Papa’ya
yapılan arabuluculuk talebi karşılık bulmadığı görülmektedir. Hindistan’daki Gücerat
hükümdarı I. Mahmud Han’ın (1458-1511) Portekiz saldırılarına karşı Memlüklü sultanından
yardım istemesi üzerine Kansuh el-Gavrî, Hüseyin Bey komutasındaki bir donanmasını
Portekizliler üzerine göndermiştir. 1508’de Hindistan’ın Şaul limanında cereyan eden savaşta
Memlük donanması üstün gelmişse de Portekizliler Mısır donanmasına ağır hasar verdirerek
bunun intikamını almışlar ve 1513 yılında Aden’i ele geçirmişlerdir.
Karşı hamle olarak yeni bir deniz seferi için harekete geçen Kansuh, teknik ve asker
bakımından Osmanlı Devleti’nden aldığı yardımla oluşturduğu ve Osmanlı denizcisi Selman
Reis kumandasına verdiği donanmasını 1515 yazında Hint Okyanusu’nda bulunan
Portekizlerin üzerine yollamıştır. Bu donanma, 1516 yılında Memlüklere yardımı reddeden
Beni Tahir hanedanının başşehri Zübeyd’i ele geçirmiştir. Sultan Kansuh Gavrî, Portekizlilere
karşı yeni birlikler göndermeye devam ettiyse de asıl gücünü bu sırada topraklarına yönelen
Osmanlı tehdidine karşı harcamak durumunda kalmıştır.
Uyguladığı hatalı mali politikalar sonucu ülkeyi ekonomik bir girdaba sürüklemiş
hatta maaşları ödeyemez hâle gelmiş olan Kansuh Gavrî, harici siyasette de oldukça zor bir
duruma düşmüş Osmanlı Devleti ve Safeviler gibi iki güçlü düşmanla karşı karşıya kalmıştı.
Başlangıçta Osmanlılar ile Safeviler arasında yaşanan mücadelede tarafsız durmaya
çalışmıştı. Fakat 1514’te Çaldıran Savaşı’nda Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim’in
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Safevi hükümdarı Şah İsmail’i yenmesinin ardından, bir yandan iki taraf arasındaki
mücadelenin seyrini takip ederken diğer yandan savaş hazırlıklarına koyulmuştu. Çünkü bu
çekişmede galip gelecek devletin yönünü Memlüklere çevireceği belliydi.
1515 yılında Yavuz Sultan Selim, iki devlet arasında sürekli bir nüfuz çekişmesine
sebep olan Dulkadıroğulları Beyliği topraklarını fethederek bu beyliği ortadan kaldırınca
Suriye ve Mısır’a doğru bir sefer için hazırlıklara başladı. Fakat seferin Safeviler üzerine
yapılacağı görüntüsü veriliyor bu arada Memlük sultanı Kansuh Gavrî’ye dostane mektuplar
ve hediyeler yollanıyordu. Ayrıca halifeye ve belli başlı emirlere de hediyeler gönderen
Yavuz, Memlük-Safevi ittifakının önüne geçmeye çalışıyordu. Bir taraftan da Memlüklerin
Halep naibi Hayır Bey’i bazı vaatlerle kendi safına katmıştı. Hayır, Bey ve bölgedeki diğer
bazı casuslar üzerinden Memlükler hakkında sağlam bilgi toplanıyordu.
Kansuh Gavrî ise Yavuz’un gerçek niyetini açık etmediğinden şüphelenip sıranın
kendisine geleceğinden de emin olarak bir taraftan Safevilerle gizli ittifak kurmuş, diğer
taraftan Yavuz’un yeğeni Kasım’ı himayesine almıştı. Nihayet, Kansuh Gavrî’nin Şah İsmail
ile ittifakını ve ordusunun başında Şah’a yardım için Haleb’e gelmesini sebep gösteren Yavuz
Sultan Selim, Memlüklere savaş açmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Memlük seferine
çıkmasında Şehsuvaroğlu Ali Bey’in, Gavrî’nin hasekilerinden olup Yavuz Sultan Selim’e
sığınan Hoşkadem’in, öteden beri Osmanlı padişahı ile bağlantısı bulunan ve ona casusluk
yapan Halep naibi Hayır Bey’in etkisi büyüktür. Memlük sultanının mukaddes beldeleri ve
hac yollarını Portekiz ve İspanyol saldırılarına karşı koruyamaması ise seferin başlıca manevi
sebebini oluşturmaktaydı.
Kansuh Gavrî, Kahire’de “naibü’l-gaybe” olarak kardeşinin oğlu Tumanbay’ı
bırakmıştır. Yanına Abbasi halifesi, 4 büyük kadı, Memlük Sultanlığına iltica etmiş olup
gerekirse Osmanlı tahtının varisi olarak gösterilecek olan Şehzade Kasım olduğu halde sefere
çıktı. 10 Cemaziyelahir 922’de (11 Temmuz1516) Halep’e gelen Sultan Gavrî, Elbistan
Ovası’nda Sinan Paşa ile buluşan Yavuz Sultan Selim’in Malatya’yı ele geçirip Halep’e
yönelmesi üzerine Mercidâbık’a doğru hareket etti. 24 Ağustos 1516’da bu ovada iki taraf
arasında başlayan savaşta başlangıçta Memlükler üstün konumdaydılar. Fakat ilerleyen
vakitlerde, Memlük ordusunun sağ kanadını teşkil eden ve Osmanlılar ile gizli bir ittifak
içinde bulunan Hayır Bey, kuvvetleri ile savaşı terk etti. Sağ kanadın bozulmasından çok
etkilenen Memlük ordusu dağıldı. Sultan Kansuh Gavrî, tüm çabalarına rağmen ordusunu
tekrar toparlamaya muktedir olmamış savaş Osmanlı Devleti’nin galibiyeti ile neticelenmiştir.
Kansuh Gavrî savaş meydanında kaybolmuş bir daha izine rastlanamamıştır. Akıbeti hakkında
savaş alanında atından düşerek öldüğüne ya da kaçarken çölde öldüğü gibi değişik rivayetler
vardır. O sırada 78 yaşlarında olan Gavrî, muharebe meydanında ölen ilk Memlük sultanıdır.
Osmanlı topçusunun önemli rol oynadığı savaşta, Memlük sultanının karargâhı,
hazinesi ve tüm eşyası Osmanlıların eline geçmiştir. Çarpışmada pek çok Memlük komutanı
öldürülmüştür. Başta Abbasi halifesi III. Mütevekkil ve 3 mezhep başkadıları -Hanefi
mezhebininki hariç- olmak üzere birçok komutan ve asker esir alınmıştır. Savaşın ardından
kılıç kullanmadan Halep şehrine giren Osmanlı kuvvetleri, Hama, Humus ve Dımeşk’ı de ele
geçirmiştir.
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8.2. Tumanbay el-Eşref (1516 -1517) ve Memlüklerin Yıkılışı
Kansuh Gavrî’nin yeğeni olan Tumanbay, Memlükler Devleti’nin son hükümdarıdır.
Kansuh döneminde devâdâr-ı kebirlik gibi önemli bir mevkide sultana yakın bulunmuştur.
Kansuh Gavrî, yukarıda da belirtildiği gibi, Osmanlılara karşı sefere çıktığında başşehir
Kahire’de sükûneti sağlayacak ve muhtemel ayaklanmaları bertaraf edebilecek güvenilir bir
kişi olarak onu “naibü’l-gaybe” olarak atayıp verine vekil bırakmıştı. Bu işi layıkıyla yapan
Tumanbay, şehirde halkın gözünde müspet bir intiba uyandırmıştı.
Bu arada Memlük ordusunun Osmanlılara karşı Mercidâbık’ta büyük bir yenilgiye
uğradığı, Sultan Gavrî’nin ortadan kaybolduğu ve halifenin esir düştüğü haberi Kahire’de
infial yaratmış, iç karışıklık başgöstermişti. Savaş meydanından kurtulup Kahire’ye ulaşabilen
emirlerin bir kısmı durum daha kötüye gitmeden Tumanbay’dan saltanatı devralmasını
istediler. Yoğun baskı sonucu bu görevi kabul eden Tumanbay, saltanat menşurunu esir
halifenin vekili, onun henüz hayattaki babası Müstemsik’ten aldı (14 Ramazan 922/11 Ekim
1516).
Tumanbay, “el-Eşref” unvanıyla başa geçer geçmez önemli kademelere bazı atamalar
yaptı. Büyük zorluklarla asker toplamaya çalıştı ve Yavuz Sultan Selim’e karşı Gazze
naibinin emrine 20 bin kişilik bir askerî kuvvet yolladı. İleride bahsedileceği gibi Osmanlı
kuvvetleri, bu orduyu mağlup edecektir. Bu arada Dımeşk’te bulunan Yavuz Sultan Selim
tarafından kendisine gönderilen elçi heyetinin getirdiği itaat mektubunda, Osmanlı
hâkimiyetini kabul etmesi isteniyordu. Sultan Selim, ancak bu şekilde seferden vazgeçeceğini
ve Gazze’den Mısır’a kadar olan bölgenin valiliği de ona bırakacağını; aksi hâlde ise Mısır
üzerine yürüyeceğini bildiriliyordu. Memlük emirleri itaat fikrini kabullenmedikleri gibi gelen
Osmanlı elçilerini de katlettirdiler.
Yavuz’un Mısır’a doğru harekete geçtiği haberi duyulunca Mısır halkını korku sardı.
Sultan Tumanbay bir yandan halkını teskin etmeye çalışırken diğer yandan Osmanlı ordusu
varmadan tüm hazırlıklarını bitirmeye çalışıyordu. Tumanbay, maddi imkânsızlıklara rağmen
başşehrini savunmak için Mukattam Dağı’ndan Nil Nehri’ne uzanan sahada tahkimat yaptırdı,
3 ay boyunca siper ve hendekler kazdırdı. Avrupa’dan almış olduğu 200 civarındaki büyük
topu Osmanlı ordusunun geleceğini düşündüğü istikamete yönelik olarak yerleştirdi.
Öte tarafta, Yavuz Sultan Selim, elçisinin öldürülmesi ve sulh teklifinin reddi üzerine
Dımeşk’ten yola çıkmış Kudüs’ü ziyaret ederek Gazze’ye yönelmişti. Burada Canberdî
Gazzalî komutasındaki Memlük ordusunu yenen kuvvetleriyle birleşerek Kahire’ye yöneldi.
Başkente varmadan önce geçmesi gereken zor bir çöl vardı. Yağan yağmur, bu çöl
yolculuğunu kolaylaştırmış, Osmanlı ordusu 17 gün gibi kısa bir sürede çölü geçerek Kahire
önlerindeki Ridaniye mevkisine varmıştı.
Yavuz, casusları vasıtasıyla Tumanbay’ın savaş planı ve taktikleri konusunda ön bilgi
aldığından, Mukattam Dağı’ndan direk taarruza geçmemiş dağın etrafını dolaşıp yandan ve
geriden saldırarak Memlük topçularının hazırlığını boşa çıkarmıştır. Yavuz Sultan Selim’in
uyguladığı taktik, Memlüklerin kuma yerleştirdikleri topları fonksiyonsuz hâle getirmiştir.

133

Böylece 29 Zilhicce 922/23 Ocak 1517 günü başlayan savaş, ertesi gün akşamüzeri
Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Yenileceğini anlayan Tumanbay’ın kaçması ile
Ridaniye ordugâhı, bütün levazımatı ile Osmanlıların eline geçmişti. Böylelikle 2,5 asır
hüküm süren Memlük Sultanlığı tarihe karışmış oluyordu.
Savaştan sonra ilk cuma namazında Kahire’de hutbe, Osmanlı Sultanı Yavuz adına
okunmuştur. Yavuz, Karargâhını savaşın yapıldığı yerden yani Ridaniye’den Bulak’a nakletti.
Öte yandan, mücadeleyi henüz bırakmayıp bir hafta sonra 10 bin kişilik kuvvetiyle başkenti
tekrar geri almaya kalkışan Tumanbay ile uğraştı. Sonunda Tumambay yine başarılı
olamayarak kaçmıştır. Sadece 3,5 ay saltanatta kalan ve bu sürede Osmanlı taarruzuna karşı
koymak için büyük mücadeleler veren Tumanbay, bu kez barış arayışlarına girişti. Fakat
teslim olmak için öne sürdüğü şartlara Yavuz Sultan Selim’in cevabını getiren elçiler,
Tumambay’ın askerleri tarafından öldürülünce barış ihtimali ortadan kalktı ve Yavuz önce
savaşlarda esir olarak aldığı ileri gelen Çerkez emirlerini öldürttü. Askerlerini kaçan
Tumambay’ın peşine yolladı. Tumambay, Damanhur’da Nil Nehri’ni geçmek üzere iken
yakalandı ve ordugâha Yavuz’un huzuruna getirildi.
Tumambay’ın, Mısır’ı vermemek için pes etmeyerek sürekli mücadelelere girişmesi ve
cesareti Yavuz Sultan Selim’i çok etkilemiştir. Hatta öyle ki onu affederek önemli bir
vilayetin başına getirmeyi düşündüğü söylenir. Fakat büyük mücadeleler veren sultanlarının
hâlâ Mısır halkı gözünde değerli olduğunu fark edince Yavuz, bu fikrinden vazgeçmiştir.
İleride de benzer teşebbüslerde bulunabileceği ihtimali, ayrıca halkın Osmanlıları ve yeni
hükümdarı kabullenebilmesi için Tumanbay’ı Kahire’de Zevile kapısında astırdı. (21
Rebiülevvel 923/ 13 Nisan 1517). Tumanbay’ın öldürülüşüyle 267 yıl süren Memlük
hâkimiyeti ortadan kalkmıştır.

8.3. Yıkılış Sebepleri
Diğer birçok devlet gibi Memlükler de hüküm sürdükleri 2,5 asır boyunca hem dünya
tarihinde hem de İslam tarihinde önemli bir yer edinmişlerdir. Memlükler, XIII.-XV. yüzyıllar
arasında Suriye, Mısır ve Hicaz gibi hem dönemin uluslararası ticareti açısından çok önem arz
eden hem de İslam dünyasının kalbi sayılabilecek topraklara hükmetmişlerdir. Memlüklerin
zayıflayıp ortadan kalkışlarını temelde siyasi, askerî ve ekonomik olmak üzere birkaç başlık
altında irdelemeye çalışacağız.

8.3.1. Siyasi İstikrarsızlık
Memlükler döneminde içeride saltanatı ele geçirme mücadeleleri sürekli yaşanmış bu
durum, çok önemli bir coğrafyada bulunmalarına rağmen, siyasi ve askerî enerjilerini mühim
oranda iç siyasete hasretmelerine sebep olmuştur. “Saltanatta irsiyet” yani yönetimin ırsi
olarak bir hanedandan devam etmesi kaidesine, Memlüklerde çok az riayet edilmiştir. Bu
sebeple kendini güçlü hisseden her emir saltanat makamına yükselme hakkını kendinde
görmüştür.
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Sultanlar her ne kadar yerlerine veliaht tayin edip saltanatın kendi ailelerinden devam
etmesini arzu etmişlerse de olaylar genellikle onların istediği gibi cereyan etmemiştir. Veliaht
sultanlar kısa sürede saf dışı bırakılarak nüfuzlu emirler arasında iktidar kavgaları hatta
savaşlar başgöstermektedir. Bu sebeple hemen hemen her sultanın vefatı ardından ülkede
büyük karışıklıklar ve taht mücadeleleri yaşanmaktaydı. Bazen sultan henüz hayatta ve
görevinin başında iken ona karşı isyan gücünü kendinde ve Memlüklerinde gören emirlerden
biri veya birkaçı sultanı tahtan indirmek için değişik manevralara başvururlar. Ya açıktan ona
karşı kalkışma sonunda ya da planlı bir suikast sonucunda sultanı bertaraf ederlerdi.
Böyle durumlarda, ülke dış saldırılara karşı âdeta savunmasız kalıyor, bazı bölgeler
geçici de olsa ya diğer devletlerin egemenliğine geçiyor ya da bağımsızlığını ilan
edebiliyordu. Diğer kentlerdeki yöneticiler veya vergiye bağlı konumdaki yerler, başkentteki
siyasi atmosfere bağlı olarak tavır alıyorlardı. Siyasi istikrarsızlık ne kadar uzun sürerse, ülke
o derece olumsuz etkilenmekteydi. Örneğin, Memlükler döneminin sonuna doğru, Sultan
Kayıtbay’ın ölümünden sonraki 5 senelik süreçte iç siyasi istikrar bir türlü sağlanamamış ve
her tarafta anarşi, başıbozukluk ve isyanlar ortaya çıkmıştı. 1496-1501 arasındaki 5 yılda art
arda 5 sultan tahta çıkmış hatta içlerinden bir tanesi fasıla ile iki kez saltanatı getirilmiştir. Bu
sultanların hepsi isyan sonucu tahtlarından indirilmişler, bahsi geçtiği gibi, 2 tanesi hapse
atılmış 3 tanesi de öldürülmüştür.
Siyasi istikrarsızlık öyle bir hâl almıştı ki bu sultanların beşincisi olan Tumambay elÂdil öldürüldüğünde yerine tahta geçmeye hiçbir emir cesaret edememişti. Çünkü saltanata
talip olmanın sonu çok büyük bir ihtimalle hal edilip ya öldürülmek ya da tevkif veya sürgün
edilmekti. Öyle ki isyancı emirlerin en muktediri olan Kansuh Gavrî, kendisine yapılan taht
teklifine bir türlü yanaşmıyor sonunda diğer emirlerden ona karşı isyan edip onu
öldürmeyeceklerine dair söz alınca sultan olmayı kabul ediyordu. Tabi aynı güvensizlik karşı
tarafta da mevcut olduğundan emirler de sultan ilan edecekleri bu kişiden, istedikleri anda
tahtı bırakacağına dair söz almışlardı. Böylesine bir siyasi istikrarsızlık içinde merkezî otorite
hayli zayıflamıştır. Sultanlar askerleri savaşa sevk etmekte güçlük çekmektedirler. Ancak
birtakım tavizler vererek askerin itaatini sağlayabiliyorlardı.

8.3.2. Askerî Düzenin Tahrifi
Memlükler bir askerî ikta devletiydi ve askerî sınıfa dayanmaktaydı. Askerî sınıfın
müstakil gelir kaynakları ve asker yetiştirme yöntemleri vardı. İktalı toprakların verildiği
emirler ya da ikta askerleri, kendilerine tahsis edilen ikta arazileri işlettirip geliriyle asker
yetiştirip savaş zamanında sultanın ordusuna katılırlardı. Askerî sistemde bozulmalar, Burcî
Memlükler döneminde itibaren göze çarpmaktadır. Sultan Berkuk’un verdiği izinle,
Memlüklerin kışlalarından inerek Kahire’de yaşamaya başlaması, değişik zanaatlarla
uğraşmaları ve şehirli kadınlarla evlenmeleri, onların savaşçı yönlerinin zayıflamasına sebep
olmuştur. Bir süre sonra, kışlayı terk eden askerlerin askerî talimi de bırakmalarından dolayı
muharebe yetenekleri körelmeye başlamıştır. Tarım ve ticarete yönelen askerler, cazip şehir
hayatını terk edip savaşlara katılma konusunda isteksiz davranmaya başlamışlardır. Öte
yandan askerî ikta sistemi de giderek bozulmuş ikta arazilerini günbegün kendilerine gelir
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kaynağı hâline getiren iktalı askerlerin de askerî kabiliyetleri azalmıştır. Savaşlarda
karşılaşılan askerî hezimetler bu bozulmanın somut neticelerindendi.
Memlüklü Sultanlığı’nın son yıllarında bu bozulma daha da belirgin bir hâle gelmişti.
Siyasî istikrarsızlıklar, merkezî otoriteyi bütünüyle zayıflattığından sultanlar, askerleri savaşa
sevk etmekte güçlük çekiyorlar, onları ancak verdikleri büyük tavizlerle cepheye
gönderebiliyorlardı. Öyle ki Memlük askerler istedikleri yerine getirilmeden savaşlara
katılmıyorlar, bu konuda kesin sözler almadan hareket etmiyorlardı. Maaşlarını alamayan
askerler, iç iktidar kavgalarında kendilerine daha çok vaatlerde bulunan kişileri destekleme
yoluna başvurabiliyorlardı.
Memlüklerin yıkılışında etkili olan ordudaki zafiyet sadece ikta sisteminin
bozulmasından kaynaklanmıyordu. Memlükler, biraz da ekonomik sebeplerle askerî
teknolojiyi geriden takip etmeye başlamış ve çağdaşı devletlere nazaran daha zayıf bir askerî
tertibata ve donanmaya sahip olmuştur. Kara harplerinde zamanla top ve tüfekler büyük önem
arz etmeye başlamış ve ateşli silahlar devrine girilmişti. Fakat Memlükler başlangıçta ateşli
silahları küçümseyerek eski Türk usulü ok ve kılıç kullanmayı yeğlemişlerdir. Mercidâbık ve
Ridaniye hezimetlerinin temel sebeplerinden biri de bu ateşli silahlar konusundaki
yetersizlikleriydi.
Karadaki geriye düşüşün yanında, denizlerde ise üstünlük Avrupalılara geçmişti.
Memlüklerin en önemli gelir kaynakları deniz ticaretinden olmasına rağmen, deniz ticaretinin
güvenliğini sağlayacak güçlü ve sağlam bir deniz ticaret filoları dahi yoktu. Tersaneciliğe de
gereken önem verilmemiş ve bu konuda yeterli miktarda yatırım yapılmamıştır.
Hindistan’dan başlayıp Suriye ve Mısır sahillerinden Avrupa’ya uzanan ticarette etkin
olmaları, bu ticaretin denize varıncaya kadar ki kara kısmının güvenliğini sağlamalarından
geçiyordu. Dolayısıyla Hint Okyanusu’nda Portekiz donamasına karşı koyabilecek bir deniz
gücüne sahip değildiler. Bu yüzden Sultan Kansuh Gavrî, oluşturmaya çalıştırdığı yeni
donanmasının yapımı için Osmanlı Devleti’nden askerî ve teçhizat yardımı talebinde
bulunmuştu. Ancak Memlük deniz kuvvetleri, son zamanlarda Kızıldeniz’de ve Hindistan
sahillerinde, Atlantik Okyanusu için hazırlanmış güçlü Portekiz donanması karşısında bir
varlık gösteremedi.

8.3.3. Ekonomik Gerileme
Daha önce bahsi geçtiği üzere Burcî Memlükler yıkılmadan önceki son 60-70 yılını
ciddi ekonomik krizler içinde geçirdiler. Sultan Kayıtbay döneminde özellikle Osmanlı
Devleti ile yapılan savaşlar bu ekonomik sıkıntının boyutlarını daha da artırmıştır. Askerlerin
maaş ödemelerinde sorunlar yaşanmış, askerî teçhizat temini güçleşmiştir. Son dönem
sultanları artan savaş giderleri ve kamu harcamaları için çareyi halktan ve tüccarlardan alınan
vergileri arttırmakta, maaşları düşürmekte, paranın ayarıyla oynamakta bulmuşlardır. Vakıf ve
hayır kurumları vergilendirilmeye çalışılmış, miras mallarına el konulmuş, zengin ailelerin
mal varlıkları müsadere yoluyla hazineye aktarılmıştır. Fakat bunlar da çare olmamış, aksine
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ticaretin zarar görmesine, halkın ve diğer yöneticilerin huzursuz olmasına ve sultanların
meşruiyetlerini kaybetmelerine sebebiyet vermiştir.
Yanlış vergi politikaları yüzünden etkinliğini kaybeden Baharat yolunu yeniden
canlandırmak için arayışlara gidilmiştir. Büyük masraflar yapılarak oluşturulan donanma Hint
Okyanusu’na açılmış, burada Portekizlilerin egemenliğine son verme gayretleri neticesiz
kalmıştır. Her yönden bu derece zayıf düşen Memlüklerin, o sıralarda en ihtişamlı devrini
yaşayan Osmanlılara karşı koyması zaten imkânsızdır. Hatta devrin tarihçileri, ekonomik
buhrandan bunalan halkın bir diğer Müslüman güç olan Osmanlılara kurtarıcı gözüyle
baktıklarını naklederler ve Osmanlı Devleti’nin bölgede ilerleyişine karşı halktan mühim bir
direnme olmadığını âdeta Osmanlılara kucak açıldığını da eklerler. Sonuç olarak siyasi
istikrarsızlık, askerî düzende ve ikta sisteminde bozulma, askerî teçhizatta geri kalmışlık,
ekonomik çöküntü ve benzeri sebeplerle en zayıf ve sıkıntılı günlerini yaşayan Memlük
Sultanlığı, Mercidâbık ve Ridaniye savaşlarında Osmanlı Devleti’ne karşı koyamamış
sonunda da Osmanlılar tarafından tarih sahnesinden silinmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 2,5 asır gibi uzun bir süre Mısır, Suriye ve Hicaz bölgesine hâkim olan
Memlük Sultanlığı’nın son dönemleri, Osmanlı Devleti’ne yenildiği 2 önemli savaşın
arkasından toparlanamayıp tarih sahnesinden nasıl çekildikleri anlatılmış; devleti tedricen bu
hazin sona sürükleyen siyasi istikrarsızlık, askerî sistemde yozlaşma ve çöken ekonomi gibi
sebeplere açıklık getirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki
sürmemiştir?

sultanlardan

a)

Zeynettin Ketboğa

b)

Kayıtbay

c)

Canbulat el-Eşref

d)

Kansuh Gavrî

e)

Tumanbay

hangisi

Burcî

Memlükler

döneminde

hüküm

2)
Aşağıdaki olaylardan hangisinin, Memlükler ve Osmanlıların arasında
gerçekleşmemiştir?
a)

Mercidabık Savaşı

b)

Ridaniye Savaşı

c)

1485-90 Savaşları

d)

Çaldıran Savaşı

e)

Cem Sultan’ın himayesi

3)

Aşağıdakilerden hangisi, Memlüklerin yıkılış sebeplerinden değildir?

a)

Artan kamu harcamaları

b)

Saltanat kavgaları

c)

İstanbul’un fethi

d)

Toprak sisteminin tahrifi

e)

Askerî yatırımların yetersizliği
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Memlük askerî sisteminin gerilemesinin sebepleri
arasında sayılmaz?
a)

Memlüklerin kışlalarından inerek Kahire’de yaşamaya başlaması

b)

Şehirde yaşamaya başlayan Memlük askerinin askerî talimi bırakması

c)

Çocuk denecek yaştaki kişilerin Memlük tahtına çıkması

d)

Memlüklerin değişik zanaatlarla uğraşmaları

e)

Memlüklerin şehirli kadınlarla evlenmeleri

5)
Yavuz Sultan Selim’in Memlüklere karşı Ridaniye’den zaferle ayrılmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?
a)

Kansuh Gavrî’nin Şah İsmail ile ittifakı

b)
Yağan yağmur sayesinde Osmanlı ordusunun çölü çok kısa bir sürede fazla
yorulmadan geçmesi
c)
Yavuz’un casusları aracılığı ile Memlük sultanının savaş stratejilerinden başta
haberdar olması
d)

Yavuz’un Mukattam dağının etrafından dolaşarak taarruza geçmesi

e)

Memlüklerin kuma yerleştirdikleri topları hiç kullanmaya fırsat bulamamaları

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) c, 5) a
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9. DIŞ SİYASET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Memlük Dış Politikasının Belirleyici Unsurları
9.2. Memlük-İlhanlı Münasebetleri
9.3. Memlük-Altın Ordu Münasebetleri
9.4. Memlük-Timur Devleti Münasebetleri
9.5. Memlük-Hristiyan Devlet ve Prenslikler Münasebetleri
9.6. Memlük-Osmanlı Münasebetleri
9.7. Memlük-Komşu Müslüman Beylikler Münasebetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Memlük dış siyasetinin dayandığı temeller neler olabilir?

2)

Memlük- İlhanlılar ilişkisi neden daha çok çatışmaya dayanmıştır?

3)

Memlük-Altın Ordu ittifakının ardında hangi sebepler yatmaktadır?

4)

Memlük-Osmanlı ilişkileri hangi dönemde neden tersine dönmüştür?

5)
Memlüklerin Anadolu beylikleri ile ilişkilerinde Osmanlı Devleti ve Timurlar
nasıl etkin rol oynamışlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Memlük dış politikasının yapı
taşlarını kavrayabilme
Memlüklerin, İlhanlılar, Timurlar,
Altın Ordu, Osmanlı Devleti gibi
devletlerle kurduğu ilişkilerinin
yönü ve boyutu hakkında fikir
yürütebilmek
Memlüklerin Haçlı prenslikleri
üzerine nasıl bir tutum sergilediği
ile bazı Avrupa devletleri ile
arasında kurduğu ticari ilişkileri
anlamlandırabilmek
Anadolu’daki beylikler ile girilen
savaşların yahut ittifakların
arkasında yatan sebepleri
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Dış Politika



İlhanlı Devleti



Altın Ordu Devleti



Timur Devleti



Hristiyan Devletler



Prenslikler



Osmanlı Devleti



Müslüman Beylikler
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Giriş
Bu bölümde Memlük sultanlarının değişen şartlar ve konjonktüre uygun olarak yakın
ve uzak çevresindeki bazı devletler ve beylikler ile geliştirdikleri münasebetler incelenecektir.
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9.1. Memlük Dış Politikasının Belirleyici Unsurları
Memlüklerin hâkimiyetindeki bölgelere göz atıldığında buraların coğrafi konum
itibarıyla âdeta birer köprü görevi gördüklerini söyleyebiliriz. Çünkü Doğu ve Uzak Doğu
devletleri, Akdeniz havzası ve Avrupa’ya bu bölgeler üzerinden bağlanmakta; bu bağlamda
da doğu-batı ticareti için Memlük toprakları ve limanları vazgeçilmez transit noktaları
olmaktaydılar. Dünya siyaseti, dünya ticareti ve ekonomisinde böyle stratejik bir konumda yer
almaları, Memlük devlet adamlarının geliştirdiği haricî politikalar üzerinde hiç şüphesiz
belirleyici bir faktör olmuştur.
Memlük harici siyasetini etkileyen tek etken bu coğrafi konum değildir. Müslüman
dünyasını kasıp kavuran Moğol ve Haçlı taarruzları da dış siyasetin belirleyici unsurlarından
olmuştur. Bu taarruzlara karşı bir kalkan olarak görev alma bir anlamda “İslam bayraktarlığı”
yapma, Memlük dış politikasının ana gövdesini oluşturur.
Bakıldığında Memlüklerin, Mısır, Suriye ve Hicaz üzerinde hâkimiyet kurduğu
görülmektedir. Fakat yine de yakın-uzak birçok devletle münasebetler kurulmuştur.
Memlüklerin ilişki içinde bulundukları devletlerarasında, doğu ve kuzeydoğusunda İlhanlılar,
Altın Ordu Devleti, Timurlular, Safeviler, Akkoyunlular ve Karakoyunlular ile Hristiyan
devlet ve prenslikler ve de kuzeyindeki Anadolu beylikleri ve Osmanlı Devleti sayılabilir. Bu
devletlerle zaman zaman müspet yönde ilişkiler geliştirilmiş, ticaret antlaşmaları yapılmış,
ittifaklar kurulmuş zaman zaman da hâkimiyet mücadelesine girişilmiş kanlı savaşlar
yapılmıştır.

9.2. Memlük-İlhanlı Münasebetleri
Memlüklerin, hükümranlıkları boyunca en çok sorun yaşadığı devletlerin başında
İlhanlılar gelmektedir. İlişkilerin baştan beri düşmanlık üzerine kurulmuş olduğunu söylemek
yanlış olmaz. İlhanlılar 1258’de Bağdat’ı istila ederek Abbasi halifeliğine son vermiş dahası
birçok Suriye ve Anadolu şehrini işgal edip büyük can ve mal kayıplarına sebep olmuşlardı.
Lakin bu bir türlü durdurulamayan Moğol ordusu, Filistin’de Ayn Câlut mevkisinde 3 Eylül
1260 yılında Sultan Kutuz yönetimindeki Memlük ordusu tarafından yenilgiye uğratılmıştı.
Bu savaştan sonra iki büyük devlet arasında hep bir çatışma hâli süre gelmiştir. Aralıklarla
yaklaşık 100 yıl devam eden bu savaş hâlinin daha sonraki dönemlerde İlhanlı tahtına oturan
bazı Müslüman hükümdarların dönemlerinde yerini kısa süreliğine de olsa barışa bıraktığı
olmuştur.
Ayn Câlut savaşıyla yenilmezlik imajı sarsılmış olan Moğollar ile Sultan Kutuz’dan
sonra Memlük tahtına geçen Baybars döneminde de barış sağlanamadığı görülmektedir.
Çünkü Baybars, dönemin İlhanlı hükümdarı olan Abaka Han’dan Moğolların ele geçirdiği
tüm Müslüman beldelerin iadesini istiyor fakat karşı taraf buna yanaşmıyordu. Hâl böyle
olunca süreç tarafları savaşa götürmüş; 1277 yılında Sultan Baybars komutasındaki Memlük
ordusu, İlhanlı ordusu ve müttefikleri Anadolu Selçuklu kuvvetlerini Elbistan civarında büyük
bir hezimete uğratmıştı. Savaş sonrasında Baybars’ın ilerleyişini devam ettirdiği ve
Kayseri’de halkın sevinç gösterileri ile karşılandığı bilinmektedir. Fakat bu sevinç kısa
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sürmüştü. Öyle ki Baybars’ın bölgeden ayrılmasından sonra Abaka Han intikamı acı almış,
Kayseri-Erzurum hattı arasında yaşayan 100 binlerce Müslümanı kıyımdan geçirmiştir.
Sultan Seyfeddin Kalavun döneminde de savaş hâli devam etmiş, Memlük ordusuna
ciddi bir yenilgi yaşatmak üzere İlhanlı hükümdarı Abaka Han iki koldan ordu ile yola
çıkmıştır. Kendisi Rahbe’yi kuşatırken kardeşi 80 bin kişilik orduyla Suriye’ye saldırır.
Kalavun’un ordusunun Humus’a varmasıyla iki taraf arasında Ekim 1281 çok şiddetli
çarpışmalar meydana gelir. Büyük mücadeleyi yine Memlükler kazanmış, savaş sonrası
Moğollar dağılıp geri çekilmiş, haberi alan Abaka, Rahbe kuşatmasından netice
alamayacağını düşünerek Bağdat’a geri çekilmiş ve aynı yıl bu büyük Moğol komutanı vefat
etmiştir.
1281 yılında İlhanlı tahtında yaşanan değişiklik, bir nebze de olsa Memlüklere nefes
aldırmıştır. Saltanatı Abaka’nın kardeşi olan Teküdar devralmıştı. Bu hükümdarın Müslüman
olarak Ahmed ismini aldığı görülmektedir. Hüküm süreceği 3 yıl boyunca Memlüklerle iyi
ilişkiler içinde olmaya gayret göstermiş fakat içte başgösteren muhalefet sonucu 1284 yılında
öldürülmüştür. Bu muhalefette İslamiyet’i kabul etmesi büyük rol oynamıştı. Yerine geçen
Moğol hükümdarı Argun döneminde Memlük-Moğol ilişkileri eski hüviyetine bürünmüş ve
mücadeleler tekrar başlamıştı. Argun, Memlüklere karşı hükümranlığı altında bulunan diğer
inanç gruplarıyla ve Avrupa’daki liderler ve Papa’yla ittifak yolları aramıştır. Memlükler de
bu iş birliği çabalarına karşı, Moğolların ve Avrupa’daki diğer güçlerin rakipleri olan Altın
Ordu Hanlığı, Bizans İmparatorluğu, Fransa Krallığı ve Habsburglarla karşı bir ittifak
gerçekleştirmiştir.
Seyfeddin Kalavun’dan sonra tahta geçen sultan Halil el-Melik el-Eşref (1290-1293)
döneminde Memlükler, Ermeni Krallığına ait birkaç kale ve toprak parçası fethedip İlhanlı
sınırlarına varmıştı. İlhanlı hükümdarı Keyhatu ile Sultan Halil karşılıklı sert mesajlarda
bulunup birbirlerini savaşla tehdit ettiler. Fakat her iki hükümdar da 1293’te ölünce beklenen
muharebe gerçekleşmedi.
Kalavun’dan sonra tahta geçen Zeyneddin Ketboğa, Baybars’ın 1261’de Humus’ta
Moğollara karşı kazanılan muharebeden elde ettiği esirlerden biriydi. Memlüklerde,
Zeyneddin Ketboğa’nın (1294-1296) kısa süren saltanatında önemli bir olay cereyan etmiştir.
1295 tarihinde selefi Baydu Han’ı ortadan kaldırarak İlhanlı tahtına oturan Müslüman Moğol
hükümdarı Gazan Han’dan kaçan bazı Moğol grupları Memlük topraklarına iltica etmişlerdi.
Ketboğa’nın, henüz İslamiyet’i seçmemiş olan bu kalabalık soydaş Moğol grubunu ülkeye
alması ve bazı ileri gelenlerini önemli görevlere getirmesi, diğer yöneticiler arasında
huzursuzluğa sebebiyet vermişti.
Birkaç yıl sonra başa geçen Nasırüddin Muhammed (1299-1340) de Seyfeddin
Kalavun’un bir Moğol prensesle evliliğinden olma oğluydu. Muhammed Nasır, başa geçer
geçmez Moğol tehditleriyle karşılaştı. O sıralarda İlhanlı tahtında Müslüman bir hükümdar
olan Gazan Han vardı. Fakat bu durum Memlük-İlhanlı ilişkilerinin seyrini değiştirmemişti.
İki taraf arasında Hama ile Humus arasındaki Haznedar mevkisinde yapılan büyük
muharebeyi Memlükler kaybetti (1300). Moğol ordusu, savaş sonrasında ilerleyişlerini
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sürdürerek Suriye’nin merkezi Dımeşk’i (Şam) de ele geçirdi. Bu sırada, İlhanlı devletine
kendi sınırlarının doğusundan tehditler gelmesi üzerine Gazan Han Suriye’yi savunması için
60 bin kişilik bir askerî birlik bırakarak ve Mısır’a ileride tekrar dönmek üzere ülkesinin
doğusuna doğru harekete geçti. Sultan Nasır ise Haznedar yenilgisinden sonra emrinde kalan
askerle Mısır’a ulaştı ve ümeranın tavsiyeleriyle yeni bir sefer hazırlığına girişti. Oluşturulan
yeni orduyla tekrar harekete geçen sultan Nasır, Gazan Han’ın ülkesinde olması ve bölgenin
idaresini uhdesine verdiği Kutluşah’ın o sıralarda uzakta olmasından istifadeyle burada
Moğollara bağlı hareket eden Kıpçak Emirlerini herhangi bir mücadele olmadan tekrar itaat
altına almıştır. Böylece Suriye 100 günün ardından tekrar Memlük hâkimiyetine girmiştir.
Muhammed Nasır’ın ikinci saltanatı döneminde, yeniden Suriye’ye yönelip 1303 yılı
Nisan ayında saldırıya geçen Moğol ordusu, Tedmür’de büyük bir yenilgiye uğratıldı.
Kutluşah komutasında tekrar taarruza geçen İlhanlıları, Memlük ordusu bu kez Mercüsuffer
mevkisinde yendi.
1304 yılında vefat eden İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın yerine geçen kardeşi Olcaytu
Han’ın, saltanatının ilk aylarında Memlüklerle sulh tesisi yönünde bir politika takip ettiği
fakat sonrasında yapılan sulha rağmen Mısır ve Suriye üzerine sefer hazırlığına giriştiği hatta
bunun için Avrupa devletlerinden yardım talebinde bulunduğu bilinmektedir. Ancak Avrupa
devletlerinden beklediği yardımı alamamıştır.
1315 yılını İlhanlı tahtında yaşanan saltanat değişikliği sonucu, Olcaytu Han’ın yerine
başa geçen oğlu Ebu Said, iki devlet arasında barış imzalanması için uğraşmıştır. Müslüman
bir İlhanlı hükümdarı olan Ebu Said’in teklifi dönemin Memlük sultanı Nasırüddin
Muhammed tarafından olumlu karşılanınca ilk defa iki taraf arasında 10 yıl süreli bir sulh
akdedilmiştir. Bu barış anlaşmasının muhtevası, ticaret serbestliği, İlhanlı halkına hac izni
verilmesi, haccın yapıldığı ayda Mekke’de her iki yöneticinin de sancağının bulunması,
hutbede de iki isminde okunması gibi maddelerden oluşmaktaydı. İlişkilerin yumuşamasını
sağlayan bu sulh, 1135 yılında Ebu Said’in ölümünde kadar devam etmiştir. Zaten onun
ölümünden sonra çıkan taht mücadelesi İlhanlı Devleti’nin parçalanması ile sonuçlanmıştır.

9.3. Memlük-Altın Ordu Münasebetleri
1242-1501 yılları arasında tarih sahnesinde yer almış olan Altın Ordu Devleti’nin
bakıldığında, XIV. yüzyılın ortalarında Ural Dağlarından Karpatlara kadar Avrupa’nın büyük
bir kısmını elinde tuttuğu; ayrıca doğuda Sibirya’nın içlerine ve güneyde ise Karadeniz ve
İran’a kadar geniş bir coğrafyada hüküm sürdüğü görülmektedir. Dolayısıyla neredeyse Doğu
Avrupa’nın tamamına yakınına hâkim güç durumunda olmuştur.
Memlük-Altın Ordu ilişkileri baştan beri dostluk temelli bir seyir izlemiştir. Bu
durumda, iki devletin de Müslüman idareciler tarafından idare edilmesinden kaynaklanan din
bağının etkisi büyüktür. Öte yandan Altın Ordu Devleti ile İlhanlılar arasındaki ciddi siyasi
rekabet, Memlük-Altın Ordu ittifakının arkasındaki bir başka neden olarak göze çarpar.
Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra Anadolu’ya hâkim olmaya başlayan İlhanlılar ile Altın
Ordu arasında ortaya çıkan toprak ihtilafları sürekli savaşa neden olmaktaydı. Bu durum her
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iki tarafı da komşularıyla ittifak arayışına sokmuştur. İlhanlılar, sınırları Avrupa’ya uzanan
Altın Ordu’ya karşı Avrupalı güçlerle, Altın Ordu da Memlük sınırına dayanan İlhanlılara
karşı Memlüklerle iş birliği yoluna gitmiştir. Bu amaçla Altın Ordu hanı Berke ile Baybars
arasında yapılan yazışmalar sonucunda dostane münasebetler kurulmuştur. 1262 yılında
Baybars’ın gönderdiği ittifak teklifi ile başlayan süreçte, Baybars Berke’nin kızlarından biri
ile de evlenmiştir. Berke Han’ın elçileri bir yıl sonra Kahire’ye ziyarete geldiğinde Baybars,
hutbede kendi adından sonra Berke’nin de adını okutmuştur.
İki hükümdar arasındaki bu dostane ilişkiler daha sonraki dönemlerde de devam
ettirilmiştir. Örneğin, Altın Ordu hanlarından Todan Mengü ile Sultan Kalavun arasında sıkı
bir dostluk olduğu söylenir. İlişkilerdeki olumlu hava, Sultan Nasırüddin Muhammed ile
Toktay Han döneminde de sürmüştür. Toktay, Memlük sultanına gönderdiği mektupta, her
birinin alacağı topraklara sahip olması şartıyla, İlhanlı ülkesine müşterek taarruz teklifinde
bulunmuştu. Ancak Nasırüddin Muhammed, İlhanlı hükümdarı Olcaytu Han ile yapmış
olduğu sulha sadık kalacağını, onun teklifini ancak sulh bozulduğu takdirde kabul
edebileceğini bildirmiştir. Sonraki İlhanlı hükümdarı Ebu Said döneminde İlhanlılar ile
yapılan 10 yıllık barış akdi de Memlük-Altın Ordu ilişkilerinin bozmamıştır. Özbek Han
(1313-1340) zamanında da ilişkiler aynı şekilde devam etmiştir. Memlük Sultanı Nâsır
Muhammed’in Altın Ordu ailesinden bir prensesle evlenmesi bağları daha da
kuvvetlendirmiştir.
İlhanlıların 1335’te dağılmaya başlamasıyla beraber, Memlük-Altın Ordu ittifakı bu
sefer, aynı coğrafyada ortaya çıkan Timurlular devletine karşı kurulacaktır. Burcî
Memlüklerin ilk sultanı Berkuk (1382-1389) Timur’a karşı girdiği mücadelede Altın Ordu
hanı Toktamış’ın desteğine büyük ehemmiyet vermişti.

9.4. Memlük-Timur Devleti Münasebetleri
Azerbaycan merkezli büyük bir devlet kuran Moğol Çağatay emiri Timur’un
hedefinde, Anadolu, Mısır ve Hindistan’a doğru genişlemek vardı. İlhanlıların 1335’te
dağılmaya başlamasıyla beraber, bu tarihlerden itibaren Memlükler, aynı coğrafyada kurulan
Timur Devleti ile uğraşmaya başlamışlardı. Nitekim geçtiği gibi, Burcî Memlük sultanı
Berkuk zamanında, önceden İlhanlılara karşı olan Memlük-Altın Ordu ittifakı, bu sefer
Timur’a karşı iş birliğine dönüşmüştü.
Bu dönemde, Sultan Berkuk, Altın Ordu hükümdarı Toktamış Han, Osmanlı sultanı
Yıldırım Bayezid, Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin ve Celayir sultanı Ahmed ile yaklaşan
Timur tehlikesine karşı ittifak kurmuştu. Timur, iki kez Suriye ve Mısır üzerine sefere
niyetlendiği hâlde Berkuk döneminde bir savaş meydana gelmemiştir. Timur’un bu anlamda
ilk teşebbüsü 1387 yılında olmuş, Anadolu’da bir kısım yerleri alarak Suriye üzerine
yöneldiği tarihlerde Asya’daki komşusu Altın Ordu hükümdarı Toktamış tehlikesi belirince
yönünü oraya çevirmek durumunda kalmıştır.
Birkaç sene sonra yeniden sefere çıkan Timur, Tebriz ve İsfahan’ı alarak Bağdat’a
yönelmiş; bu durum karşısında Bağdat’tan kaçan Celayir hükümdarı Ahmed, Memlüklere
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sığınmıştır (1394). Yoluna devam eden Timur o dönemler Ruha olarak bilinen Urfa’yı alarak
Suriye sınırlarına dayanmıştır. Sultan Ahmed’i emrine verdiği kuvvetlerle birlikte Bağdat’a
yönlendiren Berkuk da sefer hazırlığı yaparak yola çıkar. O sıralarda Timur, yine Toktamış
Han’ın tacizleri üzerine yönünü değiştirmek durumunda kalınca Celayir sultanı Ahmed
Bağdat’ı geri almış ve Halep’e kadar gelen Sultan Berkuk da savaş yapmadan geri dönmüştür.
Sultan Berkuk’un ardından tahta geçen oğlu Ferec (1399-1412) döneminde tahtta
çocuk yaştaki çocuk bir sultanın bulunması ve içteki iktidar çekişmelerinden faydalanmak
isteyen Timur, büyük bir orduyla Suriye’ye doğru bir sefere çıkar (1400). Sırasıyla Sivas,
Malatya, Antep (Ayntab), Halep, Hama ve Humus’u kanlı bir şekilde alarak Dımeşk’e doğru
yoluna devam eder. Burada Sultan Ferec komutasındaki Memlük ordusunu hezimete
uğratarak Dımeşk’i de aldıktan sonra seferi bitirip yönünü Karabağ’a çevirmiştir. Suriye’de
Memlük hâkimiyeti tekrar ancak 1405 yılında Timur’un ölümünün ardından tesis
edilebilmiştir. Sultan Barsbay döneminde (1422-1438) Suriye’deki Memlük otoritesini
yeniden tam olarak sağlanacaktır.

9.5. Memlük-Hristiyan Devlet ve Prenslikler Münasebetleri
Haçlılar, henüz Memlükler kurulmadan önce Eyyubiler döneminde de Müslümanlara
karşı Moğollarla ittifak hâlindeydiler. Başkenti Sîs (Kozan) olan Ermeni Krallığı’nın
hükümdarı Hetum, Moğol hâkimiyetini tanımış; Moğol hükümdarı Hülâgü tarafından Suriye
üzerine seferler düzenlemekle görevlendirilmişti. Bu görevlendirmenin tabii bir neticesi
olarak Memlük-Ermeni krallığı arasındaki ilişkiler düşmanlık üzerine kuruldu.
1259 yılı bitimine doğru Hülâgü Han komutasındaki Moğol ordusu, Suriye şehirlerine
yönelik istilasını başlattığında, yanında Ermeniyye-i Suğra (Küçük Ermeniyye) ve Antakya
Hristiyan hükümdarlarının gönderdiği Haçlı kuvvetleri de vardı. Fakat pek çok şehri yakıp
yıkıp yağma eden Hülagü’nün ülkesine dönmesinin ardından Suriye’nin savunması için
bıraktığı kuvvetler 1260 yılında Ayn Câlut Savaşı’nda Memlük ordusu tarafından hezimete
uğratılınca eskiye dayanan Moğol-Haçlı iş birliğine büyük bir darbe vurulmuş oldu. Bundan
sonra Haçlılar, Memlüklere karşı daha yalnız kalacaklardı.
Baybars El-Bundukdârî (1260-1277) döneminde, sürekli rahatsızlık veren Suriye
sınırındaki Haçlı Prenslikleri üzerine sefere çıkılmış, Filistin’deki Kaysâriyye, Hayfa ve Arsus
kale şehirleri fethedilmiştir (1265). 1265’te ölen Hülagü’nün yerine tahta geçen İlhanlı
hükümdarı Abaka Han’ın, Memlüklere karşı Haçlı prenslikleri, Ermeni Krallığı ve Anadolu
Selçuklularıyla ittifaklar oluşturduğu görülmektedir. 1266’da saldırıya geçen Franklara ve
Ermeniyye-i Suğra Krallığı üzerine 1268’de sefere çıkıldı. Antakya Haçlıların elinden aldı,
Ermenilerin başkenti Sîs’e girilip kralın oğlu dâhil çok sayıda kişi esir alınınca Ermeni
Krallığı anlaşma yapmak zorunda kalmıştır.
Diğer komşu devlet Nûbeliler ise yine Baybars zamanında, yıllık vergi ödemeyi kabul
ederek Memlük hâkimiyetini tanımıştı. Baybars, Bizanslılar, Cenova Dükalığı ve diğer bazı
Avrupa devletleriyle de ticari anlaşmalar imzalamıştı. Baybars’ın 1275 yılı sonları Suriye’ye
dönüşünde, Kahire’de yapılan karşılama töreninde, zamanın hükümdarları tarafından
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gönderilen yaklaşık 25 elçi hazır bulunmuştu. Yemen hâkimi, Altın Ordu hanı, Alman ve
Bizans imparatorları ve Cenova Dükası tarafından gönderilmiş bu elçiler, onun önünde
saygıyla eğilmişlerdir.
Ermenilerle aradaki ilişkiler bir süre sonra tekrar bozulmuştur. Ancak, Seyfeddin
Kalavun zamanında (1280-1290), Ermeni kralı tekrar barış istemiştir. Yapılan barış anlaşması,
esir değişimi ve gerçekleştirilecek ticari ilişkilerle ilgili şartları içeriyordu. Kalavun
döneminde Suriye kıyıları boyunca uzanan Haçlı prenslikleri üzerine de sefere çıkılmış
onlarla uzun süreli bir barış anlaşması yapılmıştır.
İlhanlılar, hükümdarları Argun döneminde, Memlüklere karşı hükümranlık altında
bulunan diğer inanç gruplarıyla ve Avrupa’daki liderler ve Papayla ittifak yolları aramıştır.
Memlükler de bu iş birliği çabalarına karşı, Moğolların ve Avrupa’daki diğer güçlerin
rakipleri olan Altın Ordu Hanlığı, Bizans İmparatorluğu, Fransa Krallığı ve Habsburglarla
karşı bir ittifak gerçekleştirmiştir.
Memlük Sultanlığı, Habeşistan krallığı ile Sicilya, Venedik ve Cenova gibi şehir
devletleriyle de ikili ilişkiler kurmuştu. Taraflar arasında yapılan yazışmalardan anlaşıldığına
göre, bu ilişkiler, Baybars ve Kalavun dönemlerinde olduğu gibi, genellikle Memlüklerin
güçlü oldukları zamanlarda yoğunlaşmaktadır. Ticari serbestlik, denizlerde seyrüsefer
serbestliği ve korsanlara karşı iş birliği gibi maddeler içeren ticari antlaşmalar imzalanmıştır.
Memlük ülkesi üzerinden gerçekleştirilen Hint-Avrupa deniz ticaretinde bu şehir devletlerine
ait gemilerin büyük bir payı vardı.
Bu sıralarda, tarihler 1289 yılını gösterdiğinde, Suriye Haçlıları yapılan anlaşmayı
bozmuştu. Kalavun sefere çıkarak Trablusşam’ı Haçlılardan aldı. Böylelikle Suriye sahilinde
Haçlıların elinde yalnızca Akka, Sayda, Sur ve Aslis kentleri kalmıştı. Bir sonraki yıl da Akka
Haçlılarının üzerine sefere çıkan Seyfeddin Kalavun, seferdeyken hastalanarak vefat etti.
Sultan Halil (1290-1293), babası Kalavun’un başlattığı seferi devam ettirerek 1291’de
önce Akka’yı, akabinde Sur, Sayda, Hayfa, Anartus ve Aslis kalelerini alarak çok önemli
fetihler gerçekleştirmiştir. Bu fetihlerle Suriye sahilleri, iki asırdır Müslüman topraklara
taarruz düzenleyen bu Haçlı prensliklerinden arındırılmıştır. Akabinde, Ermeni Krallığına ait
birkaç kale ve toprak parçası fethedilmiştir.
Nasırüddin Muhammed’in üçüncü döneminde (1309 -1341) sorun çıkaran Ermeni
Krallığı üzerine asker yollanıp Malatya, Memlük hâkimiyetine alınmıştır. (1315). Bundan 60
yıl sonra 1375 yılında ise bu devletin başkenti Sîs ve diğer şehirler Memlükler tarafından
fethedilmiştir.
Sultan Zeyneddin II. Şaban (1363 -1376) döneminde dikkate değer en mühim
hadiselerinden biri, uzun süredir durmuş olan Haçlı saldırılarının yeniden başladığını gösteren
İskenderiye vakasıdır. 1365 yılında Kıbrıs kralı, Venedik, Ceneviz, Rodos ve Avrupa
devletlerinden aldığı destekle İskenderiye’yi istila edip çok sayıda Müslümanı esir almıştır.
Dönemin Memlük sultanı, bu saldırıya cevap vermek için büyük bir donanma hazırlığı içine
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girmişse de iç siyasi meselelerden dolayı bu seferi gerçekleştirememiştir. Haçlıların Suriye
sahillerindeki benzer taarruzlarına XV. yüzyıla kadar aralıklarla rastlanılmaktadır.
Burcî Memlük sultanı Barsbay (1422-1438) döneminde Kıbrıs Adası büyük bir sorun
olarak varlığını devam ettiriyordu. Suriye sahillerindeki Haçlı prensliklerine son verildikten
sonra en stratejik Haçlı noktası hâline gelen bu ada hem seferlerde Haçlılara önemli bir
üstünlük sağlatıyor hem de Müslümanların deniz ticaretinin güvenliğini zedeliyordu. Ayrıca
korsanlar da bu adayı üs olarak kullanmaktaydı. Neticede Sultan Baybars döneminde Kıbrıs’ı
almak için 1424 yılından itibaren 3 sene üst üste çıkılan seferlerin sonunda Kıbrıs adası zapt
edilmiştir (1426). Esir alınan kral Venedik konsolosunun araya girmesi ile Memlük
Devleti’ne belli bir miktar yıllık vergi ödemeyi kabul ve taahhüt ederek serbest bırakılmıştır.
Sultan Barsbay, Rodos’daki Saint-Jean şövalyeleri ile de mücadele etmiştir. Bu amaçla Rodos
üzerine düzenlenen seferler, iki taraf arasında akdedilen barış antlaşması ile neticelenmiştir.

9.6. Memlük-Osmanlı Münasebetleri
XIV. yüzyılın ikinci yarısında başlayan Osmanlı-Memlük münasebetleri, Osmanlıların
doğuya açılmaya başlamasına kadar dostluk içinde sürmüştür. Filhakika 1392 yılında, Mısır
Abbasi halifesine elçi gönderen Yıldırım Bayezid, halifeden, Rum ülkesi sultanlığının
onaylanmasını istemişti. Halife’nin bu husustaki menşurunu götüren Memlük elçileri
Bursa’da muazzam bir törenle karşılanmışlardı. Ayrıca, Yıldırım Bayezid, Berkuk’a yazdığı
bir mektubunda, yakalandığı bir hastalığın tedavisi için tabip ve ilaç talep etmişti. Sultan
Berkuk da Mansûri hastanesi doktorlarından Şemseddin b. Muhammed es-Safir’i Bursa’ya
göndermiştir.
Hatta daha önce de belirtildiği gibi, Timur tehlikesi iki taraf arasında iş birliğine sebep
olmuş; Sultan Berkuk bölgedeki yakın ve uzak tüm komşularla birlikte Osmanlı padişahı
Yıldırım Bayezid ile de ittifak kurmuştu. Berkuk’tan sonra Memlük tahtına çocuk yaşta bir
kişinin çıkmasından cesaret alan Yıldırım Bayezid tutum değişikliğine giderek eskiden
Anadolu Selçuklulara ait iken o sırada Memlük hâkimiyetinde olan toprakları geri almaya
kalkışmıştır. 1398 yılında çıktığı seferde Elbistan, Darande, Malatya gibi bazı Memlük
topraklarını ele geçirince savaşın eşiğine gelinmişti. Fakat aynı sıralarda Timur’un Suriye
şehirlerine karşı giriştiği istila hareketleri ile uğraşan Memlük sultanı Ferec, Osmanlı padişahı
ile savaşa girmeye cesaret etmemiştir. Zaten Timur tehlikesini kendi ensesinde de hisseden
Bayezid, kısa bir zaman sonra aldığı toprakları geri vereceğini taahhüt ederek Timur’a karşı
güç birliği teklifinde bulunmuştur. Teklifin kabul edilmesi ile iki taraf arasında tekrar bir
dostluk tesis edilmiş olsa da iki sene sonra Bayezid, Ankara Savaşı’nda Timur’a mağlup
olacaktır.
Şeyh Müeyyed (1412-1421), Osmanlı padişahı Çelebi Mehmed ile mektup ve hediye
teatisinde bulunmuştur. Sultan Çakmak (1438-1453) ile II. Murad dönemlerinde bu dostluğun
kuvvetlendiği görülmektedir. Dostluk, 1459 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan
Mehmed’in hac yolundaki su havuzlarını çoğaltmakla ilgili teklifi ile bozulmuş; Memlük
Sultanı Seyfeddin İnal teklifi reddetmiştir. Bu şekilde ikili ilişkilerde başlayan gerginlik daha
önce de anlatıldığı üzere, elçi kabulü merasimlerindeki usule aykırı davranışlar ve
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Karamanoğulları ile Dulkadıroğullarına bey tayini gibi meselelerle iyice tırmanmıştır. Sonraki
sultanlar Hoşkadem (1461-1467) ve Kayıtbay (1468-1495) döneminde ise gerginlik had
safhaya varmıştır. Her iki devlet de kutsal topraklar (Mekke ve Medine) üzerinde nüfuz sahibi
olmak istiyordu. Hac yolları ile Mekke ve Medine’nin hizmeti, Müslümanlar için ayrı bir
öneme sahipti. Bunların tamiri, genişletilmesi ve benzeri konular, buraların hâkimi olan
Memlüklerle, büyük bir devlet konumuna gelen ve İslam dünyası üzerinde etkili olmak
isteyen Osmanlılar arasında siyasi sürtüşmelere sebebiyet veriyordu. Osmanlılar, buralara
yatırım yapıp mamur hâle getirmek ve Müslüman dünyada itibarlarını arttırmak isterken
Memlükler kendi topraklarında başka bir Müslüman devletin müdahalesini reddediyordu.
Fatih’in yerine geçen oğlu II. Bayezid döneminde de savaş tehlikesi ortadan
kalkmamıştır. Hatta Kayıtbay’ın Osmanlı şehzade Cem Sultan’ı himaye edip onu Osmanlılara
karşı kullanması neticesinde, Sultan Bayezid Memlüklere savaş açmıştır. 1485-90 yılları
arasında 5 yıl süren bu savaşlarda bazı topraklar birçok kez el değiştirdi. Bu savaşlarda
genelde savunmada olan Memlükler daha başarılı oldularsa da uzun süren savaşların
finansmanı Memlükleri barışa zorlamıştır. 1491 yılında 15 yıl sürmesi planlanan bir sulh
gerçekleştirilmiştir.
Memlük-Osmanlı ilişkileri Kansuh el-Gavrî devrinde önemli bir aşamaya girmiştir.
Memlüklerin sınırında, Safevi-Osmanlı çekişmesi yaşanmaktadır. Bu savaşta galip gelecek
devletin yönünü Memlüklere çevireceği bellidir bu yüzden Sultan Kansuh, başlangıçta
tarafsızlığı yeğlemiştir. Fakat 1514’te Çaldıran savaşında Osmanlılar Safevileri bozguna
uğratınca kendisine yönelecek Osmanlı tehdidine karşı savunma hazırlıklarına başlamıştır.
Kansuh Gavrî’nin Şah İsmail ile ittifak kurmaya çalışması, Şah’a destek amaçlı olarak
ordusunun başında Haleb’e gelmesi, diğer taraftan Memlüklü topraklarına sığınan Osmanlı
şehzadesini Osmanlı tahtına aday göstermesi gibi meseleleri sebep gösteren Yavuz,
Memlüklere karşı savaş açar. Âlimlerden savaş izni için aldığı fetva ile yola çıkan Yavuz daha
önce ayrıntıları aktarıldığı üzere, Mercidâbık mevkisinde Memlük ordusunu ağır bir yenilgiye
uğratır (24 ağustos 1514). Daha sonra da bu kez Sultan Tumambay komutasındaki Memlük
ordusunu Ridaniye Savaşı’nda uyguladığı kurnaz taktikler neticesinde mağlup edecektir (22
Ocak 1517)

9.7. Memlük-Komşu Müslüman Beylikler Münasebetleri
Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1243’te Moğollara yenilip onların hâkimiyetini kabul
ettikleri Kösedağ Savaşı sonrasında Anadolu’da kurulan beyliklerden Karamanoğulları,
Sultan Baybars’ın (1260-1277) desteğini alarak Moğollara ve Anadolu Selçuklularına karşı
ayaklanmışlardır. Baybars’ın 1277’de kazandığı Elbistan zaferi, Karamanoğullarını
cesaretlendirmişti. Baybars’tan aldıkları sancak altında Konya’ya girdiler. 1293’te Frankların
eline geçen Alâiye’yi geri alan Karamanoğulları, zamanın Memlük sultanı Salahaddin Halil
Eşref (1290-1293) adına hutbe okutmuştur. Karamanoğullarının Memlüklere bağlılığı uzun
süre devam edecektir.
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Orta Anadolu’da 1335-1381 yılları arasında hüküm süren Eretna Beyliği, İlhanlılar
zamanında onların genel valisi Şeyh Hasan’ın İran’a gidişinde vekil bıraktığı Eretna Bey
tarafından kurulmuştu. Eretna, 1338’de Memlük sultanı Nâsır Muhammed’in (1309-1341)
himâyesini kabul etmiş, onun namına hutbe okutup sikke kestirmişti. 1364 yılında çıkan iç
isyanı Memlüklerin desteğiyle bastıran Eretna Beyliği, 1381’de vezir Kadı Burhaneddin
Ahmed Bey’in idareye el koymasıyla son bulmuştur.
Kadı Burhaneddin Ahmed Bey ile Memlükler arasındaki ilk münasebetlere Sultan
Berkuk döneminde rastlanmaktadır. Ahmed Bey’in, Berkuk’a karşı isyan eden emirlere
destek vermesi hatta bu emirlerden Malatya naibi Mintaş ile ittifak kurması yine
Dulkadiroğulları ile benzer aleyhte faaliyetlere kalkışması gibi sebeplerden ötürü, onu
Memlük karşıtı hizbe yerleştirmiştir. Kadı Burhaneddin ile Sultan Berkuk arasında Malatya
üzerinde ciddi çekişmeler yaşanmış, Ahmed Bey’in ordusu uzun süre şehri muhasara altında
tutmuş sonunda Moğolların yardıma geldiği haberleri etrafta yayılınca muhasaradan
vazgeçilmiştir.
Sultan Berkuk ile Kadı Burhaneddin arasında ancak Timur’un Suriye-Anadolu
istilasının başlaması üzerine bir uzlaşıya varılmış; iki hükümdar da Timur’a karşı iş
birliğinden yana tavır almıştı. Nitekim Kadı Burhaneddin’in bu çerçevede Osmanlı Devleti ve
Memlüklere iş birliği için mektup yolladığı bilinmektedir. Bu ittifak oluşturulmuştur fakat
Timur’un Anadolu’ya gelmesinden sonra Kadı Burhaneddin hayatını kaybetmiştir.
Dulkadıroğulları Beyliği (1337-1521), Eretna Beyliği’nden Maraş ve Elbistan’ı alıp
Memlük sultanı Nasırüddin Muhammed’den naiplik menşuru alan Zeyneddin Karaca Bey
tarafından kurulmuştur. Zeyneddin Karaca, hoşuna gitmeyen bazı uygulamalar yüzünden
Memlük sultanı ile ters düşünce görevden alınmış ve yerine oğlu Halil Bey Elbistan valisi
olarak atanmıştır (1359). Fakat Halil Bey (1353-1386) de güç topladığı anda civardaki Maraş,
Malatya ve Harput gibi bazı şehirleri ele geçirmiştir. Üzerine bir Memlük ordusu gönderilmiş
fakat ona karşı da başarılı bir şekilde mukavemet göstermiştir. Gidişattan memnun olmayan
Sultan Berkuk sıkça uyguladığı bir yönteme başvurarak aile fertleri arasında anlaşmazlık
çıkarttırır ve Halil Bey’i suikast sonucu öldürülür. Yerine Berkuk’un desteklediği kişi değil de
Halil Bey’in kardeşlerinden Sûlî Bey getirilince Memlük Sultanlığı bu durumu kabul etmeyip
Sûlî Bey üzerine bir ordu yollar. Fakat ordu başarılı olamayınca Sûlî Bey’in beyliği kabul
edilir. Bu kişinin Timur’u Suriye’ye saldırması için teşvik ettiği ve Berkuk’a yönelik isyanları
desteklediğini öğrenen Berkuk, onun da yukarıda anlatılan yöntemi kullanarak suikast sonucu
ortadan kalkmasını sağlayacaktır (1398).
1398 yılında Elbistan’ı zapt eden Yıldırım Bayezid, Dulkadıroğulları Beyliği’ne
Mehmed Bey’i getirmişti. Timur’un Yıldırım’ı yenmesi sonrasında, Mehmed Bey ve yerine
geçen oğlu Süleyman Bey Memlüklerle dostane ilişkiler kurdular.
Arslan Bey (1454-1465) döneminde, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan,
Dulkadıroğullarına ait Harput’u ilhak edince Arslan Bey, bu şehri geri almak için Sultan
Hoşkadem’den yardım istemişti. Arslan Bey bir suikast sonucu öldürülünce, Hoşkadem onun
yerine Şah Budak’ı tayin etmiş, ancak Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmed, bu makama

155

Şahsuvar’ı getirdiğini açıklamıştı. Bu durumda Şahbudak Mısır’a kaçtı. Osmanlı
himayesindeki Şahsuvar ise Memlüklere karşı 1472’de savaşa girdi. Ancak Memlük
kuvvetleri onu yendi. Savaş sonunda Şahsuvar, esir alınarak Kahire’ye götürülüp öldürüldü.
Memlük sultanı Berkuk, Şahbudak’ı (1472-1480) tekrar bey tayin etti.
Bu arada Berkuk’un Dulkadıroğlularına, bey tayin ettiği Şah Budak, 1480’de bu defa
da Alâüddevle (1480-1515) tarafından yine Osmanlıların desteği ile bu makamdan
uzaklaştırıldı. Alâüddevle, bir süre sonra Osmanlılara karşı olumsuz tavırlar sergilemesine
mukabil üzerine gönderilen bir Osmanlı kuvvetiyle bertaraf edilmiş; beyliğin tüm toprakları
Osmanlı ülkesine katılmıştır (1515). Aslında Dulkadıroğulları beyliği meselesinin OsmanlıMemlük ilişkilerinin bozulmasında ve aralarında çıkan savaşlarda çok büyük payı vardır.
Memlüklerin komşusu ve konargöçer bir Türkmen aşireti olan Karakoyunlular,
İlhanlıların etkisinin azalmaya başladığı dönemlerde (1335-1385) Celayirlere bağlı kalmış,
Memlüklere karşı düşman pozisyonuna girmiş, 1387’den itibaren de bağımsız olarak hareket
etmişlerdir. Karakoyunlular, 1387 yılında Tebriz’i ele geçirmişlerdi ancak burayı Timur’a terk
etmek zorunda kalmışlardır. İkinci defa burayı ele geçirdiklerinde ise Sultan Berkuk adına
hutbe okutarak Timur’ a karşı Memlüklülere itaat ettiklerini göstermişlerdir.
1400’de Timur’un çıktığı Suriye ve Anadolu seferinde Karakoyunlular, Timur’a karşı
Celayirlerle birlikte hareket etmişler; Timur İmparatorluğu tarafından yenilgiye uğratılarak
liderleri önce Osmanlı Devleti’ne, daha sonra da Memlüklere sığınmıştır. Timur’dan çekinen
Memlük sultanı tarafından Celayirli sultanı Ahmed ile birlikte Karakoyunlu hükümdarı da
Şam’da hapsedilecektir. Ardından, Memlük sultanına isyan eden Şam valisi tarafından
hapisten çıkarılacaklardır.
Daha sonra, Karakoyunlu beyi Kara Yusuf, Timurlulardan Tebriz ve Azerbaycan’ı
(1407 ve 1408) ve Akkoyunlulardan Diyarbakır’ı geri almaya muvaffak olmuştur. Celayirlere
son vererek Bağdat’ı ele geçirerek sınırlarını genişletmiştir. 1447’de Timur
İmparatorluğu’nda kargaşalar başgösterince, Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah, 1440-1458
arasında Gürcistan, Tiflis, İsfahan, Fars, Kirman, Cürcan, Mazenderan, Herat, Nişabur ve batı
Horasan’ı fethederek geniş bir sahayı yönetimi altına aldı. Karakoyunluların bu dönemde en
önemli rakipleri Osmanlı Devleti ve Timur olmasına rağmen devleti yıkan darbe
Akkoyunlulardan gelecektir (1467).
Akkoyunlular, Irak ve Suriye seferlerinde Timur’a öncülük yapan Türk beyi
Karayülük Kara Osman Bey tarafından ikta olarak kazandığı topraklar üzerinde, Diyarbakır
civarında kurulmuştur. Karayülük, Suriye’nin kuzeyinde kurulan diğer beylikler gibi Memlük
sultanı Berkuk’un himayesine girmeyi talep etmiş ve bu talebi kabul edilmiş olmasına rağmen
yine de bir yıl sonra Timur için çalışmıştır. Yine Karayülük’in Sultan Ferec ve Şeyh Müeyyed
dönemlerinde Memlüklerle iyi ilişkiler kurduğu söylenebilir. Karayülük’ten sonra gelen onun
oğulları da Memlük himayesini kabul etmişlerdi.
Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan döneminde ise başlangıçta Uzun Hasan,
Memlüklere bağlılığını bildirmişti. Lakin 1453’te Diyarbakır’ı ele geçirerek ülkesindeki
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iktidar kavgalarına son vermiş, 1467’de Cihan Şah liderliğindeki Karakoyunlulara son vererek
beyliğini başkenti Tebriz olan büyük bir devlet hâline getirmişti. Bu kez Akkoyunlular,
Memlükler için tehlike olmaya başlamıştır. Sultan Kayıtbay (1468-1495) döneminde de
Memlükler açısından sorun teşkil eden Akkoyunlular, 1473’te Fatih Sultan Mehmed’in Uzun
Hasan’ı yenmesi sonucu siyasal ve askerî gücünü yitirmiş ve Memlükler için bir tehlike
olmaktan çıkmıştır. Akkoyunlular, Safeviler tarafından 1508’de tamamen ortadan
kaldırılmıştır.
Memlüklerin münasebette oldukları bir diğer beylik ise Ramazanoğulları idi. Adana,
Sîs, Ayas ve civarında Memlük sultanın emirlerinden biri olan Ramazan Bey tarafından
kurulmuş olan bu beyliğin, yine de dönem dönem Memlüklerle arasında husumetin ortaya
çıktığı görülmektedir. Örneğin, Memlüklerle karşı tarafta olan Karamanoğulları ve
Dulkadıroğulları’nı desteklediklerinden, Sultan Yelboğa en-Nasirî tarafından liderleri
öldürülmüştür (1383).
Daha sonra Ramazanoğullarının başına geçen Şihabeddin Ahmed, Memlük sultanı ile
iyi ilişkiler kurmuş hatta kızını Sultan Ferec (1399-142) ile evlendirmiştir. Bu doğrultuda
1415’te Karamanoğullarından aldığı Tarsus’da hutbeyi Memlük sultanı adına okutmuştur. Ş.
Ahmed’in oğlu II. İbrahim ise başlangıçta Memlüklere bağlılık bildirisinde bulunmuş olsa da
ilerleyen vakitlerde aleyhte tutum sergilemeye başlamış ve beylikten alınarak yerine kardeşi
Hamza geçirilmiştir. Fakat İbrahim bu durumu kabul etmeyip isyan edecek sonunda Sultan
Barsbay tarafından Kahire’de öldürülecektir (1427). Sonraki yıllarda uzun süre beyliği
yöneten Halil Bey (1480-1510) ve de oğlu Mehmed zamanında Ramazanoğulları, daha çok
Osmanlı Devleti ile dostluk kurmuşlardı. Hatta Mehmed Bey, Yavuz Sultan Selim ile Mısır
seferine katılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Memlüklerin yakın-uzak coğrafyadaki bazı devletlerle kurduğu ilişkileri ele aldığımız
bu bölümde, değişik dönemlerde dostluk yahut adavet üzerine kurulmuş olan bu
münasebetlerin durumu ve boyutu hakkında fikir edindik. Bu bağlamda, İlhanlılar ve
Timurlular ile genelde çatışma üzerine, Altın Ordu Devleti ile ittifak tabanlı ilişkiler
kurulduğun gördük. Osmanlı Devleti ile ise başlangıçta iyi başlayan münasebetler,
Osmanlıların Memlük hâkimiyeti altındaki topraklar üzerinde nüfuz arayışlarına girmesi ile
bozulmuştur. Öte yandan Haçlı prenslikleri ile genelde savaşıldığı diğer taraftan da Bizans
İmparatorluğu, Cenova, Venedik ve Habsburglar ile zaman zaman ticarete dayalı ilişiklerin
geliştirildiği görülmektedir. Anadolu’daki beyliklerin ise şartlara göre saf değiştirdikleri
bazen Memlüklerin bazen de onlara karşı kurulan ittifakın içinde yer aldıkları görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Memlük dış politikasının belirleyici unsurlarından

a)

Devletin coğrafi konumu

b)

Ülkenin farklı coğrafyalar arasında bir geçit statüsünde olması

c)

Köle ticareti

d)

Baharat Yolu

e)

Moğollar

2)
olmamıştır?

Aşağıdaki devletlerden hangisiyle Memlükler arasında 14. yüzyılda ilişki

a)

Dulkadıroğulları

b)

Safeviler

c)

Ermeni Haçlı Krallığı

d)

Timurlular

e)

Karamanoğulları

3)
Memlüklerin Bizans, Habeşistan krallığı ile Sicilya, Venedik ve Cenova gibi
şehir devletleriyle de ikili ilişkiler kurmasını aşağıdakilerden hangisiyle açıklayamayız?
a)

Genellikle Memlüklerin güçlü oldukları zamanlarda ilişkideki yoğunlaşma

b)

Ticari serbestliği ve denizlerde seyrüsefer serbestliği

c)

Deniz korsanlarına karşı iş birliği

d)

Hint-Avrupa deniz ticareti

e)

Haçlılara karşı mücadele
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4)
Osmanlılar ve Memlükler arasında aşağıdaki devletlerden hangisi dolayısıyla
bir mücadele veya ittifak olmamıştır?
a)

Portekizler

b)

Dulkadıroğulları

c)

Ramazanoğulları

d)

Timurlular

e)

Bizans İmparatorluğu

5)

Osmanlı-Memlük ilişkileri için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

a)
Memlükler, Osmanlılardan aldıkları destekle İlhanlıları Ayn Câlut’da
yenmişlerdir.
b)
İstanbul Osmanlılar tarafından fethedildiğinde, Memlük sultanı Seyfeddin İnal
(1453-1461) İslam dünyasını sevince boğan Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmed’i
tebrik etmiştir.
c)
Osmanlı-Memlük ilişkileri, 1459 yılında Fatih’in hac yolundaki su havuzlarını
çoğaltmakla ilgili teklifinin Memlük sultanı Seyfeddin İnal tarafından reddedilmesiyle
bozulmuştur.
d)
Osmanlılar ve Memlükler kendi aralarında mücadele etseler de Müslümanlar
için yardım söz konusu olduğunda iş birliğine de gitmişlerdir.
e)
Kansuh, Osmanlılardan aldığı takviyelerle Portekizler üzerine deniz seferleri
düzenlemiştir.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e, 4) e, 5) a
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10. İDARİ MÜESSESELER-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Merkez Teşkilatı
10.1.1. Sultan
10.1.2. Merkezî Teşkilatta Görevli Emirler
10.2. Taşra Teşkilatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Memlük
oluşmaktaydı?

Sultanlığı’nın

merkez

ve

taşra

teşkilatı

hangi

birimlerden

2)
Saltanatta ırsiyet prensibi ne demektir ve Memlükler buna ne kadar sadık
kalmışlardır?
3)
Memlük taşra teşkilatına bakıldığında karşımıza kaç tane naiplik çıkmaktadır
ve bunların yönetimi nasıl sağlanmaktadır?
4)

Emiru- candâr, Emiru- silah ve emiru- âhur’un sorumluluk alanları nelerdi?

5)

Memlük merkez teşkilatında vezirlerin görev ve yetkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Memlük Sultanlığı’nın merkez
ve
taşra
teşkilatını
ve
buralardaki
işleyişi
kavrayabilmek
Merkez
teşkilatındaki
görevlilerin kim olduğunu ve
yetki/sorumluluk
alanlarını
bilmek
Memlük taşra teşkilatının
yapısı ve yönetim şekli
hakkında fikir sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar


Merkez teşkilatı



Taşra teşkilatı
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Giriş
Memlük Sultanlığı’nın devlet teşkilatının ele alınacağı bu bölümde, merkez ve taşra
teşkilatı ve bu teşkilatlarda görevli memurlar önem sıralarına göre incelenecektir.
Memlükler, yönetim yapılarını oluştururken Büyük Selçuklular ve onlardan etkilenen
Eyyûbîlerin yönetim birimlerini temel almış, ayrıca çağdaşları İlhanlıların kurumlarından da
esinlenmişlerdir. Özellikle Sultan Baybars, idari düzenlemelerde bulunup haleflerinin takip
ettireceği yapının temellerini atmış ve devlete merkeziyetçi bir hüviyet kazandırmıştır.
Orta Çağ devletlerinde olduğu gibi Memlüklerde de genelde askerî bir yönetim yapısı
mevcuttu. Bundan ötürü, mühim idari ve askerî görevler, “erbab-ı seyf” olarak adlandırılan
asker kişilerin uhdesine verilmekteydi. Öte yandan, sorumluluğu mali işlerle sınırlı (vezirlik
ve sır kâtipliği gibi) ya da yönetimle ilgili muamelatı yürüten bazı idari görevlere ilmiye
sınıfından kişiler getiriliyordu. Alanlarında uzmanlaşmış “erbab-ı kalem” olarak adlandırılan
bu grup her zaman, asıl yetkiyi elinde tutan “erbab-ı seyf”in bir adım gerisinde olmuştur.
Devletlerin iç işleyişlerini düzenleyen yönetim mekanizma ve müessesleri ne kadar
sağlam ise devletler de o derece uzun ömürlü olmaktadırlar. Bu bağlamda bir yerin fethi başlı
başına yeterli olmamakta; fethedilen yerin merkeze bağlılığını ve güvenliğini temin için
yönetim mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, uzun ömürlü
devletlerin askerî güçlerinin yanında aynı zamanda idari müesseselerinin de iyi işlediği
görülmektedir.
Memlük Sultanlığı yaklaşık 2,5 asır, Mısır, Suriye ve civarı ile Hicaz bölgesini içine
alan bir bölgede hüküm sürmüştür. Ayrıca Yemen ve Nûbe üzerinde büyük ölçüde nüfuz
sahibi olmuştur. XIII. yüzyıla kadar Eyyûbî ailesine mensup emirlerin idaresinde bırakılmış
olan Hama Eyyûbî Emirliği de Memlüklü ülkesine dâhil edilmişti. Zikredilen tarihe kadar,
veraset sistemi ile Eyyûbî hanedanından kişilerin emir seçilmesine izin verilmiş; bu tarihten
sonra ise Hama Eyyûbî Emirliği ilga edilerek Memlüklü sultanı tarafından tayin edilen
naiplerin yönettiği bir vilayete dönüştürülmüştür. Öte yandan Suriye ve Mısır’daki göçebe
Arap kabilelerinin birçoğunun emir seçimi de Memlüklü sultanı tarafından yapılmaktaydı.
Aynı durum Hicaz bölgesinin emirlerini seçerken de söz konusudur.
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10.1. Merkez Teşkilatı
10.1.1. Sultan
Memlük hükümdarlarına verilen “sultan” unvanının, İslam dünyasında XI. yüzyıldan
itibaren bir ülkenin müstakil hükümdarı anlamında kullanıldığı görülmektedir. XIII.-XV.
yüzyıl arasında dönemin en kuvvetli İslam devletini idare eden Mısır Memlük hükümdarları
tarafından da bu unvan tüm ihtişamı ile kullanılmıştır. “Sultanu’l-İslam ve’l-Müslimin”
unvanını kullanan Memlük sultanları şüphesiz ki kendilerini İslam dininin ve Müslümanların
en büyük müdafisi olarak addediyorlardı. Öte yandan her Memlük sultanı kendisine saltanat
biatı yapılırken “eş-Şerif”, “ez-Zahir”, “en-Nasır”, “el-Muiz”, “es-Said”, “el-Âdil” gibi
lakaplardan birini almaktaydı.
2,5 asır devam eden Memlükler döneminde 47 Memlük hükümdarı sultanlık
makamında bulunmuştur. Bunların 24’ü Bahrî, 23’ü de Burcî Memlükler dönemine aittir.
Bakıldığında neredeyse her 5 yılda 1 hükümdar değişikliği olduğu ve ortalama saltanat
süresinin, çağdaşı devletlerle karşılaştırıldığında epey düşük olduğu görülmektedir. Şüphesiz
bu durumun sebeplerini saltanatın intikal şeklinde aramak gerekir. Gerçekten de tahtın
sahibinin bir hanedanda kaldığı veraset yoluyla yeni hükümdarın belirlendiği devletlerde, taht
süreleri genellikle daha uzun olmaktaydı. Örneğin, 1299-1922 arası hüküm süren Osmanlı
İmparatorluğu’nda, bu süreç içerisinde 36 padişah tahta geçmiş ve ortalama olarak her biri
17,5 sene tahtta kalmıştır. Osmanlılarda genel olarak sağlam bir veraset sistemi işlemiştir.
Taht kavgaları olmuşsa da bunlar genellikle kardeşler arasında sınırlı kalmıştır. Padişahın
soyundan gelmeyenler saltanatta bir hak iddia etmemişlerdir.
Memlük sultanları içinde 5 nesil gibi uzun süre iktidarda kalmayı başaran bir hanedan
kuran tek sultan Kalavun’dur. Kalavun hanedanlığı dönemi istisna tutulursa, “saltanatta
irsiyet” dediğimiz veraset sistemine çok uyulmamıştır. İçerde kendisini güçlü hisseden her
emir saltanat arayışlarına girebiliyor; bu doğrultuda harekete geçerek rakiplerini saf dışı
bırakmanın yollarını arayabiliyordu.
Memlüklerde çokça görülen bu durum, Memlük grupları içinde en kuvvetlisine
mensup marifetli kişilerin sultan olmasını netice verse de emirlerin hiziplere ayrılmasına ve iç
siyasi istikrarın kaybolmasına sebep oluyordu. Ayrıca hizbinin yardımıyla saltanatı ele
geçiren her sultan, kendisine destek olan emirlere mühim ayrıcalıklar tanımak durumunda
oluyordu. Maiyeti, bir nevi idarede söz sahibi oluyordu. Yeni sultanın, yönetimi ele aldığında,
kendisine destek olanların görüşlerini almadan adım atmayacağına dair söz verdiği durumlar
da vakidir. Bu açıdan bakıldığında sultan, askerî oligarşinin nüfuzu altındaydı sadece kendisi
gibi asker olan bu emirlerden bir adım daha öndeydi. Yönetim değişikliklerinde sultanın
maiyeti de iktidarı kaybediyor, yerini tahtın yeni sahibinin maiyeti alıyordu. Bu da genellikle
her iki iktidar grubu arasında mücadelelere sebebiyet veriyordu.
Memlük sultanlarının çoğunluğu, ilk olarak devletlerinin ismine de esin kaynağı olan
“Memlük” statüsünde satın alınıp askerlik mesleğinde istihdam edilmiş kişilerdi. Bunlar
akabinde, askerî bürokrasi içinde mesafe kat ederek ve kendisini destekleyen bir Memlük
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zümresi teşkil etmek suretiyle rakiplerine üstünlük sağlıyorlar ve bir ayaklanma neticesinde
Mısır’daki etkin ümeranın yardımıyla yönetime el koyuyorlardı. Saltanatı ele geçiren her
emirin saltanatı, Kahire’de oturan halife tarafından tasdik edilir, hükümdarlığının
meşruiyetine dair kendisine menşur verilirdi. Halifenin görevi, bu işi tasdikten ibaretti.
Sultan çocuklar “lâlâ” denilen mürebbiler tarafından yetiştirilirdi ve 7 yaşına kadar
dışarı çıkmaları yasaktı. Veliaht tayin edilen sultanzâde buluğ yaşına ulaşmamışsa yine sultan
tarafından kendisine, “nizamülmülk” unvanı verilen bir eğitici tayin edilirdi. Çocuk yaştaki
veliahdın sultan olması durumunda, o rüşte erinceye kadar devlet idaresi, “naibü’s-saltana”
adındaki görevli tarafından yürütülürdü.
Memlüklerde tahtan indirilen sultanların öldürülmesi gibi bir zorunluluk yoktu.
Kendilerine karşı çıkan isyanlar sırasında öldürülen sultanlar olmuştur fakat özellikle çocuk
yaştaki sultanlara dokunulmamış hal edilişlerinin ardından ilk zamanlarda Kerek, sonraları ise
İskenderiye’ye hapse gönderilmişlerdir. Böyle olunca, şartların el verdiği dönemlerde, ikinci
defa hatta Muhammed en-Nasır’da olduğu gibi, üçüncü defa saltanata geçenlere rastlamak
mümkündür.
Genel olarak vefat eden sultanın çocukları da saltanatı ellerinde çok tutamadan
sürgüne gönderiliyorlardı. Saltanat mücadelelerine girişmeleri durumunda başarılı
olamadıkları takdirde tevkif ediliyor veya öldürülüyorlardı. Zaten kısa süre tahtta kalabilen
genç ve tecrübesiz veliaht sultanlar, iç istikrarı bozacak mahiyette adımlar atıp deneyimli
yöneticileri görevden alma ve bu makamlara tecrübesiz idareciler getirme gibi icraatlarda
bulunabiliyorlardı. İttifak hâlinde olduğu idarecilerin kışkırtmasıyla, sadece bunları görevden
almakla kalmayıp bazılarını hapse attırırlardı. Bu tavırlarıyla da kendilerine karşı bir
muhalefetin ortaya çıkmasına sebep oluyorlardı.
Memlüklerde, bazen etkin emirlerin iç iktidar kavgalarında saltanatı devralmaya
cesaret edemeyip yönetimi bir önceki sultanın küçük yaştaki çocuklarına vererek perde
arkasından otoritelerini devam ettirdikleri de olmuştur. Her yeni sultan tahta geldiğinde diğer
yöneticileri hayatlarından eder hâle gelmiştir. Bu nedenle emirler, saltanatı verdikleri yeni
sultandan bazı konularda taahhüt isteyebiliyorlardı. Bunun yanında, tahtın sürekli el
değiştirmesi ve eski sahiplerinin ya öldürülmesi ya da sürgüne yollanması da saltanata aday
kişilerin tedirgin olmalarına yol açıyordu. Devletin büyük bir kriz içine girdiği son yıllarda ise
artık sultanlık makamı cazibesini kaybetmiş, sultanlığı kabul etmek bir fedakârlık hâline
gelmişti.
Darü’l-adl denilen yerde düzenlenen merasimde halife sultana, Müslümanlar adına
tüm yönetimi kendisine vekâleten yeni sultana bıraktığını ilan eden bir menşur verirdi. Ayrıca
sultana siyah bir hil’at (kaftan) ve amâme (sarık) giydirilip beline kılıç kuşatılırdı. Halife
tarafından verilen bu menşurda otorite sahibinin halife olduğu; sultanın halifeye vekâleten iş
gördüğü ifade edilse de tüm bunlar aslında sembolikti. Uygulamada halife, sultanın
maiyetinde bir memur durumundaydı. Yine de Memlük sultanları, halifelere karşı saygıda
kusur etmez, onları ayakta karşılarlardı. Ülke yönetimi bütünüyle siyasi otorite olan
hükümdarın uhdesindeydi. Sultan, tüm işleyişi kendisine biat eden ümera arasında taksim
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ederdi. Burada önemli bir husus şudur ki, sultan savaş veya barış kararını tek başına
alamıyordu. Bu yönde kararlar ancak Meclisü’l-ceyş denilen kurulda diğer zevata danışılarak
alınabiliyordu.
Memlük sultanları, mahkemelere de katılırdı. Pazartesi ve perşembe günleri, önceleri
Daru’l-adl’de, daha sonra ise İstabl-ı sultanî’de düzenlenen Mezâlim mahkemesi
duruşmalarına ya bizzat iştirak ederler ya da vekil gönderirlerdi. Alınacak kararlarla adaleti
tesis etmeye çalışırlardı.
Memlük sultanları, içinde her gece iki defa kös çalınan Kal’atülcebel’de ikamet
etmekteydiler. Kalede sultana ait saray, emirlere ayrılan köşkler ile cami, medrese, hamamlar,
askerî kışlalar, depolar, çarşı-pazar ve ahırlar yer almaktaydı.
Sultanların haremine gelince zevcelerine “Hond” adı verilmekteydi. Bunların sayısı en
fazla 4 olabilirdi. Cariyelerin sayısı 40, saray hizmetinde çalışan tavâşiler ise 600 civarında
olurdu.

10.1.2. Merkezî Teşkilatta Görevli Emirler
10.1.2.1. Naibü’s-saltana
Sultana vekâlet eden bu görevli, ikinci sultan konumundaydı. Daha önceki İslam
devletlerinde, hiyerarşide halife veya sultandan sonra gelen vezirlerin görev ve yetkileri,
Memlüklerde naibü’s-saltana’ya verilmiştir. Bu görevi, ilk Memlük hükümdarı İzzettin
Aybek, Emir Alâadin Aytekin el-Bundukdârî’yi naibü’s-saltana olarak atayarak ihdas etmiştir.
Memlüklü sultanları genellikle savaşlarda ordularının başında bizzat bulundukları için,
uzun süreli olarak saltanat merkezinden ayrı kalmaları gerekiyordu. Ülkede idarenin sağlıklı
işleyişinin devamı için, merkezde hükümdarın boşluğunu dolduracak ve işleri devam ettirecek
bir siyasi otoriteye ihtiyaç duyulmuştur. En tepe noktadaki sultandan sonra ikinci makam
kabul edilen “sultan naipliği” pozisyonu böyle bir gereksinimden ortaya çıkmıştır. Naibü’ssaltana, Memlüklerde tam anlamıyla ikinci bir sultandı; sultanın yokluğunda asker edinir,
toprakların ikta olarak taksimi işlerini yürütür, alt derecedeki memur ve kâtiplerin atama-azil
işlemlerini gerçekleştirirdi. Fakat sultana danışmadan yapamayacağı bazı işler de vardı.
Örneğin, vezir, mezhep başkadısı, sır kâtibi, Divanü’l-ceyş kâtipleri ve taşra teşkilatı emirleri
gibi üst düzey devlet görevlilerini ancak sultanın onayını alarak değiştirebilirdi.
Naibü’s-saltana, sultanın yaşadığı Kal’atülcebel’de kendisine tahsis edilen “Daru’nniyâbe” diye adlandırılan bir dairede çalışırdı. Bu makam XV. yüzyılın ilk yarısında Emir
Altun Boğa el-Osmanî’den sonra kaldırılmıştır. Bundan sonra, sultanın yokluğunda devlet
işlerini “naibu’l- gaybe” unvanındaki görevli yürütmüştür. Ancak bu yeni makamın yetkileri,
naibü’s-saltana’yla karşılaştırıldığında daraltılmış olup basit işlemlere indirgenmiştir.
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10.1.2.2. Atabekü’l-asâkir
Hiyerarşide naibü’s-saltana’dan sonra, Memlüklerde devletin en yüksek makamında
oturan görevlidir. Bu yönetici, atabekü’l-cuyûş, emir-i kebir ve beylerbeyi olarak da
adlandırılmıştır. Ümera-i miîn ve mukaddem-i elf rütbesindeki emirler arasında seçilirdi.
Mısır’daki askerin kumandanı olarak görev yaparlar Kahire’de otururlardı.
Küçük yaştaki sultanların zamanında devleti atabeklerin idare ettiği durumda onlara
“müdebbirü’l-memleke” unvanı verilirdi. Naibü’s-saltana ve atabekü’l-asâkir görevini
yürütenlerin arasından, özellikle dirayetsiz ve çocuk sultanlar döneminde saltanata çıkanlara
sıkça rastlanmaktadır (Ör. Seyfeddin Çakmak ve Şeyh Müeyyed). Bu makamlar âdeta saltanat
atlama taşı fonksiyonu görmüşlerdir.

10.1.2.3. Vezir
Vezirlik, Memlükler öncesi hüküm süren Müslüman devletlerde hükümdar ya da
halifenin ardından gelen en mühim pozisyondu. Fakat Memlüklerde önemini yitirmiş ve
neredeyse basit bir memurluğa dönüşmüştür. İlk başlarda resmî yazışmalar, ekonomiyi
ilgilendiren işlemler ve sultanın hususi emlakine dair işlemleri deruhte eden vezirler, sultan
naipliği makamının oluşturulmasından itibaren yalnızca mali konuları kapsayan bir görev
alanına sahip olmuşlardır.
Nıyâbetü’s-saltana makamı, vezirliğin yetki ve icraat alanını kısıtlamıştır. Hatta
zamanla Kâtibu’s-sır, üstâddar ve nazırü’l-hâs görevlerine göre daha az önemli bir konuma
düşmüştür. Bu vazifeye atanan kişiler ya kılıç erbabı denilen ümera (yönetici sınıf) ya da
kalem erbabı denilen âlimler (ilim adamları) arasından seçilirdi.
Vezâreti lağveden Nasır Muhammed, vezirin görevlerini Divânü’l-inşâ, Divân-ı hâs,
Divânu beyti’l-mal dairelerinin başkanları (nazır) arasında taksim etmiştir.

10.1.2.4. Re’sü nevbeti’n-nüvvâb
Sultan Memlüklerinin komutanına verilen addır. Daha önceden de bahsi geçtiği gibi,
“Memlükler”, o dönem İslam dünyasının başlıca siyasi ve dinî otoriteleri olarak kabul edilen
halife, hükümdar veya emirlerin köle olarak alıp dinî ve askerî bir eğitim sürecinin akabinde
kendilerini koruyacak muhafız birliklerini oluşturdukları ve savaş zamanında da ülke
savunmasında görev alan ücretli askerleriydi. İşte bu Memlüklerden hususi olarak sultana ait
olanların komutanına Re’sü nevbeti’n-nüvvâb denilmektedir. Vazifesi, bu Memlüklerin
askerlik eğitimi, yetiştirilmesi ve terfilerine dair işlemleri takip etmektir. Öte yandan
Memlüklerin kendi aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak ya da sultan
ile Memlükleri arasında aracılık yapmak onun görevleri arasındadır.

10.1.2.5. Emiru-meclis
Hükümdarın, siyasi ya da adli olarak iştirak ettiği meclisler (kurullar) olurdu. Bu
meclislerin toplanması, hazır hâle getirilmesi ve toplantı gündemlerinin yazılı hâle getirilmesi
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gibi tüm protokol işlemlerini Emiru-meclis icra ederdi. Ayrıca sultanı kollamak ve saray
tabiplerinin takibi gibi işleri de o görürdü.

10.1.2.6. Emiru-silah
Memlük sultanları, savaşlar dışında genelde silah taşımazlardı. Ancak çeşitli merasim
ve alaylarda, tören gereği onun silahını taşıyan memurlar olurdu. Bunlara emiru-silah
denilmektedir. Emiru-silah, sultanın şahsi askerî teçhizatını “Zerdhâne” veya “Silahhâne” adı
verilen depolarda saklar ve buraların amirliğini yapardı. Emiru-silahlar genelde ümerâ-i miîn
(yüzbaşı) arasından seçilirdi.

10.1.2.6.7. Emiru-âhur
Emiru-âhur, sultanın bindiği hayvanların her türlü bakımından, barınmaları, şecereleri
ve mevcutlarının kayıt altına alınmasından sorumlu memurdur. Elinin altında yardımcıları
bulunurdu. Sultanın hayvanaları, “el-Istablu’s-sultânî” denilen ahırlarda barındırılır ve
bunların sorumluları olan emiru-âhur’lar genelde “mukaddemi elf” rütbesindeki emirler
arasından seçilirdi.

10.1.2.8. Devâdâr (Devettar-Divittar)
Önceki devletlerin bir kısmında “Divittar” olarak adlandırılan bu görevli
Memlüklerde, “Devâdâr” biçiminde geçer. Hokka tutan kişi anlamına gelen devâdârın
vazifesi, hükümdarın yazışmaları esnasında hokkayı tutmaktır.
İlerleyen dönemlerde, görev alanı biraz daha genişleyerek bir nevi genel sekreterlik ve
protokol memuru konumuna gelmiştir. Sultanın yazdığı mektup veya fermanı ilgili makama
gönderir, başka makam ya da devlet idarecilerinden gelen mektup ve arzuhalleri “Emircandâr” ve “Kâtibu’s- sır” denilen vazifeli memurlarla beraber hükümdara sunardı. Sultanın
makamına gelenlerin huzura kabul edilip edilmeyecekleri konusunda sultanla görüşmek ve
gerekli protokolü onlara öğretmek gibi hususlar da görev alanları arasındadır.
Bu arada, Naibü’s-saltana ve diğer üst düzey vazifeli ümeranın da günümüz özel
kalem ve yazı işleri müdürlerinin görevlerini icra eden ayrı devâdarları ile sultana bağlı diğer
memurlar gibi emirlerinde çalışan memurları vardı.

10.1.2.9. Hâcibu’l-huccâb
Memlük merkez teşkilatında en önemli yönetim pozisyonlarından biridir. Hiyerarşide,
naibü’s-saltana ve atabekü’l-asâkirden sonra gelir tayin ve azli naibü’s-saltana tarafından
yapılırdı. Görevi, hükümdarla görüşmek isteyen kişi ve grupları, makamları ve vazifelerini
göz önünde bulundurarak sultanın huzuruna çıkarmak (protokol), askerlerle ilgili işlemleri
kontrol etmek ve askerlerin kendi aralarındaki ihtilaflarını çözmekti. Öte yandan, Mısır’a
yerleşmiş olan Türk ve Moğollar arasında, dinî meseleler haricindeki anlaşmazlıkları “yasa”
hükümlerine göre çözmek de görevleri arasındaydı. Kesin kararını ilan etmeden evvel, sultan
ve naibü’s-saltananın fikirlerine mutlaka başvururdu.
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10.1.2.10. Emiru-candâr
Kal’atülcebel’de yer alan sarayın korunması işini emiru-candâr’ın başında bulunduğu
muhafız birliği yapardı. Koruma görevlisi veya muhafız anlamına gelen “candâr”lardan
oluşan bu birlik, gündelik hayatta sarayın muhafazası görevini ifa ederken sultana karşı
girişilebilecek Kahire merkezli ayaklanmalarda da sultan ve ailesinin güven kaynağı
durumundaydı. Emiru-candâr, sefer esnasında da emrindeki askerlerle birlikte sultanı
korumakla görevliydi.
Ayrıca, siyasi suçlulara veya üst tabakaya mensup mücrim kişilere cezaların tatbiki de
onun uhdesindeydi. Burada uygulanacak cezalara genelde sultan karar verir ve bunun gereğini
emiru-candâr yerine getirirdi. Yine sultana gönderilen mesajların kendisine sunulması
aşamasında Devâdâr ve Kâtibu’s-sır’a eşlik etmek, merasimlerde veya seferde sultanın
başının üstünde kubbe ve tayr (çetr, mizalle) tutmak da onun görevidir.

10.1.2.11. Üstâddar (Üstâdüddar)
“Üstâddarı âzam”, “üstâddaru’l-âliye” veya “üstâddaru’d-devle” gibi isimler de
taşıyan üstâddar, Memlük sultanının hususi emlak ve sahip olduğu diğer mallarının her türlü
iş ve işlemlerini takip ederdi. Görevleri arasında, kazancı sultana ait olan toprak vb. şeylerin
gelirleri toplayıp muhasebesini tutmak, bunlarla sultanın istediği veya sultan adına yapılması
gereken masrafları karşılamak gibi işler bulunmaktaydı. Sultanın arzu etmesi durumunda,
aynı işleri yapmak için onunla birlikte savaşlara veya seyahatlere iştirak ederdi.
Hâzindar da sultanın para, mücevher ve kumaşlarının muhafazasını yürüten memur
olup üstâddar ve nazır-ı hâsa bağlı olarak çalışırdı.
Saray çok büyük bir yapı olduğundan, buradaki her türlü işleyişin sağlıklı olması son
derece ehemmiyet arz ediyordu. Bu noktada, üstâddar çok önemli görevler ifa ediyordu.
Üstâddar, sarayda çalışan diğer hizmetçi ve memurların aylıklarını ödemekle de yükümlüydü.
Sarayın ve sultana ait Memlük askerlerin giyim ve gıda gibi her türlü gereksinimlerini
karşılamak onun sorumlukları arasındaydı.
Sultan ve ailesi için yemek pişirilen veya içeceklerin hazırlandığı mutfak ve
meşrubathanelerin yönetiminden de sorumluydu. Burada üstâddara bağlı olarak çalışan
önemli memurlardan biri çâşngir idi. Bu kişi binbaşı konumunda olanlar arasında seçilirdi.
Sultanın karşılaşabileceği her türlü suikast, saldırı ve zehirleme gibi ihtimaller göz önünde
tutulduğundan, yemekleri konusunda çok hassas davranılırdı. Sarayda, sultanın yemekleri
vaktinde sofrabaşılık vazifesi gören çâşngir, aynı zamanda yemeklerin tadına da bakardı.
Böylelikle yemek veya içecek yoluyla gerçekleştirilebilecek her türlü zehirleme
teşebbüslerinin önüne geçiliyordu.
Sultan sarayındaki görevliler bunlarla sınırlı değildir. Dönemin tarihçilerinin
aktardıklarına göre yukarıda zikredilenlerin dışında 12 görevli daha bulunmaktadır. Çok
kısaca bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
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Sarayın meşrubat kilerinin amirliğini yapan “şaddüş-şarabhaneh”, yemekler için
gereken malzemeleri hazırlayan ve çâşngir ile birlikte sofraya bakan “üstâddar-ı sohbe”,
harem dairesinin güvenliğinden sorumlu “zimamdar (başhadımağası)”, geçit tören ve
merasimlerinde askerin tertibi ve kıyafet düzeniyle ilgilenen sorumlu “nakibu’l-cuyûş”, elçi
ve diğer misafirlerin ağırlanmasından sorumlu “mihmandar”, baltacıların emiri “emiruteber”, sultanın av kuşlarının bakımında sorumlu kuşçubaşı “emiru-şikâr”, devlet
binalarının kontrolünü yapan kişi “şaddül-amayir”, sultanın çamaşırhanesinin reisi
“muhtar-taşthane”, sultana ait yatak-yorgan, yastık, halı ve çadır deposu sorumlusu
“muhtar-firâşhâne”, sultanın hayvanlara ait eyer, yem ve benzeri malzemenin saklandığı
depoların sorumlusu “muhtar-rikâbhâne”, sultanın elbisesini giymeye yardımcı olan kişi
“câmedâr”, polo oyunu sırasında oyunun sopalarını taşıyan görevli “bunduktar
(cevkendar)” ve son olarak da sultanın peşinde sancağı taşıyan kişi “sancaktar”.

10.2. Taşra Teşkilatı
Memlüklü Sultanlığı’nın taşra teşkilatına yani merkezî yönetim birimlerinin dışında
kalan yerlerin yönetim şekline, bakıldığında karşımıza naibü’s-saltana denilen görevliler
çıkmaktadır. Bunlar sultanlığa bağlı büyük vilayetlerin genel valileridirler ve bulundukları
vilayetin her türlü işinden sorumludurlar. Nâibler, şehrin güvenliği, asayişi, imarı ile adli,
idari ve mali tüm hususlarda tam yetkiliydiler. Emirlerinde güçlü savunma birlikleri mevcuttu.
Savaş zamanlarında ihtiyaç duyulduğunda bu birliklerle beraber sultanın ordusuna dâhil
olurlardı. Buralarda da merkezdekine benzer alt idari yapılar ve memurluklar söz konusuydu.
Bu naiplikleri Suriye bölgesindekiler ve de Mısır bölgesindekiler olarak 2 başlık
altında incelemek mümkündür. Suriye bölgesinde 4 büyük naiplik göze çarpmaktadır.
Bunların en büyüğü Dımeşk naipliğidir.
Memlük Sultanlığı idari ve mülki makamlarının en önemlilerinden olan Dımeşk
naibü’s-saltana’lığı, Kahire’deki naibü’s-saltana’lık ile eşit sayılırdı. Nitekim Kahire’deki ile
aynı haklara sahipti ve bir nevi sultanın bölgedeki temsilcisi durumundaydı. Sultan gibi
haftanın belirli günlerinde Dımeşk’teki Dâru’l-adl’de Mezâlim mahkemesi duruşmalarına
başkanlık eder, dava dinlerdi.
Dımeşk naipliği, devlet için son derece önemliydi. Bölgedeki diğer naib ve emirlerin
desteğini kazanan Dımeşk naibi isyan edebilir tahtı ele geçirebilirdi. Şeyh Müeyyed ve
Canbulat bu şekilde saltanatı ele geçirmişlere örnek gösterilebilir. O yüzden Dımeşk naipleri
en güvenilir kişiler arasından atanır; tedbir olarak da bu görevde uzun süre bırakılmazdı.
Bunlar, vilayetinde müstakil olarak hareket ederler ve ikta sahiplerine sonradan sultanın da
tasdik ettiği ikta beratlarını dahi verebilirdi. Bölgesinde ona bağlı 8 ayrı ikinci derecede
naiplik bulunmaktadır.
Dımeşk naibüs’-saltana’sının maiyetine bakıldığında karşımıza, sultanın merkez
teşkilatındaki görevlilerine benzer isimler çıkmaktadır: atabekü’l-asâkir, hâcibu’l-hüccâb,
şaddü’l-mühimmat, nakibu’l-kal’a, nakibu’l-ceyş, hâzindar, şaddü’d-devâvin, şaddu’l-evkâf,
mukaddemu’l-berîd, şaddu’l-hâs, şaddu’l-uşr, şaddu’z-zevât, emir âhuril-berid, mihmandar,
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vali’l-Medine. Yine Dımeşk’te bazı idari ve adli görevleri icra eden yüksek rütbeli memurlar
şöyle sıralanabilir: kâtibu’s-sır, vezir, 4 mezhep başkadıları, Darü’l-adl müftüleri, Şafi ve
Hanefi kadıaskerleri, beytülmal vekili, nakibu’l-eşraf ve muhtesib.
İkinci olarak üzerinde durulması gereken birim, Dımeşk Kalesi naipliğidir ki Dımeşk
naibu’s-saltana’sından ayrı olarak doğrudan doğruya sultana bağlı olarak çalışır.
Gerektiğinde, sultana karşı bir isyan durumunda emrine verilen kuvvet ile Dımeşk naibini
etkisiz hâle getirmekle mesuldür. Memlük sultanlarının saltanatı için son derece önemli olan
bu göreve güvenilir kişiler atanır ve Dımeşk kalesinin anahtarı da bu kişiye emanet edilirdi.
Suriye’deki üçüncü naiplik Haleb naipliğidir. Rütbe bakımından Dımeşk naibü’ssaltana’sından sonra gelir ve binbaşı rütbesindeki emirlerin arasından seçilirdi. Haleb naibinin
maiyeti Dımeşk naibininki ile aynı görevlilerden meydana gelmektedir. Dinî ve adli
vazifeliler de benzer durumdaydı. Dördüncü olarak da Trablusuşşam naipliği gelir. Derece
itibari ile Halep naibinden sonra gelir. Teşkilatı ve idari yapısı diğerlerininkiyle benzerdir
Mısır bölgesindeki naipliklere gelince; başkent Kahire hariç Mısır üç naipliğe
bölünmüştür Bunlardan İskenderiye naipliği, Dımeşk ve Halep naipliklerinden sonra 1366
yılında, Kıbrıs Kralı I. Pierre’nin İskenderiye’ye taarruzu neticesinde Sultan Zeyneddin II.
Şaban el-Eşref tarafından oluşturulmuştur. Binbaşı rütbesindeki emirlerden seçilen
İskenderiye naibinin maiyyetinde diğerleri ile benzer görevliler bulunmaktaydı
Bir diğeri olan el-Vech el-Kıblî (Yukarı Mısır) naipliği ise önceleri “vali” unvanlı
kişiler tarafından yönetilmiş ise de Sultan Berkuk tarafından yönetimi yeniden tanzim
edilmiştir. Nâibi Asyut’da ikamet ederdi. Son olarak da el-Vech el-Bahrî (Aşağı Mısır)
naipliği, İskenderiye naipliği ile aynı zamanda oluşturulmuş olup naibi Dememhur’da ikamet
ederdi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Memlük Sultanlığı’nın devlet teşkilatı ele alınmış, merkez ve taşra
teşkilatı ve bu teşkilatlarda görevli memurların görev ve yetki alanları tespit edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Memlük hükümdarları aşağıdakilerden hangisi ile anılmışlardır?

a)

Han

b)

Kral

c)

İmparator

d)

Sultan

e)

Padişah

2)

Memlük hükümdarları aşağıdaki unvanlardan hangisini kullanmamışlardır?

a)

eş-Şerif

b)

el-Fatih

c)

ez-Zahir

d)

en-Nasır

e)

el-Muizz

3)

Memlük sultanlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Memlüklerde iktidar mücadeleleri Memlük grupları içinde en kuvvetlisine
mensup marifetli kişilerin sultan olmasını netice veriyordu.
b)
İktidar mücadeleleri emirlerin hiziplere ayrılmasına ve iç siyasi istikrarın
kaybolmasına sebep oluyordu.
c)
Her sultan, kendisine destek olan emirlere mühim ayrıcalıklar tanımak
durumunda oluyordu.
d)
etmiştir.

Memlüklerde, sultanlık uzun yıllar babadan oğula sorunsuz bir şekilde intikal

e)
Sultan askerî oligarşinin nüfuzu altında olan, yönetimi temsilen benzerlerinin
en önde gelen şahsı konumunda oluyordu.
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4)

Memlük sultanlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Memlüklerde Darü’l-adl denilen yerde düzenlenen merasimde halife,
Müslümanlar adına tüm yönetimi halifeye vekâleten yeni sultana bıraktığını ilan eden menşur
verirdi.
b)

Sultana törenle hil’at ve amâme giydirilip beline kılıç kuşatılırdı.

c)

Sultan savaş veya barış kararını tek başına alabiliyorlardı.

d)
Memlük sultanları, Mezâlim mahkemesi duruşmalarına ya bizzat iştirak
ederler ya da vekil gönderirlerdi.
e)
Memlük yöneticileri Kal’atülcebel denilen ve saray, emirlere ayrılan köşkler,
cami, medrese, hamam, kışla, depo, çarşı-pazar ve ahırların yer aldığı büyük yerleşkede
ikamet ederdi.
5)
Aşağıdaki paragrafta hangi Memlük merkez teşkilatındaki hangi görevli
anlatılmıştır?
Bu makam XV. yüzyılda kaldırılınca sorumluluklarını sultanın gaybûbetinde “naibu’lgaybe” unvanındaki görevli yerine getirmiştir. Hiyerarşide bu makamdan sonra gelen atabek,
bu makamın kaldırılmasından itibaren sultanın ardından en yüksek yetkili hâline geldi.
a)

Devâdâr

b)

Hâcibu’I-huccâb

c)

Üstâddar

d)

Naibü’s-saltana

e)

Emiru-candâr

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) d, 4) c, 5) d
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11. İDARİ MÜESSESELER-2

178

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Divanlar (Devlet Daireleri)
11.2. Dinî ve Adli Teşkilat (Daru’l-Adl)
11.3. Posta Teşkilatı (Berid)
11.4. Şurta Teşkilatı (Vilayet)
11.5. Askerî Teşkilat
11.6. Donanma
11.7. Askerî Teçhizat ve Savaş Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Memlük devlet teşkilatında hangi devlet daireleri bulunmaktaydı?

2)

Memlük Sultanlığı’nda askerî ve adli teşkilat hakkında bilgi veriniz.

3)
Nelerdir?

Memlük posta teşkilatında kaç çeşit haberleşme yöntemi kullanılmaktaydı?

4)
nelerdir?

Askerî teşkilata bakıldığında Memlük ordusunu oluşturan asker türleri

5)
Memlüklerin her zaman deniz kıyılarında toprakları olduğu ve Hint-Avrupa
ticareti ana geçim kaynakları olduğu hâlde, donanmasının yeterince güçlü olmaması neye
bağlanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Memlük devlet teşkilatındaki
divanlar yani devlet dairelerinin
görev ve sorumluluklarını
kavrama
Memlüklerde askerî teşkilat ile
dinî ve adli teşkilatın mahiyetine
dair fikir edinme
Memlüklerde, posta ve vilayet
teşkilatı ile Memlük donanması ve
kullanılan askerî teçhizatlar
hakkında malumat edinme
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Anahtar Kavramlar


Divan



Daru’l-Adl



Berid



Şurta
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Giriş
Bu bölümde, Memlük devlet teşkilatındaki divanlar yani devlet dairelerinin görev ve
sorumlulukları, Memlüklerde askerî teşkilat ile dinî ve adli teşkilatın mahiyeti, posta ve
vilayet teşkilatı ile Memlük donanması ve kullanılan askerî teçhizatlar anlatılacaktır.
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11.1. Divanlar (Devlet Daireleri)
İslam devletlerinde idare, yargı, maliye, askerlik ve yönetimle ilgili işleri yürüten
kurul ve dairelere divan adı verilmiştir. Memlükler, askerî bir ikta devleti olmakla beraber, bir
kısım yönetim faaliyetleri “erbab-ı kalem” yani ilmiye sınıfından kişiler tarafından ifa edilirdi.
İlim adamları veya kendini iyi yetiştirmiş kişiler arasından bu memurlar seçilirdi. Askeriye,
hazine ve vakıflarla alakalı her türlü işlem, çoğunlukla böyle bir üst düzey memurun
başkanlığını yaptığı bir divan tarafından gerçekleştirilirdi. Bu dairelerin en mühim olanları ve
yaptıkları işler şunlardır.

11.1.1. Divanü’l-İnşâ
Merkezdeki tüm divanlar Kal’atülcebel’de yer alırdı. Divanü’l-inşâ dediğimiz daire,
burada “Kâatü’s-sâhib” denilen yerde bulunurdu. Daire başkanı, Sultan Seyfeddin Kalavun
dönemine değin “sahibu divanü’l-inşâ”, bu dönemden itibaren ise “kâtibü’s-sır” olarak
isimlendirilmiştir. Divanü’l-inşâ, hem merkezde hem de taşrada şubeleri olan bir
müesseseydi.
Devletin harici ve dâhili resmî yazışmalarının tümünün yürütüldüğü yerdir. Yaptıkları
görevin hususiyetinden dolayı, çalışanlarının çok itimat edilen ve sır saklayabilen kişilerden
seçilmesine özen gösterilirdi. Devletin istihbarat ve posta işleri de aynı divan tarafından
yürütülürdü.
Bir nevi günümüz dışişleri bakanı konumunda da olan Kâtibü’s-sır, bağlı
emirliklerden ya da komşu ülkelerden sultana gelen mesajları okur, hükümdarın isteği
doğrultusunda cevaplar yazarak bu mesajları ilgili yerlere gönderirdi. Onun, mektubun
yazıldığı makam ya da şahısla olan ilişkileri dikkate alarak farklı farklı üsluplar kullanması
önemliydi. Gerek sultan gerekse diğer yöneticiler, birçok konuda çok sık olarak bu daire
başkanının fikrini alma ihtiyacı duyarlardı. Kâtibü’s-sır, ihtiyaç hissettiği vakit sultanın
huzuruna çıkabilir ve ona önerilerde bulunabilirdi. Memlükler döneminde bu daire,
Şihâbeddin el-Umeri, Makrizi ve Kalkaşandî gibi âlim ve münşiler yetiştirmiştir.

11.1.2. Divanü’l-Ceyş
Askeriye ya da güvenlik bürokrasisi diyebileceğimiz kesimin tüm iş ve işlemleri bu
daire tarafından yürütülürdü. Bu divanın başında Nazıru’l-ceyş denilen üst düzey bir bürokrat
bulunurdu. Divanü’l-ceyş denilen bu dairede hem kendilerine ikta verilen askerlerin hem de
sultanın hususi Memlüklerinin künye defterlerinin tutulması, ikta arazilerinin değerlerini
gösteren cetvellerin ve ikta beratlarının hazırlanması, maaş ödemeleri ve giyim ihtiyaçları gibi
tüm işleri görülürdü. Kal’atülcebel’de bulunan bu divan Mısır ve Suriye askerlerinin işlerini
yürütmek üzere iki ayrı daireye ayrılmıştı.
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11.1.3. Divanü’n-Nazar
Günümüzde maliye bakanlığına karşılık olarak görebileceğimiz bu divanın başındaki
üst düzey bürokrata “nazıru’d-devle”, “nazıru’l- mal” ve “nazıru’n-nuzzâr” gibi isimler de
verilmiştir. Divanü’n-nazar, maliye ve hazineyi ilgilendiren diğer tüm dairelerin de bağlı
olduğu en üst divandı. Asker ve memurların ödemeleri, diğer mali ve kamu harcamaları bu
dairede aylık ve yıllık hesaplar şeklinde tutuluyordu. “Divanu istifâ-i sohbet”, “divanu istifâ-i
devlet”, “divanu beytilmal” şeklinde 3 alt divanı bulunmaktaydı. Birincisi, tüm maaşlar ve
diğer harcamalardan ikincisi devletin gelir gider pusulalarının tanzim ve kontrolünden,
üçüncüsü ise devlet gelirlerinin Kal’atülcebel’de toplanmasından sorumluydu.

11.1.4. Divanü’l-Hâs
Sultan Nasırüddin Muhammed döneminde vezirlik makamının ortadan kaldırılmasıyla
birlikte kurulan yeni divanlardan biri de divanü’l-hâs idi. Bu dairenin başkanlığını nazırü’lhâs denilen kişi yürütmüştür. Vazifesi, sultanın özel mal varlığı ve hazinesinin hesabını
tutmak ve bunlarla ilgili işlemleri yapmaktı.

11.1.5. Divanü’l-Müfred
Sultan Berkuk (1382-1399) döneminde oluşturulmuş olan bu divan sultan emlakiyle
ilgili işleri yürütürdü.

11.1.6. Divanü’l-Ahbâs el-Mebrûre
Devâdâr’ın başkanlık ettiği bu divan başta sultan olmak üzere hanedan mensupları,
devlet ricâli veya ümeraya ait vakıfların masraflarının karşılanması için vakfedilen arazi ve
diğer mal varlıklarını ile ilgili işleri yürütürdü. Devlet ileri gelenlerinin yaptırdığı cami, ribat,
zaviye, bazen de han, hamam ve medrese vb. hayır kurumlarının işlevini devam ettirebilmesi
için ihtiyacı olan gelirler burada düzenlenirdi.
Bu şekilde belli başlı büyük divanları anlattıktan sonra idari teşkilata bağlı diğer bazı
divanları da kı 11.1.6. Divanü’l-ahbâs el-Mebrûresaca şu şekilde sıralayabiliriz:
Divanü’l-eşrâf: Nakîbu’l-eşrâf’ın başkanlığındaki bu daire, Hz. Muhammed’in
neslinden olan kimselerin soy kütüklerini, şecerelerini düzenlemekle sorumludur.
Divanü’l-amâir: Ülkenin imarında görev alan mimar ve mühendislerin görev aldığı,
bayındırlık işlerinin yürütüldüğü dairedir. Bir nevi bayındırlık bakanlığı veya tapu-kadastro
müdürlüğü olarak addedilebilir.
Divanü’l-mürteceât: Emirler, vefat ettiklerinde veya görevlerinden alındıklarında ya
da mallarına el konulması durumunda (müsadere) ortaya çıkan işlerin takibini yapar.
Divanü’l-ahrâ: Gümrüğe gelen ticaret gemilerinin denetimi ve zahire depolarının
teftiş işleriyle ilgilenir.
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Divanü’t-tavvâhin: Kahire’de bulunan değirmenlerin denetimini ve işleyişini
sağlardı.
Divanü’l-bimâristân: Sağlık bakanlığı gibi düşünebileceğimiz bu divanda ülkedeki
hastanelerin işleyişi sağlanırdı.
Divanü’l-mevâris: Ölen yönetici veya kişilerin miras ve verasetle ilgili işlemlerini
yürütürdü.
zekât.

Divanü’l-ahvâş: Şikârhane (av evi) işlerine bakan divan ve son olarak da Divanü’z-

11.2. Dinî ve Adli Teşkilat (Daru’l-Adl)
Memlük yönetim yapısında, merkez ve taşra teşkilatı ile divanlar dışında bir diğer
önemli birim dinî ve adli yapıydı.

11.2.1. Kadı’l-Kudatlık (Başkadılık)
Memlüklerde en yüksek dinî ve adli makam olarak kadı’l-kudatlık (başkadılık) denilen
merci vardı. Sultan tarafından seçilmiş olan 4 mezhebin başkadılarının görevi adli ve şer’î
işlerin yürütülmesiydi.
Eyyûbîler döneminde, halkın çoğunluğu Şafi mezhebinden olduğundan, başkadı
sadece bu mezhepten olurdu. Memlük sultanı Baybars, hâkimiyeti altındaki topraklarda 4
mezhepten de kişiler olduğu için 1264 yılında her mezhepten birer tane toplamda 4 tane
kadı’l-kudat (başkadı) uygulaması başlatmıştır. Yetim mallarının idaresi ile beytülmal
işlerinin kontrolü Şafi kadısında bırakılmıştır. Dımeşk’e de aynı şekilde sultan tarafından
belirlenen 4 tane başkadı atandı. Diğer vilayetlerde de onların vekilleri olan kadılar görev
yapmaktaydı.
Halkın çoğunluğu Şafi olduğu için Şafi başkadısı, başkadılar arasında protokol
bakımından diğerlerinden önde gelirdi. Bu yüzden o, daru’l-adl’da duruşmaların görüldüğü
Mezâlim mahkemesinde sultanın sağında otururdu. Onu derecesine göre Hanefi, Maliki ve
Hanbeli kadı’l-kudatları takip ederdi. Cuma günleri saray camiinde hatipliği Şafi başkadısı
yapardı.

11.2.2. Kadıaskerlik (Askerî Hâkimlik):
Ordu mensuplarının şer’i ve hukukî işlerini kadıasker dediğimiz askerî yargıçlar
yürütmüşlerdir. Bu görevi, Eyyûbî devletinin kurucusu Selahattin Eyyûbî kurmuştur. Daru’ladl’e bağlı olarak çalışırlar, divanda kadı’l-kudatların alt tarafına oturur, askerî sınıfa ait şer’î
davalara bakarlardı. Hanefi, Şafi ve Maliki olmak üzere 3 mezhepten tayin edilen bu kişiler
hükümdarla birlikte sefere de çıkarlardı. Vilayetlerin durumuna göre bazen 3, bazen 2 bazen
de tek kadıasker görev yapıyordu.
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11.2.3. Divanü’l-Mezâlim
Günümüz hukuk anlayışına göre yüksek istînâf ya da temyiz mahkemelerine benzer
olarak Mezâlim mahkemesi, makam ve nüfuz sahiplerinin zulüm ve adaletsizliklerine engel
olmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu mahkemeler, konumları ve etki alanları açısından önemli
makamlarda bulunan kişilerin diğer insanlara tahakküm etmelerini önleme gayretinin bir
sonucudur. Bu nedenle Mezâlim mahkemesinin başında halife veya sultan ya da onlara
vekâleten bir hâkim bulunurdu. Bu mahkemeler Daru’l-adl’de yapılır ve görüşülen davalar
açısından diğer mahkemelerden ayrılırdı. Bu mahkemenin kadısı da diğer mahkemelerin
kadılarına oranla daha fazla yetkilere sahipti. Duruşmalarda muhafızlar, hâkimler, şer’i
meselelerde mahkeme reisine yardımcı olacak fakihler, kâtipler ve şahitler yer alırlardı.
Memlükler zamanında, bu kurumu ihdas eden ilk kişi Sultan Baybars’tır. Sonrasında
gelenek hâline gelen bu uygulama için sultanlar, her hafta pazartesi ve perşembe günü
Mezâlim duruşmalarını yaparlar, mahkemenin başında da bizzat kendileri olurlardı.
Sokaklarda dolaşan münadiler aracılığıyla haksızlığa uğrayanların buraya başvurmaları teşvik
edilir. Üst düzey yöneticilerin yaptığı yanlış veya haksız uygulamaların hesabının burada
sorulması sağlanırdı. Öyle ki İmam Nevevî’nin, Sultan Baybars’ın ihdas ettiği bir kısım
vergilerin ortadan kaldırılması için bu mahkemeye başvurduğu bilinmektedir.

11.2.4. Hisbe
Adli yapıdaki birimlerden biri de “hisbe” olarak adlandırılmıştı. Bu kurumda çalışan
hisbe nazırı, muhtesip ve memurlar, toplumdaki genel düzeni muhafazaya çalışmak, asayişin
teminini sağlamak ve belediye işlerini yürütmekten sorumluydular.
Muhtesib denilen görevli, halkın bulunduğu çarşı ve pazarlarda denetime çıkar. Zabıta
veya diğer belediye memurları gibi alışverişte hile yapanlar veya kurallara uymayanlar
hakkında işlem yapar, borçlu kimselerin vadesi geldiğinde borcunu ödemesi için gereken
tedbirleri alırdı. Bu arada belirli aralıklarla ölçü ve tartı aletlerini kontrol ederdi. Aletlere
denetimden geçmiş olduklarını gösteren mühür vururdu. Belirtilen standartlara uymayan
aletler, “daru’l-ıyâr” denilen ayar merkezlerine gönderilirdi. Lokanta ve meşrubatçılar, ilaç
üreticileri, terziler, kuyumcular da denetlenirdi. Günümüz belediyelerinde olduğu gibi yol
düzen ve güvenliği gibi diğer hizmetleri de yürütmekteydi.

11.2.5. Beytülmal Vekilliği
Beytülmal, İslam devletlerinde devlet hazinesine verilen isimdi. Bu birim de daru’ladl’de bulunurdu. Ehl-i ilim arasından seçilen Beytülmal vekili, beytülmalle ilgili her türlü
alım satım işlerini icra ederdi.

11.3. Posta Teşkilatı (Berid)
Memlüklü merkez teşkilatında haberleşme işleri, divan’ül-inşâ’nın başında yer alan
kâtibü’s-sır’ın sorumluluğundaydı. Resmî muhaberatı koordine etmek öncelikle onun vazifesi
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olsa da devâdâr ve emiru-çandâr da gelen mektupların sultana sunumunda onunla birlikte
hareket ederlerdi. Berid teşkilatının görevi sultan ve halifelerin emirlerini veya mesajlarını
ilgililere, onlardan gelen haberleri de yine sultan ve halifelere ulaştırmaktı. Vilayetlerdeki
berid şubeleri ise mukaddemü’l-berid unvanlı memurların gözetiminde vazife görürlerdi.
Berid teşkilatında, üç çeşit haberleşme tekniği kullanılmaktaydı. Bunlar, at ve hecin
develeri ile haberleşme, güvercin postaları ve son olarak ateş işaretiyle haberleşmedir.
Bunlardan birincisi, at veya çok hızlı hareket eden hecin develerinin üzerinde yol alan
postacılar vasıtasıyla gerçekleştirilen ve “berid” denen usuldür. En yaygın olarak kullanılan
bu usulde merkez Kahire’deki Kal’atülcebel’den ülkenin diğer vilayetlerine, belirlenen
güzergâhlar (posta yolları) takip edilerek en süratli bir biçimde haberin ulaşması sağlanıyordu.
Sultan Baybars’ın bu yöntemin gelişimde katkısı büyüktür.
Posta yolları üzerine inşa edilen posta menzillerinde değişimlik at ve develer hazır
bulundurulur; yorulan hayvanlar buradakiler ile değiştirilerek vakit kaybetmeksizin yola
devam edilirdi. Postacıların, Kahire ile Dımeşk arasındaki mesafeyi 3,5 ile 4 günde kat
edilebildikleri bilinmektedir.
Posta güvercinleri kullanmak da öteden beri Memlükler tarafından uygulanan bir
usuldü. Çok acil durumlarda haberleşme bu güvercinler tarafından yapılırdı. Kal’atülcebel’de
kale burçlarında yetiştirilerek posta işleri için eğitilen bu güvercinler için de gidecekleri yol
boyunca özel posta menzilleri inşa edilmişti. Gönderilecek mektuplar güvercinin kanadına
veya kuyruğuna takılır, her menzilde alınarak yola devam edecek yeni güvercininkine
yerleştirilirdi. Birinin kaybolma ihtimali düşünülerek aynı mektup iki saat ara ile iki ayrı
güvercinle yollanırdı.
Haberleşmede ateş usulü ise sadece sahillerde başvurulan bir yöntem olup önceden
belirlenmiş şifrelere göre ateş yakılıp çok süratle iletişim sağlanırdı.

11.4. Şurta Teşkilatı (Vilayet)
Toplumda huzuru sağlama adına fitne, fesat ve bozgunculuğu önleme, zulüm,
haksızlık ve cinayetleri engelleme, bu tür faaliyetlerde bulunanları tespit edip hadlerini
bildirme gibi toplumun asayiş ve emniyetini sağlamak gibi vazifeler icra eden bu teşkilat,
“vilayet” olarak adlandırılıyor ve başındaki görevliye “vali” deniliyordu.
Memlükler’de aynı zamanda “ases teşkilatı” vardı ki gece emniyetini sağlamakla
yükümlüydü. Bu teşkilat aynı zamanda itfaiye görevini yapardı. İtfaiye istasyonunda, sucular,
marangozlar, su kapları ve merdivenler bulunur, teşkilat başkanı yatsı namazlarından sonra bu
istasyonda bulunur, önünde sabaha kadar meşale yakardı.
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11.5. Askerî Teşkilat
11.5.1. Askerlerin Temini ve Talimi
Memlük ordusu, Memlük denilen askerlerden (köle) oluşup bu askerler Türk, Çerkez,
Kürt, Rum ve Rus menşeli olabiliyorlardı. Memlüklerin ilk dönemlerinde Türk menşeli asker
sayısı yoğun iken sonraki dönemde Çerkez kökenli askerlere ağırlık verilmiştir. Memlük
hükümdarları da benzer usulle satın alınıp yetiştirilen ve azat edilen Memlük idiler. Her sultan
kendisine ait Memlük istihdam eder, bunların sayısını arttırmaya çalışırdı.
Bu askerler maaşlı ya da iktalı olabiliyordu. Genellikle kendilerini satın alan ilk esir
tüccarının, sultanın veya emirin ismine nispet edilirlerdi. Yüklü bir paraya satın alınanlar ise
bu miktar temel alınarak da adlandırılabiliyorlardı. Bir Memlük askeri bazen birkaç kez sahip
değiştirebiliyordu. Bu durumda da her birine ait sıfatlar alıyorlardı. Sultan Baybars buna güzel
bir örnektir ( Baybars el-Bundukdârî es-Sâlihî).
Değişik şekillerde elde edilen köleler, devlet adına vazife gören ümera tarafından satın
alınıp askerî sınıfın bir mensubu konumuna gelirlerdi. Memlük askerlerinin talim ve
terbiyesinde amaç, çok iyi bir asker olarak yetişmeleriydi. Onlar dinin ve vatanın savunması
konusunda güvence olarak görülen ordunun önemli mensupları olarak addediliyorlardı.
Eğitim sürecinde okuma, yazma, temel dinî bilgiler alırlardı. Askerî talim açısından da
güreş yapmak, ata binmek, yüzmek, ok atmak, kılıç, kalkan, mızrak, topuz kullanmak gibi
eğitimlerden geçirilirlerdi. Onların harp oyunları talimine ciddi ehemmiyet gösterilir, hatta
sultanlar bu eğitimler esnasında eğitim alanına giderek merasimleri özellikle izlerdi. Yetenek
ve tecrübelerine göre çeşitli sınıflara ayrılan Memlük askerler, zamanla ordu içinde
yükselerek askerî hiyerarşinin önemli noktalarına gelirlerdi.
Satın alınıp istihdam edilme ve eğitim süreci boyunca, bir Memlük ile sahibi arasında
güçlü bir bağ oluşurdu. Bu özel ilişki, “üstaziyye” olarak isimlendirilirdi. Sahipleri aynı kişi
olan Memlükler arasında da “hoşdaşlık” bağı vardı. Memlük askerleri, sahipleri olan
efendilerine sadık kalır ve her türlü buyruğunu samimiyetle yerine getirirlerdi. Hoşdaş
Memlükler, birbirlerini çok tutarlardı.

11.5.2. Askerî Hiyerarşi ve İşlemleri
Büyük Memlük ordusu, devlet dairelerinden “divanü’l-ceyş” müessesesine bağlıydı.
Bir nevi milli savunma bakanlığı vazifesi yapan bu divanın da merkezi diğerleri gibi
Kal’atülcebel’deydi. Bu daire, askerlerin ikta, aylık, üniforma, teçhizat ve tayinâtları ile diğer
tüm işlemlerini icra ederdi.
Memlüklerde savaş ilanı, sultanın davetiyle, sultan veya atabekü’l-asâkir’in
başkanlığında toplanan “meclisu’l-ceyş” tarafından yapılırdı. Alınan savaş kararı üzerine
askerî hazırlıklarına girişilir, ordudan sadakat yemini alınır, askerlere silâh ve diğer teçhizat
dağıtılırdı. Daha sonra resmigeçit yaptırılırdı.
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Memlük ordusunda görev yapan emirlerin farklı mertebeleri vardı. Emirlerin rütbeleri,
emrindeki asker sayısına göre değişiklik arz ediyordu. Bunlar emrinde 5 Memlük olan
“emirü-hamse”, 10 Memlük olan “emirü-aşere”, 10 ile 20 arasında Memlük bulunan
“emiru-aşerât” ve 40 memlüğü yöneten “emiru-tablhâne” şeklinde sıralanıyordu. Büyük
bir kısmı emiru-tablhâne rütbesinde olan emirlerden komutasındaki asker sayısı 70’e çıkanlar
da vardı. “emirü-mie” denilen yüzbaşılar ve “emiru-mie mukaddemü-elf” denilen
binbaşılar daha üst düzey subaylardı. Tüm bu rütbelerdeki emirlerin her birine, mertebelerine
göre değişen ikta arazisi veya maaş tevcih edilirdi. İkta sadece arazilere özel olmayıp haraç
vb. devlet gelirlerine de uygulanabiliyordu.
Tüm askerî rütbelerin ve diğer üst düzey memurların kendilerine has simgeleri vardı.
Örneğin, Devâdâr arması bir divit, silahdar arması yay, emiru-âhur arması at nalıydı. Bu
simgeler, emirlerin bayraklarına, bazı eşyalarına ve meskenlerine nakşedilirdi. Emirler,
makamlarına göre farklılık arz eden değişik renk ve kumaşlardan üretilen kıyafetler
giyerlerdi.

11.5.3. Askerî Sınıflar
Memlük ordusu 3 ayrı gruptan oluşuyordu.

Alayı)

11.5.3.1. El-Memâliku’s-sultaniyye (Kapıkulu Askerleri, Muhafız

El-Memâliku’s-sultaniyye, ordu içinde en etkin ve hükümdara en yakın sınıftı.
Doğrudan sultana bağlı olan Memlüklerdi. Kışlaları Kal’atülcebel’de yer alırdı. Aynı
zamanda eski bir Memlük olan sultanın hoşdaşları (eski asker arkadaşları) ve Memlükleri,
sultan tahtta kaldığı müddetçe onunla beraber olurken saltanatın el değiştirmesi durumunda
yerlerini yeni sultanın Memlüklerine bırakırlardı. Fakat eğer yeni hükümdar, selefinin
askerlerini de istihdam etmek isterse, kalede kalmaya devam edip bundan sonra gelecek
sultana hizmet ederlerdi. Bir hükümdarın Memlükleri, sultanlarının lakabıyla anılırdı.
Hükümdar ölse dahi, bu unvanı kullanmaya devam ederlerdi. Sultan Zahir Berkuk’un
Memlükleri “Zahiriyye”, Sultan Nasır Ferec’inkiler “Nasıriyye”, Şeyh Müeyyed Memlükleri
ise “Müeyyediyye” şeklinde adlandırılmışlardı.
Bu askerî sınıf, sultan tayininde (tahtan indirme ve yeni sultanı belirleme) çok etkindi.
Bir sultanı indirip yerine geçmek isteyen başka bir emir, mutlaka önceden gerekli kulisi yapıp
sultanın mevcut Memlüklerinin onayını ve yardımını alırlardı. Bu durum da karşılıklı menfaat
ilişkilerine dayandığı için çokça yaşanmıştır.

11.5.3.2. Ecnâdu’l-halka ( İktalı Askerler)
Memlük ordusunun bir diğer önemli bölümü ecnâdu’l-halka sınıfıydı. Askerî ikta
devleti olan Memlükler, mülk ve vakıf araziler dışındaki toprakları askerlerin mülkü olarak
görüyorlardı. Sultan tarafından taşınmaz mallarla maden ocakları ve doğal kaynakların
mülkiyet, işletme veya faydalanma hak veya imtiyazlarının ya da bir bölgenin vergi
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gelirlerinin uygun görülen kimselere tahsisine ikta denirdi. Askerî bir rütbeliye veya emire
verilen toprak aslında reayaya aitti. Fakat reaya geçici bir tapuya sahipti. Devlet, ölçüleri
belirlenmiş bir arazinin vergilerini, yapacakları hizmete bedel olarak emirlere verirdi. Reaya,
sadece toprağı işleme hakkına ve vazifesine sahipti. Mahsulün vergisini devlete değil,
toprağın ikta olarak tevcih edildiği emire öderlerdi. Bu emirler görevden alındıklarında toprak
üzerindeki yetkilerini de kaybetmekteydiler.
Askerî ikta sahibi olan emirler, bunun karşılığında devlete olan hizmetlerini savaşlara
katılarak yerine getirilerdi. Ayrıca onlar, yetkili oldukları toprakların ölçü ve niteliğine göre,
“vâcibât” diye bilinen ve hazinenin en mühim kazanç kalemlerinden olan yıllık bir vergi de
öderlerdi.
Ecnâdu’l-halkaya iktalar, ikta sahibinin ismi, iktanın özelliklerini belirten “misal”
denilen bir arz vesikasının kabulü neticesinde sultanın verdiği bir ikta beratıyla tevcih edilirdi.
İkta, farklı büyüklüklerde olabiliyordu. Bazen bir çiftlik, bir köy, bazen de daha geniş
toprakları içeren iktalar, tevcih edildikleri emirlerin makamlarıyla doğru orantılıydı. Önceden
de bahsi geçtiği gibi, 24 kısma bölünen ikta topraklarının 4 birimi bizzat hükümdara, 10
birimi emirlere, kalan 10 birimi de iktalı askerlere ayrılmıştı.
Askerî sınıfın müstakil gelir kaynakları ve asker yetiştirme yöntemleri vardı.
Toprakların verildiği emirler ya da ikta askerleri, kendilerine tahsis edilen ikta arazileri
işlettirip geliriyle asker yetiştirip savaş zamanında sultanın ordusuna katılırlardı. Bu sistemle,
hem her zaman hazırda bekleyen bir ordu hem de bunun merkez bütçeye yük olmayan
finansmanı söz konusuydu.
İktâlı askerler, yâni “ecnâdu’l-halka”, 5 bölümden oluşuyordu. Bunları ecnâdu’l-halka,
ecnâdu’l-bahriyye, ecnâdu’t-Turkmân, ecnâdu’t-Arab ve ecnâdu’t-Ekrâd olarak
sıralayabiliriz. Ecnâdu’l-halka ve ecnâdu’l-bahriyye doğrudan ikta sahibi askerlerdi. Diğer 3
grubun iktaları ise onların reis ve beylerine verilmişti. Bu aşiret güçleri, bir savaş çıktığında,
beylerinin emrinde orduya iştirak ederlerdi.
Memlüklerin ilerleyen devirlerinde bu sistem eski verimliliğini kaybetmiştir. Tabii bu
bozulma tedricen meydana gelmiş ve yıkılışa yakın en üst noktaya ulaşmıştır. Bu durumun
ortaya çıkmasında ikta topraklarının el değiştirme kurallarına uyulmaması, bunların
satılmasına izin verilmesi gibi sebepler bulunmaktadır. Bundan dolayı, askerî sınıftan
olmayan pek çok çiftçi veya zanaatkâr, askerî sisteme dâhil olmuş fakat bunun gereği olan
askerlik hizmetinden beri kalmışlardır. Zamanla ikta araziler, askerlerin geçim kaynağı hâline
dönüşmüştür. Tarım ve ticarete yönelen askerler, şehir hayatının cazibesini bırakıp savaşlara
katılma konusunda isteksizlik göstermeye başlamışlardır. İkta sistemindeki bu değişiklikler,
asker-toprak münasebeti ilişkisini bozmuş, askerî hezimetlere kapı aralamıştır.

11.5.3.3. Memalikü’l-Ümerâ (Emirlerin Muhafızları)
Bu kısmın askerleri, nitelikleri açısından el-Memâlikü’s- sultâniyye’ye benzerlik
gösterirler. Tek fark emirlere tabi olmalarıydı. Ümera, kendilerine verilen 10/24 birimlik ikta
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toprakları karşılığında belli sayıda asker yetiştirmek durumundaydı. Memlüklerini doğrudan
kendileri satın alır, istihdam eder, eğitime tabi tutardı. “Misal” belgelerine göre bu toprağın
üçte biri emire, kalanı askerlerine aitti.
Düzenli Memlük ordusunun temeli olan, el-memâliku’s-sultaniyye, ecnâdu’l-halka ve
memalikü’l-ümerâ adlı 3 asker grubuna ek olarak “evlâdü’n-nas” şeklinde tabir olunan bir
kısım daha vardı ki bunlar emirlerin oğullarından müteşekkil ihtiyat birlikleridir. Sadece savaş
sırasında göreve çağırılırlar fakat barış zamanlarında da maaş alırlardı. Ayrıca “elMütetavvia” olarak adlandırılan cihad düşüncesiyle halkın oluşturduğu gönüllü birliklerde
bulunmaktadır. Gönüllü askerlerin genelde Moğol ve Haçlılara karşı yapılan savaşlarda
oluşturulduğu görülmektedir. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya göre Memlük ordusunda bulunan
asker sayısı 150-200 bin arasında değişmiştir.

11.6. Donanma
Memlükler gibi denize kıyısı olan ya da önemli ticaret yolları üzerinde bulunan
devletlerin, güçlü bir kara ordusunun yanında sağlam bir donanmaya sahip olmaları
gerekmektedir. Fakat Akdeniz ve Kızıldeniz’e kıyısı olan Memlükler, en azından Sultan
Baybars dönemine kadar donanmaya gereken önemi vermemişlerdir. Baybars, deniz
kuvvetlerini güçlendirmek için birtakım önlemler almış; İskenderiye ve Dimyat tersanelerinde
harp gemileri inşasına hız vermiştir.
1271 yılında Memlük donanmasında küçük kayıklar hariç 40 parça geminin
bulunduğu bilinmektedir. Bu donanma Baybars tarafından Kıbrıs üzerine gönderilecek fakat
kayalıklara çarparak tahrip olacaktır. Ardından yeni bir donanma oluşturulmuş ve giderek
daha da güçlendirilmiştir. Nitekim Melik Halil Eşref zamanında donanmanın gücü Haçlıları
ürkütmüş ve onları sulh yapmaya sevk etmiştir. 1302 yılında ise Nasır Muhammed tarafından
yola çıkarılan Memlük donanması, sahilleri tehdit eden son Haçlı adası Arvad’ı fethetmiştir.
1365 yılında Kıbrıs Kralı I. Pierre liderliğindeki bir Haçlı donanması İskenderiye’ye
taarruz etmiş ve şehirde büyük kayıplara sebep olmuştu. Durum üzerine zamanın hükümdarı
Sultan II. Şaban el-Eşref 100 parçalık donanmasıyla Kıbrıs üzerine sefere karar vermiş ise de
çıkan iç karışıklıklar buna mani olmuştur. Lakin Barsbay’ın 1424-1426 yılları arasında
Kıbrıs’a 3 yıl peş peşe yolladığı donanma, Kıbrıs kralını mağlup etmiştir. Sultan Çakmak
döneminde de Rodos üzerine sefer düzenlenmiş (1440-1443) neticede karşılıklı sulh
imzalanmıştır.
Memlükler, Kızıldeniz’de de donanma bulundurmaktaydılar. Nitekim Kansuh Gavrî
döneminde Hint yarımadasındaki Müslümanlara yardım etmek amacıyla Hindistan’a
gönderilen Memlük donanması Şaul limanında Portekiz donanmasını mağlup etmişti. Ancak
kısa süre içinde Portekizliler bunun intikamını alıp Mısır donanmasında ağır hasar bıraktılar
ve Aden’i ele geçirdiler (1513). Sultan, Osmanlı Devleti’nden aldığı denizci asker ve teçhizat
yardımıyla oluşturduğu ve Osmanlı denizcisi Selman Reis komutasında Hint Okyanusu’na
gönderdiği donanma ile birtakım başarılar elde etmişse de Memlüklerin deniz gücü,
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denizcilikte ve donanmada çok ileri giden Portekizliler karşısında yetersiz kalmıştır. Ve
Portekizlere karşı konulamamıştır.

11.7. Askerî Teçhizat ve Savaş Yöntemleri
İlk zamanlarında üstün özelliklere sahip Memlük kara ordusu kılıç, balta, mızrak,
süngü, topuz, ok, yay ve sapan gibi basit silâhlar kullanıp çeşitli zırhlar giyerlerdi. Demir
çengeller, ateş çanakları, mancınık, deri ve bakır ile kaplı günümüzdeki zırhlı araçların yerini
tutan hareketli debbâbe’ler kullanırlardı. Debbâbe, kuşatmada kullanılan bir tür alet olup
tahtadan kapalı olarak yapılır, ok, taş, vesaireden korunarak surların dibine kadar ulaşmaya
yarardı. Yapılan harplerde okçu-süvari birliklerinin üstün başarısı, şaşırtıcı savaş taktikleri,
başarılı pusuları, büyük manevra kabiliyetleri kayda değerdi. Süvari birlikleri, mükemmel
binicilikleri, yüksek hareket kabiliyetleri ve silah kullanmadaki maharetleriyle harplerin
kaderini tayin ederlerdi. Kıpçak steplerinden getirtilen Türkler ile Kafkasyalı Çerkezler
ordularının en temel unsurlarıydı.
Memlüklerin yeni ateşli silahların kullanımında ise geç kaldıkları görülmektedir.
Başlangıçta namertlerin silahı olarak gördükleri bu aletleri önce Portekiz daha sonra da
Osmanlı tehdidi karşısında kullanmak zorunda kalmışlardır. Bu amaçla, atlı okçuların dışında,
siyahi kölelerden Türkmen ve Moğollardan oluşan yeni bir birlik kurmuşlarsa da bu birliğin
çok güçlenmesine müsaade edilmemiştir. Ne var ki Mercidâbık ve Ridaniye savaşlarında top
ve diğer ateşli silahları daha iyi kullanan Osmanlı karşısında yenilerek tarih sahnesinden
silinmişlerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Memlük devlet teşkilatındaki divanlar yani devlet dairelerinin görev ve
sorumlulukları, Memlüklerde askerî teşkilat ile dinî ve adli teşkilatın mahiyeti, posta ve
vilayet teşkilatı ile Memlük donanması ve kullanılan askerî teçhizatlar anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Memlüklerde idare, yargı, maliye, askerlik ve
yönetimle ilgili işleri yürüten kurul ve dairelere verilen genel isimdir?
a)

Kal’atülcebel

b)

Berid

c)

Bimaristan

d)

Divan

e)

Hisbe

2)

Aşağıdaki paragrafta Memlüklerdeki hangi yönetici anlatılmıştır?

Divanü’l-inşa başkanı olup bağlı emirliklerden ya da komşu ülkelerden sultana gelen
mesajları okur, hükümdarın isteği doğrultusunda cevaplar yazarak bu mesajları ilgili yerlere
gönderirdi. Onun, mektubun yazıldığı makam ya da şahısla olan ilişkileri dikkate alarak farklı
farklı üsluplar kullanması önemliydi. Bu dairenin başkanlığını yapmış meşhur kişilere örnek
olarak Şihâbeddin el-Umeri ve Makrizi gösterilebilir.
a)

Muhtesib

b)

Katibü’s-sır

c)

Nazırü’l -ceyş

d)

Nakibü’l-eşraf

e)

Kadı’l- kudat
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3)

Aşağıdaki paragrafta Memlüklerdeki hangi yönetim dairesi anlatılmıştır?

Askeriye ya da güvenlik bürokrasisi diyeceğimiz birimin tüm iş ve işlemleri bu daire
tarafından yürütülürdü. Bu divan hem ikta verilen askerlerin hem de sultanın hususi
Memlüklerinin künye defterlerinin tutulması, ikta arazilerinin değerlerini gösteren cetvellerin
ve ikta beratlarının hazırlanması, maaş ödemeleri ve giyim ihtiyaçları gibi tüm işleri görürdü.
a)

Divanü’l-has

b)

Divanü’l-eşraf

c)

Divanü’l-ahbâs el-Mebrûre

d)

Divanü’l-amâir

e)

Divanü’l-ceyş

4)

Memlüklerde dinî ve adli teşkilatın başındaki üst düzey yönetici kimdir?

a)

Muhtesib

b)

Katibü’s-sır

c)

Nazırü’l-ceyş

d)

Nakibü’l-eşraf

e)

Kadı’l-kudat
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5)

Aşağıdaki paragrafta Memlüklerdeki hangi kurum anlatılmıştır?

Konumları ve etki alanları açısından önemli makamlarda bulunan kişilerin diğer
insanlara tahakküm etmelerini önleme amacıyla tesis edilmişlerdir. Bu kurum, mazlumların
korunağı olarak addediliyordu. Bu nedenle başında ya halife, ya sultan ya da onların vekili
konumundaki bir yönetici hâkim olarak bulunurdu. Bu kurumlar daru’l-adl’de yer alır ve
görüşülen davalar açısından diğer mahkemelerden ayrılırdı. Mahkeme üyeleri arasında
fakihler ve kâtipler de bulunurdu. Günümüz hukuk anlayışına göre istinaf ya da temyiz
mahkemesi olarak adlandırabileceğimiz bu kurum, yargı fonksiyonu dışında hem siyasi,
hukukî ve iktisadî alanlarda; hem de idari ve adli yargı alanlarında, devletin yüksek
memurlarının katıldığı bir kurul hâlinde görev yapan devlet organıydı.
a)

Divanü’l-mezâlim

b)

Hisbe

c)

Divanü’l-has

d)

Divanü’l-ceyş

e)

Berid

6)

Aşağıdaki paragrafta Memlüklerdeki hangi kurum anlatılmıştır?

Tüm toprakları Kahire’ye bağlayacak ulaşım ağı oluşturulmuştu. Bu yolların hem
ticaret hem de haberleşme açısından büyük faydaları olmuştur. Memlükler, düzenli bir yol
oluşturmuşlardı. Bu düzenli yollar posta teşkilatıyla donatıldı. At, hecin develeri, güvercinler
ve ateş işaretleri posta teşkilatının diğer unsurlarıydı.
a)

Ases Teşkilatı

b)

Hisbe

c)

Şurta Teşkilatı

d)

Askerî Teşkilat

e)

Berid
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7)
Memlüklerde sahipleri aynı kişi olan köle askerler (Memlükler) arasındaki özel
bağa ne ad verilirdi?
a)

Hoşdaşlık

b)

Üstâdlık

c)

Veliahtlık

d)

Efendilik

e)

Atabeklik

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) e, 4) e, 5) a, 6) e, 7) a
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12. İKTİSADİ DURUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Ziraat
12.2. Endüstri
12.3. Ticaret
12.4. Hazinenin Gelir Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Memlük ekonomisi hangi temeller üzerinde duruyordu?

2)

Memlük topraklarında yetiştirilen zirai ürünler nelerdir?

3)

Nil Nehri’nin ülke ekonomisindeki yeri nedir?

4)

Memlük dış ticaretinin en büyük geliri nereden gelmekteydi?

5)

Memlük hazinesinin gelir kaynakları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Memlük ekonomisinin temel
yapı taşları hakkında bilgi sahibi
olma
Memlük topraklarında
yetiştirilen zirai ürünler ve
gelişen endüstri dallarının
bilinmesi
Memlüklerde iç ve dış ticaretin
mahiyeti ve hacmi hakkında fikir
edinme ve Memlük hazinesinin
gelirlerini kavrayabilme
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Anahtar Kavramlar


Ziraat



Darphane



Nil



Baharat Yolu
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Giriş
Bu bölümde, Memlük ekonomisinin temel sacayakları, Memlük topraklarında
yetiştirilen zirai ürünler ve bunlar için gelişen endüstri dalları, iç ve dış ticaretin mahiyeti ve
hacmi ile Memlük hazinesinin gelir kaynakları incelenecektir.
Memlük iktisadi hayatı temelde ziraat, sanayi ve ticarete dayanıyordu. Nil Nehri ve
Baharat Yolu Memlük ekonomisinin can damarıydılar.
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12.1. Ziraat
Memlük Sultanlığı’nda mülk ve vakıf arazileri dışında kalan topraklar sultan, ümera
ve askerler arasında ikta olarak dağıtılmaktaydı. Daha önce de belirtildiği gibi 24 kısma
bölünmüş bu tarıma elverişli toprakların 4 kısmı sultana, 10 kısmı emirlere ve geri kalan 10
kısmı da askerlere veriliyordu. Zaman zaman ikta sisteminde sıkıntıların oluşması ile tekrar
tahrir (revk) yaptırıldığı ve taksimatın yenilendiği de vakidir (Sultan Lâçin ve Sultan
Nasırüddin Muhammed döneminde yapılan 2 sayım gibi). Nasırüddin Muhammed’den sonra
ikta sahibi askerlerin topraklarını satmaya başladığı ve bu sayede pek çok arazinin halkın
eline geçtiği görülmektedir. Önceleri bu durumun önüne geçmek için yasaklar konulduysa da
Memlüklerin son zamanlarında ikta arazilerinin satışına onay verilmeye başlanmıştır.
Arazilerin el değiştirmesinde veraset prensibinin da kaldırılması ile birçok çiftçi veya
zanaatkâr arazi sahibi olmuştu.
Mısır’da tarihin her döneminde iktisadi hayatın temelini ziraat, ziraatın temelini de Nil
Nehri teşkil ediyordu. Nil Nehri’nin suladığı toprak çok bereketliydi. Nil sadece toprakları
sulamıyor, aynı zamanda bu topraklardan alınan vergilerin takvimini, fiyatları ve neredeyse
iktisadi yaşamı belirliyordu.
Şöyle ki, Nil’in kabarma ve alçalma dönemleri doğal olarak mahsul alım tarihi
hakkında fikir veriyordu. Nil, toprakları beslemezse, mahsul azalıyordu. Nüfus kalabalık
olduğundan, o dönemler temel besin kaynağı olan hububat talebi değişmiyor fakat arz yetersiz
kaldığından hububat fiyatları tavan yapıyor ve ekonomik krizler çıkabiliyordu.
Nil Nehri’nin ülke ekonomisindeki belirleyici rolü, Memlük sultanlarını bu sulardan
azami ölçüde yaralanmaya sevk etmiştir. Bu sebeple nehrin su seviyesini tespit için yeni
mikyaslar (Nilometre) yaptırmışlar; sulama faaliyetlerini bir düzene oturtma için yeni su
kanalları açmışlardır. Ayrıca kanallar üzerinde ulaşımı kolaylaştıracak köprüler inşa
etmişlerdir. 2 çeşit olan bu köprülerin, umumun ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılmış
olanları “el-Cüsûru’s,-sultaniyye” olarak adlandırılmaktaydı. Bunların bakımı bölge emiri
tarafından yapılırdı. “el-Cüsrûru- belediyye” denilen ikinci kısım köprüler ise belirli bir
kısım bölge halkının istifadesine açık olup bunların imar ve bakımı bölgedeki ikta sahipleri ile
çiftçilere ait olurdu.
Özellikle Burcî Memlükler zamanında ziraatı teşvik amaçlı yeni köyler kurulduğu ve
yeni alanların ekim dikime açıldığı bilinmektedir. Sultan Baybars yeni köy kurduran
hükümdarlardandır. Sultan Kalavun Buhera bölgesindeki su kanallarını tamir ettirmiştir.
Nasırüddin Muhammed ise İskenderiye civarındaki kanalları tamir ettirerek civarda 40 yeni
köy oluşturmuş ve geniş arazi parçalarını ziraata açarak bu alanda büyük bir atılım yapmıştır.
Aynı dönemin Şam naibi Emir Tengiz de bölgedeki bazı bataklıkları kurutmuş ve 20 yeni köy
oluşturmuştur. Bütün bu yatırımların bir sonucu olarak Nasırüddün Muhammed zamanında
Mısır’daki ekili arazisi miktarının yarı yarıya arttığı söylenmektedir.
Bu bereketli topraklarda mevsimine göre farklı mahsuller alınabiliyordu. Fakat
buğday, tarım ürünleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Elde edilen hasat genellikle
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Mısır bölgesinin ihtiyacından fazla oluyor ve Hicaz bölgesi ile Suriye’nin buğday ihtiyacı da
buradan karşılanıyordu. Ayrıca Mısır’da kışın mercimek, keten, buğday, arpa, bezelye, bakla,
nohut, yonca, soğan, sarımsak ve tirmiz; yazın ise şekerkamışı, kavun, karpuz, patlıcan, turp,
şalgam, susam, börülce, pamuk, yerelması, marul ve karnıbahar gibi sebzeler yetiştiriliyordu.
Meyve olarak elma, nar, erik, incir, üzüm, muz, armut ve dut yetiştirilirdi. Suriye’nin denize
yakın ovalarında, Filistin ve Antakya’da oldukça yoğun olarak narenciye ve zeytin üretilirdi.
Halep ve Nablus zeytinyağı üretiminde Suriye ise elmaları ile ünlüydü.
Keten Mısır’da yetiştirilen önemli bir zirai üründür. Bu bitkiden hem yağ elde
ediliyordu hem de dokunan keten kumaşlar önemli bir ihracat geliriydi. Yine şekerkamışı,
özellikle İskenderiyye ve Feyyum’da büyük miktarlarda yetiştirilmekteydi. Elde edilen ürün
ile ülke içi şeker ihtiyacı karşılanıyor ve ürünün kalanı Venedik, Cenova, Marsilya ve
Barselona’ya ihraç ediliyordu.
Hayvancılık sektöründe sığır, manda ve koyun yetiştiriciliği yapılırdı. Özellikle
Bedeviler, geçimlerini çobanlık yaparak sağlarlardı. Nasırüddin Muhammed kale civarında
sığır, koyun ve tavuk yetiştiren çiftlikler kurdurmuş buralara civar ülkelerden damızlıklar
getirtmiştir.
Memlüklerde tarım, Çerkez Memlükleri zamanında nispeten zayıflamış; sultanların
daha çok dış ticarete ağırlık vermesi ile ziraat ihmale uğramıştır. Devletin son dönemlerinde
tarım arazilerinin 4 kata kadar azaldığı ve tarım köylerinin sayısında da ciddi bir düşüş olduğu
bilinmektedir.

12.2. Endüstri
Memlük endüstrisi özellikle zirai ham madde kaynaklarına dayanıyordu. Üretilen
tarımsal ürünlere bağlı olarak sanayi kolları ortaya çıkmıştı. Bunların başında dokumacılık
gelmekte olup Mısır, bu alanda dünya çapında bir üne kavuşmuştu. Şata, Dabık, Dimyat,
Tinnis, Asyut ve İskenderiyye gibi bazı şehirler kumaş dokumacılığında önde gidiyorlardı.
Dokumacılıkta keten bitkisinin özel bir yeri vardı. Ketenbezi dokumacılığı Aşağı ve
Orta Mısır’da yaygın olup buralarda yapılan üretim daha çok Avrupa ülkelerine ihraç
ediliyordu. Memlük kumaşlarında kullanılan üslup ve özelliklerin, daha sonra özellikle Slav
ve İskandinav ülkelerine intikal ettiği ve Memlük ketenbezi dokumacılığının Modern Avrupa
dokumacılığı üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.
Mısır’da ipek dokumacılığında da yeni bir dönem başlamış; Moğolların etkisiyle Çin
ipek dokumaları İslam dünyasına girmiş ve bunlar örnek alınarak benzer kumaşlar
dokunmuştur. Böylece Mısır ve Suriye’de dokunan ipekli kumaşlarda Uzak Doğu etkisi
görülür olmuştur. Yün ve pamuklu kumaşlar dokumacılığı da özellikle Orta ve Yukarı Mısır
endüstrisinde önemli bir yer tutmaktaydı. Said bölgesindeki Tâhâ en pahalı kumaşların
dokunduğu yer olarak Kahire ve civarı da seccade dokumacılığı ile öne çıkıyordu.
Çömlekçilik, bakır malzeme endüstrisi (ibrik, sahan, tas, kaplar, hediyelik eşyalar),
altın ve gümüş kakma işlemeciliği ve renkli-renksiz cam ve cam eşya endüstrileri, saraciye
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işleri (eyer ve semercilik) ülkedeki ileri durumda olan diğer endüstri dallarındandır. Halkın bir
kısmı geçimini demircilik, dericilik ve ciltçilik ile sağlardı. Kahire, Dımeşk ve Hama’da kâğıt
atölyeleri mevcuttu. Özellikle Şam şehrinde kılıç, hançer ve balta gibi savaş aleti yapımı
gelişmişti. Gemi yapımı başka bir zanaat dalıydı ve İskenderiyye ve Dimyat tersanelerinde
nehir ve deniz gemileri yapımında pek çok kişi istihdam edilmekteydi. Madenlere gelince
ülkede en çok zümrüt, potasyum (şap) ve natrun madenleri üretilmekteydi.

12.3. Ticaret
Memlük hükümdarları, iç ve dış ticarete büyük önem vermişlerdir. Ülke arazisinin
tamamına yakını sultan, ümera ve askerler arasında pay edilmiş olduğu için devlet ricâli
otomatik olarak dâhilî ticaretin bir parçası durumundaydılar. İç ticaret açısından pazarlar
önemli birer ekonomik faaliyet müessesesiydi. Kurulan günlük veya haftalık pazarlarda halk
ihtiyaçlarını karşılardı. İşlek caddelerde han ve çarşılar bulunurdu. Her meslek grubundan
kişilere müstakil hanlar temin edilmişti. Keten ve pamuk tüccarları bir handa, terziler başka
birinde, kasaplar başka bir tanesinde satışlarını yaparlardı. Bu hanlarda tüccarların
dinlenebileceği bölümlere ilave olarak hayvanları için ahırlar, eşyaları için depolar
düşünülmüştür. Tüm bu açılardan, başkentte canlı bir ticaret atmosferi vardı.
Çarşı ve hanlar, her daim hisbe teşkilatının denetimi altındaydılar. Muhtesib ve
memurların teftişleri sıklaştırarak hatalı veya bozuk eşya ve malzeme satanları uyarır,
cezalandırır ve teşhir ederlerdi. Ölçü ve tartı aletleri de belirli periyotlarla denetime tabi
tutularak ayarları düzenlenirdi.
Dış ticarete gelince ülkenin en önemli geliri ülkelerarası Hint-Avrupa ticaret yoluydu.
XIII. yüzyılda yaşanan Moğol hücumlarından dolayı Basra Körfezi ve Irak temelli yapılan
Hint-Avrupa ticareti rota değiştirmiş ve Arabistan–Kızıldeniz ve Mısır güzergâhı
kullanılmaya başlanmıştı. Hint-Avrupa ticaret yolunun (Baharat Yolu) bu ülke topraklarından
geçmesi, Memlük ekonomisine büyük katkı sağlamaktaydı. Devletin en önemli gelir kapısı bu
olmuştur. Hint baharatı ve diğer ticari ürünler, Yemen ve Aden limanları kullanılarak kara
yoluyla Suriye’ye veya deniz yoluyla Kahire’ye naklediliyor; bu noktalardan da Avrupa
kıtasına sevki gerçekleşiyordu. Sultanlar deve kervanları ve nehir/deniz taşımacılığıyla
yapılan bu uluslararası ticaretin gerek deniz kısmının gerekse kara yolu kısmının güvenliğini
en üst noktaya çıkararak bu güzergâhın aktif kullanımını hedeflemişlerdir.
Memlük hükümdarları, Güney Avrupa ülkeleri ile ciddi ticari münasebetler
kurmuşlardır. Sultan Baybars, Bizans, İşbiliye ve Aragon hükümdarları ile Sultan Kalavun
bunlara ek olarak Venedik, Sicilya ve Cenova hâkimleriyle ticari anlaşmalar yapmıştır. Ayrıca
Kalavun, Memlük topraklarını kullanacak Çinli, Hindistanlı, Yemenli, Sindli ve diğer ülke
tüccarlarına en üst düzey emniyet vadettiğine dair bir ferman yayınlamıştı. Atılan bu nevi
adımlarla, Kahire, Doğu-Batı ticaretinin kavşak noktası hâline gelmiştir. Çin ve Hindistan’dan
yüklenen Doğu ürünleri, Okyanus ve Kızıldeniz geçilerek Ayzab’a buradan da deve
kervanları ile Yukarı Mısır’ın merkezi Kûs’a, oradan da Nil Nehri yoluyla Kahire’ye
nakledilmekteydi. Sonrasında belirli noktaya kadar Nil’in bir kolu üzerinden daha sonraları ile
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Sultan Nasırüddin Muhammed’in açtırdığı kanal vasıtasıyla Dimyat ve İskenderiyye’ye
getirilen malların bu merkezlerden dağıtımı yapılırdı.
İskenderiyye şehri, dönemin en büyük ticaret merkezlerinden biridir. Uzak Şark’tan
gelen baharat başta olmak üzere bütün ticari mallar bu şehrin limanları üzerinden Avrupa’ya
sevk edilirdi. İskenderiye ve Dimyat’ta Venedik ve Ceneviz şehir devletlerinin
konsoloslukları bulunuyordu. Bu konsoloslar, Memlük topraklarındaki vatandaşlarına resmî
ve ticari konularda rehberlik yapıyorlardı. Suriye bölgesinde ise Dımeşk ve Halep, dâhilî ve
haricî ticaretin iki önemli merkezi konumundaydılar.
Dış ticaret “hazine” ya da “tüccarü’l-karimî” denilen büyük tüccarların elindeydi.
Aslen Batı Sudanlı olan ve Hint ticaretine hâkim olan bu tüccarlar, devlete yüklü miktarlarda
borç verecek kadar varlıklıydılar. Fakat ülke ekonomisindeki ehemmiyeti nedeniyle, bazı
ihraç ürünlerinin alım satımına devlet tekeli konulunca (Burcî Memlükler döneminde) bu
büyük tüccarlar, sürekli yükselen devlet tekeli nedeniyle avantajlı konumlarını
kaybetmişlerdir.
Sultan Kayıtbay’ın bozulan ülke ekonomisini düzeltmek için uygulamaya soktuğu
yeni liman vergileri ve Hint emtiasından alınan transit gümrük vergileri, zamanla bu yüksek
vergileri ödemek istemeyen Avrupalı tüccarı yeni güzergâh arayışına sokacaktır. Neticede
Vasco de Gama tarafından Ümit Burnu’nun keşfi ile Hindistan-Avrupa ticaret yolunun
güzergâhı değişti ve Memlük ekonomisi bundan ağır yara aldı. Memlük sultanlarının Hint
okyanusunda Portekizlilerle yaptıkları savaşların yükü de mali krizi daha da derinleştirdi.
Ülkede endüstrinin zayıflamış olduğu son dönemlerde, haricî ticaret de büyük ölçüde
Güney Avrupa şehir devletlerine mensup tüccarların eline geçmiş bulunuyordu. Memlük
pazarları Avrupa ürünleri ile dolar hâle gelmişti. Avrupa’ya kumaş ihraç eden en büyük
devletlerden biri iken artık, pazarlarında Güney Avrupa şehir devletlerinden ithal edilmiş
kumaşların satıldığı bir devlet hâline gelinmiş idi.

12.4 Hazinenin Gelir Kaynakları
Memlük hazinesinin temel kaynağı farklı isimlerdeki vergilerdi. Bunları birkaç başlık
altında sıralayabiliriz.
Arazi vergileri: Vakıf arazileri dışında kalan ve ziraat yapılabilir tüm topraklardan
alınan vergileri içine alır. Bazen vakıf arazilerinden de vergi alındığı olurdu. İltizam bedeli
olarak toprak üzerine konulan haraç vergisi, nakdi veya ayni (ürün cinsinden) alınırdı ve
miktarı toprağın büyüklüğü ve verimine göre değişirdi. Toplanan bu vergiler toprağın
bulunduğu beldedeki köprü, kanal gibi yerel imar işleri için sarf edildikten sonra bakiyesi
devlet hazinesine konulmak üzere merkeze yollanırdı.
el-Cevâlî (cizye): Memlük hâkimiyetinde yaşayan gayrimüslimlerden kişi başına
alınan vergidir. Miktarı 10 ile 25 dirhem arasında değişmiştir.
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Ülkeye altın ve gümüş gibi değerli maden getirenlerden ve geçimin hayvancılıktan
sağlandığı bazı bölge halkından hayvan otlatma bedeli olarak alınan vergiler ile Memlük
toprakları veya sularında ticaret yapan yabancı tüccarlardan faaliyetlerine karşılık alınan
%10’luk gümrük vergisi diğer hazine gelirlerindendir. Önceleri makul bir oranda olan bu
vergi zamanla ekonomik buhranların yaşandığı dönemlerde %35’lere kadar yükseltilmiştir.
Yine hazine gelirleri arasında, üretilen madenlerin ihracından elde edilen gelirler ile
mirasçı bırakmadan ölen kişilerin mallarının devlet hazinesine aktarılmasından elde edilen
gelirler (el-mevârisü’l-haşriyye) ve son olarak da darbhâne gelirleri zikredilmelidir.
Nakdi veyahut ayni olarak toplanan vergilerin bir kısmı daha toplanıldığı bölgede
mahalli ihtiyaçlara ve bölgenin ümera ve Memlükleri ile diğer görevlilerine yapılan
ödemelere kullanılırdı. Merkezdeki ilgili divanlara gönderilen geri kalan kısım ise yine asker
ve diğer görevlilerin maaşları ile yol, köprü vb. imar faaliyetleri için sarf edilirdi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Memlük ekonomisinin temel sacayakları, Memlük topraklarında
yetiştirilen zirai ürünler ve bunlar için gelişen endüstri dalları, iç ve dış ticaretin mahiyeti ve
hacmi ile Memlük hazinesinin gelir kaynakları incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Memlük ekonomisini olumlu anlamda etkileyen
etkenlerden biri değildir?
a)

Nil Nehri

b)

Baharat Yolu

c)

Arazi vergileri

d)

el-Cevâlî (cizye)

e)

Osmanlılarla savaşlar

2)
Birçok Orta Çağ devletinde olduğu gibi, Memlüklerde de ekonomik hayatın
esasını ziraat oluşturuyordu. Bu ülkedeki nehrin suladığı toprak çok bereketliydi.
Aşağıdakilerden hangisi toprakları sulamanın ötesinde işlevleri olan Nil Nehri’nin bu
işlevlerinden biri olarak gösterilemez?
a)

Sığır, koyun ve tavuk çiftliklerinin kurulması

b)

Topraklardan alınan vergilerin takvimini belirleme

c)

Nehir sularının kabarma ve alçalma dönemlerine göre mahsulün alım tarihinin

d)

Mahsul fiyatlarının belirlenmesi

e)

Yerleşim yerlerinin oluşturulması

tespiti

3)
Memlük toprakları ve suları aşağıdaki ticaretlerden hangisinin rotasında önemli
bir yer teşkil ediyordu?
a)

Hint-Avrupa ticareti

b)

Çin-Rusya ticareti

c)

Avrupa-Afrika ticareti

d)

Afrika-Amerika

e)

Avrupa-Amerika ticareti
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4)
yanlıştır?

Memlükler dönemi Hint-Avrupa ticareti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

a)
Sürekli yükselen devlet tekeli nedeniyle tüccarlar Burcî Memlükler devrinde
avantajlı konumlarını kaybettiler.
b)
Memlük hükümdarları hiçbir dönemde, ülke ekonomisindeki ehemmiyeti
nedeniyle, bazı ihraç ürünlerinin alım satımına devlet tekeli koymamıştır.
c)
Memlüklerin son dönemlerinde, zamanla Memlük pazarlarını Avrupa
mallarıyla doldurmuştu.
d)
Yönetimde yaşanan sıkıntılar, çalışanların azalması, para darlığı ve Avrupa
devletleriyle rekabet edememe gibi sebeplerden çözüm olarak tekelcilik ve uluslararası ticaret
vergilerini misliyle arttırma yollarını deneyen Memlükler, isteklerinin aksine mali bunalımı
derinleştirmiştir.
e)

Hint-Avrupa ticareti Memlük ekonomisinin en mühim gelirini oluşturmuştur.

5)
Memlükler döneminde aşağıdaki denizcilerden hangisinin rehberliğinde
Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu’nu dolanan Vasco de Gama Hindistan’a giden alternatif
bir ticaret yolu bulmuş ve böylelikle Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’de etkin olan Portekizliler,
Hindistan- Avrupa ticaret yolunun güzergâhını değiştirince, Mısır ekonomisi büyük bir krize
maruz kalmıştı?
a)

İbn-i Batuta

b)

Piri Reis

c)

İbn-i Macid

d)

Barbaros Hayrettin Paşa

e)

Çaka Bey

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) a, 4) b, 5) c
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13. KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kültür Merkezleri
13.2. Eğitim-Öğretim Müesseseleri
13.3. Naklî İlimler
13.4. Akli İlimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bağdat’ın Moğol istilasına uğramasından sonra Kahire’nin İslam ülkelerinin en
büyük kültür merkezi hâline geliş süreci nasıl gerçekleşmiştir?
2)

Medreselerde hangi derslerin eğitimi verilirdi?

3)

Memlük medreselerinin Osmanlı medreseleri üzerinde etkisi var mıdır? Nasıl?

4)

Memlük döneminin önde gelen tefsir âlimlerinden örnek verebilir misiniz?

5)
mısınız?

Memlük döneminin tanınmış tarih ve coğrafya âlimlerinden birkaçını sayar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Memlük döneminin önemli
ilim merkezlerini tanıyabilme
ve buralarda bulunan eğitimöğretim kurumları hakkında
fikir edinme
Memlük dönemindeki ilmî
hareketlerin farkında olma ve
akli ve naklî ilimlerde
yetişmiş önemli âlimleri
tanıyabilme
Dönemin medrese eğitimi ve
müfredatı hakkında yorum
yapabilme
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Anahtar Kavramlar


Medrese



Hangâh, ribat, zaviye



Naklî İlimler



Akli ilimler



Ansiklopedistler çağı
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Giriş
Bu bölümde, Memlük topraklarındaki kültür, kültür merkezi hâline gelen şehirler,
eğitim-öğretim kurumları, ilmî hareketin vasıfları, akli ve naklî ilimlerde yetişen büyük
âlimler ve kaleme aldıkları eserleri incelenecektir.
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13.1. Kültür Merkezleri
Kahire ve Dımeşk şehirleri 2,5 asır süren Memlük Sultanlığı’nda sadece bu devletin
değil tüm İslam dünyasının en büyük 2 kültür merkezi olmuştur. Moğol istilası ve Haçlı
taarruzlarından kaçarak kendilerine sığınan tüm Müslüman mültecilere kucak açan
Memlükler, âdeta İslam dünyasının hamisi konumuna gelmişlerdir. Moğol taarruzunu
durdurarak Abbasi halifeliğini Kahire’de yeniden ihdas etmeleri ile Kahire, İslam dünyasında
önemli bir konumda olan Bağdat’ın yerini almış; başta Abbasi Hilafeti’ne ve diğer Müslüman
devletlere tabi topraklarda yetişmiş pek çok âlimi topraklarına çekmiştir. Aynı zamanda
Endülüs ve Kuzey Afrika’da yaşanan karışıklıklar sebebiyle de buralardan âlim şahsiyetlerin
Memlük topraklarına ilticası da söz konusu olmuştur. Mısır ulemasının çoğunun doğum
yerine bakıldığında karşımıza Memlük sınırları dışındaki ülkeler çıkacaktır.
Memlük şehirlerinde Eyyûbîler zamanından kalma çok sayıda medrese
bulunmaktaydı. İlk dönem Memlük sultan ve emirlerinin âdeta birbiriyle yarışırcasına inşa
ettirdikleri camiler, medreseler, hangâhlar tekke ve zaviyelerle bu sayı giderek artmış; İslam
ülkeleri arasında ilmin bayraktarlığı, Kahire ve Dımeşk’e geçmiştir. Bu merkezlerin her
birinde seçkin çok sayıdaki âlim ders vermiş; büyük ilim adamları yetiştirmişlerdir.

13.2. Eğitim-Öğretim Müesseseleri
Medrese, cami, hangâh, ribat ve zaviye, hastaneler önemli eğitim kurumlarıydı.
Genelde bu kurumların banileri sultan ve emirler ya da nüfuz sahibi zengin kimselerdir. Hayır
amaçlı yaptırılıp toplumun hizmetine sunulan ibadetgâh ve eğitim müesseseleri genelde
yaptıran kişinin ismi ile anılırdı. Buraların hizmetli ve görevlilerinin maaşları ve diğer
giderleri için müstakil vakıflar oluşturulurdu. Bu vakıflar vergiden de muaf tutulmuşlardır.

13.2.1. Medreseler
Yukarıda da belirtildiği gibi Mısır’da, Eyyûbîler döneminden kalma hatırı sayılır
miktardaki medreseye Memlüklü sultan ve emirlerince yaptırılan yenileri eklenince medrese
sayısı hayli artmıştır. Devlet ricali yaptırdıkları medreselerin masraflarının karşılanması için
vakıflar kurmuşlardır. Buralarda hoca ve talebelere dolgun ücretler ödenerek ilme teşvik
edildi. Çoğu Ehl-i sünnet’e mensup 4 mezhepten birine ait olan medreselerin sayıları
hakkında bilgi sahibi olmak gerekirse, XIV. yüzyıl tarihçisi Makrizi’den, Kahire’de 70
civarında medrese olduğunu, bir başka tarihçi Nuaymi’den ise Dımeşk’te bu sayının 159
olduğunu öğreniyoruz.
Medreseler zengin kütüphanelere sahipti. Ülkenin dört bir tarafından eğitim almak için
gelen talebeler ile yetim ve yoksul çocuklar için bu medreselerin birçoğunda yatılı ilk
mektepler mevcuttu. Bu okullarda temel İslami bilimler olan fıkıh, tefsir, hadis, kelam, nahiv
ve tasavvuf gibi dersler verilirdi. Dinî ilimlerin yanında bazılarında tıp dersi de okutulurdu.
Bazı medrese ve hastanelerin bünyesindeki tıp külliyelerinin yanı sıra bazen müstakil olarak
tıp ilmi okutan medreseler de kurulmuştur. Örneğin, Dımeşk’te bu şekilde özel olarak 3 tane
tıp medresesi vardı.
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Medreselerde vazife alacak müderrisler (öğretmenler) doğrudan Memlük sultanı ve
emirler tarafından atanırdı. Medreselerin bu derece artmasına paralel olarak ilmî faaliyetlerde
hayli artmıştır. Medreselerde çeşitli dinî ve akli ilimlerin bir arada öğretilmesiyle talebelerin
birkaç ilim dalında birden uzmanlaşmasına imkân oluşmuştur. Bu da birkaç ilimde aynı
derecede yeterli genel kültüre sahip ansiklopedist âlimlerin yetişmesini sağlamıştır. Bazı
medreselerde ihtisaslaşma olanağı da vardı. Örneğin “daru’l-kurra” ve “daru’l-hadis”
medreseleri gibi.
Medreselerin ve ilim faaliyetlerinin arttığı bu devirde, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, nahiv,
tasavvuf, tarih ve coğrafya alanlarında birçok önemli âlim ortaya çıkmıştır. Fakat yeni ilmi
gerçeklere ulaşılmasından çok, eski ilmi eserlerin ve bilgilerin ezberi ve nakline öncelik
verilmiştir. İbn-i Teymiyye gibi farklı ve orijinal yaklaşımlarda bulunan âlimlere ve
müçtehitlere çok rastlanmaz.
Bu duruma yol açan sebepler olarak Memlük sultanlarının, 4 Sünni mezhep
âlimlerinin bilinen usulleri dışına çıkan fikrî ve felsefi akımlara karşı müsamahasız
davranmalarını gösterebiliriz. Bu nedenle, devrin fakihleri, var olan eserler üzerine şerh,
ihtisar ve haşiye yazmakla yetinmişlerdir. Bu dönemde büyük şarihler ve ansiklopedistler
yetişmiştir. Fıkhi çalışmalarda mezhep taassubu ve taklidin ön plana çıktığı söylenmektedir.
Memlükler zamanında dinî ilimlerin tamamı ile lügat ilimleri, tarih ve tabakat alanlarında
gerek âlim gerekse eser sayısında çok ciddi bir artış söz konusudur. Dönemin mufassal eserler
yazan en ünlü ansiklopedistleri arasında, İbn Manzûr, Nüveyrî, Ebu Hayyan, Ümerî, İbn
Kayyım el-Cevziyye, Safedî, Kütübî, Suyûtî, Sahâvî, Kalkaşandî, Makrizî, İbn Hacer, İbn
Tağriberdî gibi şahsiyetleri gösterebiliriz.
Tercüme-i hâl ve tabakat yazarları içinden de İbn Hallikan, Zehebî, Safedî, Suyutî,
Sehâvî ve İbn Hacer, Memlüklüler döneminde yaşamış İslam tarihinin en meşhur biyografi
âlimlerindendir.
Devrin ilim dünyasının diğer önemli bir yönü de Memlüklerin Türkçe eserlere ve
çevirilere ehemmiyet vermesidir. Bu bağlamda başta tarih olmak üzere pek çok dalda Türkçe
eserler yazılmış; kıymetli pek çok eser Türkçeye çevrilmiştir. Meşhur İran şairi Firdevsî’nin
Şâhnâme adlı eserini Diyarbekirli Şerîfî adlı bir kişi Sultan Kansuh Gavrî adına yaklaşık 60
bin beyit hâlinde Türkçeye çevirmiştir. Yönetim makamında olan Türkler, dillerini Araplara
öğretmek için kitaplar da hazırlamışlardır.
Tarihçiler arasında, Memlük medreselerinin Osmanlı medreselerine tesiri olduğuna
dair yaygın bir kanaat vardır. Osmanlı ilmî muhitinin oluşumunda, Memlük medreselerinde
yetişerek Osmanlı ülkesine gelen veya getirilen âlimlerin büyük katkısı olmuştur. Nitekim
Orhan Bey zamanında İznik’te açılan ilk Osmanlı medresesinin ilk başmüderrisi Davud
b.Mahmud er-Rûmi el-Kayserî (öl.1350) tahsilini Mısır medreselerinde tamamlamış bir zattı.
Yine Edirne Simavra kadısının oğlu olan Şeyh Bedreddin de yüksek tahsilini
Kahire’de tamamlamıştı. Burada çok sayıda eser telifinde bulunup Osmanlı topraklarına geri
dönen Şeyh Bedreddin, isyana teşebbüs suçlamasıyla idam edilmiştir. Osmanlı ilmiyesinin
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önemli isimlerinden Şemseddin Fenarî (öl. 834/1431) de yüksek eğitimini Mısır’da
tamamlayanlardandır. Bunlara ek olarak Hacı Paşa lakabıyla bilinen Celâleddin Hızır, İbnü’lCezeri (öl. 833/1424), İbn Arabşah (öl. 1450) ve Molla Gürânî, Mısır medreselerinde yetişmiş
Osmanlı ulemasına örnek olarak verilebilir.
Bu şekilde Memlük medreselerinde yetişip Osmanlı medreselerinde görev yapan ve
öğrenci yetiştiren hatırı sayılır miktar âlim olmuştur. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in
Suriye ve Mısır’ı fethinin ardından bu ülkede yetişen meşhur pek çok âlimi ve
kütüphanelerdeki sayısız kıymetli eseri İstanbul’a getirdiği bilinmektedir.

13.2.2. Camiler
Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Memlükler devrinde de camiler ibadethane
vasıflarına ek olarak aktif birer eğitim kurumu işlevine de sahip olmuşlardır. Bu durum
medreselerin yaygınlaşmasından sonraki dönemlerde de değişmemiş ve cami ve mescitler,
okul fonksiyonu görmeye devam etmişlerdir. Devrin önemli ilim adamları, Kahire, Dımeşk ve
diğer merkezlerin büyük camilerinde kurulan ilim meclislerinde öğretim faaliyetleri
yürütmüşlerdir. Örneğin, Kahire’de Amb b. As Camii’nde fıkıh öğrencileri için 8 dershane
mevcuttu. Yine Dımeşk şehrindeki Ümeyye Camii’nde 6 adet medrese bulunmaktaydı. Öte
yandan camilerin bazıları bünyelerinde oldukça büyük kütüphaneler barındırmaktaydılar.
Örneğin, Kal’atülcebel’de bulunan değişik ilim dallarına ait pek çok kitap, Müeyyediyye
Camii’ndeki kütüphaneye nakledilmişti.

13.2.3. Hangâh, Ribat ve Zaviyeler
Memlükler zamanında sayıları oldukça artan, hangâh, ribat ve zaviyeler, hem
müritlere barınak oluyor hem de tasavvuf ve diğer dinî ilimlerin tedris edildiği birer eğitimöğretim müessesesi vazifesi görüyorlardı. Yine Makrizi’nin verdiği bilgilerden gidersek,
Kahire’de 22 hangâh, 11 ribat, 25 zaviye mevcuttu. Öte yandan aynı yazardan kadınlara ait
ribatların da bulunduğunu buralarda kadın şeyhlerin gözetiminde tasavvufi eğitimi ve fıkıh
dersleri verildiğini öğrenmekteyiz. Şam tarihçisi Nuaymî ise Dımeşk’te, 29 hangâh, 21 ribat
ve 25 zaviye olduğu bilgisini aktarır. Bu sayılara bakıldığında, hangâh, ribat ve zaviyenin en
parlak devirlerini Memlükler döneminde yaşadığını; sufîlere ait bu mekânların eğitimöğretime büyük katkılar sağladığını söyleyebiliriz.

13.2.4. Hastaneler
Hastaneler hasta tedavi etmenin yanında bünyelerinde tıp külliyeleri de bulundurarak
tıp ilmi verilen en önemli merkezler olmuşlardır. Hastanelerin içindeki eğitim-öğretim
bölümleri dershane olarak kullanılan bu birimlerdi ve tıp alanında kaleme alınmış eserlerin
olduğu kütüphaneler ve tıbbi teçhizat ile donatılmışlardı. Hastaneler, içerdikleri bu tıp
külliyeleri ile teorik sağlık bilimi öğrenimini ve uygulamasını birlikte yapabiliyorlardı. Bu
külliyelerde öğrenim gören doktor adayları, alanlarına göre değişik eserlerden
değerlendirmeye alınırlardı. Başarılı olanlar doktorluk belgesi (icazet) almaya hak
kazanırlardı.
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Bu hastanelerin en meşhuru olan Kalavun Hastanesi dâhiliye, cerrahiye, göz
hastalıkları ve ortopedi şeklinde kısımlarına ayrılmıştı. XII. ve XIII. yüzyıllarda göz
hastalıklarının tedavisinde en önemli gelişme Mısır ve Suriye’de yaşanmıştır. İnsan
hastalıkları üzerine yapılan çalışmalara ek olarak hayvan hastalıklarıyla ilgili çalışmalarda da
gelişmeler gözlemlenmiştir. Özellikle at ve deve hastalıkları ile ilgili eserler telif edilmiştir.

13.3. Naklî İlimler
Memlükler zamanında naklî ilimler (kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, sarf ve nahiv) üzerine
mütehassıslaşmış pek çok âlimden söz etmek mümkündür. Örneğin dönemin önde gelen
kıraat âlimleri arasında el-Cerâidî, (öl.1289), el-Ca’berî (öl.1332), İbnü’l-Cezerî (öl.1424),
İbrahim b. Musa el-Kerekî (öl.1449) zikredilebilir.
Rivayet, dirayet ve ahkâm tefsirlerinin güzel örneklerinin yazıldığı bu dönemin en
meşhur müfessirleri, Endülüs kökenli Kurtubî (öl.1273), İbnü’l-Münîr (öl.1284), tefsiriyle
büyük şöhret kazanan İbn Kesir (öl.1373), Celâleyn tefsiri müellifleri Celâleddin Mahallî ( öl.
1459) ile Celâleddin es-Suyutî (öl.1505), 50 tefsiri bir araya getirmeye çalışan İbnü’n-Nakîb
el-Makdisî (öl.1298) ve Ebu Hayyan el-Endelûsî (öl. 1345)’dir.
Memlükler döneminde hadis ilmi altın devirlerinden birini yaşamıştır. Bu dönemde
Sahîh-i Buharî ve Sahîh-i Müslim’in en muteber şerhleri yazılmış, hadis ricâli hakkında en
güvenilir eserlerden sayılan pek çok kitap telif edilmiştir. En bilinen muhaddislerden, Nevevî
(öl.1277), Dimyâtî (öl.1306), Mizzî (öl.1342), Moğoltay b. Kılıç (öl.1361), Zehebî (öl.1347),
İbn Receb (öl.1393), Heysemî, (öl.1405), İbn Hacer el-Askalânî (öl.1449), Kastallani
(öl.1517) isimleri verilebilir. Bu dönemde çok sayıda kadın hadisçi de yetişmiştir.
Dönemin fıkıh çalışmalarında ise “taklit ruhu”nun sağlam bir şekilde yerleştiği
görülmektedir. 4 mezhebe ait fıkıh medreselerinde çok sayıda fakih yetişmiştir. Şafîî mezhebi
fıkıhçıları arasında İzzeddin b. Abdüsselâm (öl.1262), İbn Dakiki’l-İd (öl.1302), Sadreddin b.
Vekil (öl.1316), Takiyyeddin es-Sübkî (öl.1355); Hanefi mezhebinden Zeylaî (öl.1342), Kâkî
(öl.1348), İbn Ebi’l-Vefa Abdülkadir el-Kurâyşî (öl.1373), İbn Kutluboğa (öl.1474)
zikredilebilir. Ayrıca Hanbeli mezhebinden Tûfî (öl.1316), Takıyyüddin İbn Teymiyye
(öl.1328), İbn Kudâme el-Makdisî (öl.1343) ve Maliki mezhebinden Karâfî (öl.1285) ile İbn
Ferhun (öl.1397) dönemin önemli fakihlerindendir
Daha önce yapılan kelam çalışmalarının yeterli bulunduğu anlayışının yaygın olduğu
bu dönemde kelam ilmi diğer dinî ilimler kadar alaka görmemiştir. Bu sahada yetişen
âlimlerin başında İbn Teymiyye ve talebesi İbn Kayyim el-Cevziyye gelmektedir. Hanefi
fakihleri İbnü’l-Hümam ve İbn Kutluboğa da Mâturîdî kelamı sahasında eser vermişlerdir.
Tasavvuf dalında ise bazıları birer mürit olan sultanların desteğiyle güçlenen tasavvuf
hareketinin sosyal hayata damgasını vurduğu görülmektedir. Bu dönemin önemli
mutasavvıfları şunlardır: Bedeviyye tarikatının kurucusu Seyyid Ahmed Bedevî (öl. 1276),
Desûkiyye tarikatının kurucusu Desukî (öl.1272), Şâzeliyye şeyhleri İbn Atâullah elİskenderî, (öl.1309), Muhammed Vefa Şâzelî (öl.1364) ve İbn Vefâ (öl.1405).

222

Memlükler devrinde Arapça sahasında da pek çok âlim yetişmiştir. Nahiv ilminin
önemli isimlerinden olan İbn Mâlik (öl.1273), İbnü’n-Nehhâs (öl.1299), Ebu Hayyan elEndelûsi, İbn Nübâte (öl.1366), İbn Akîl (öl.1367) bunların başında gelir. Arap dilinde
yazılmış en geniş lügatin sahibi İbn Manzûr, Demâmînî, Halid el-Ezherî, Muhyiddin elKâfiyeci ve Süyûtî de nahiv üstatlarındandır.

13.4. Akli İlimler
Müslüman toplumların VIII. yüzyıldan itibaren pozitif bilimlerde üstünlük elde ettiği
görülmektedir. XIII. yüzyılın başlarından itibaren ise bu durum tersine dönecektir. Fakat
astronomi-matematik ile tıpta üstünlüklerini uzunca bir süre devam ettireceklerdir. Astronomi
ve matematikte doğu İslam dünyası, tıpta ise Mısır ve Suriyeli doktorlar, bu alanda önemli
hizmetler vermişlerdir.
Memlüklerde tıp medreseleri ve hastaneler ile burada verilen eğitim hakkında daha
önce bilgi verildiği için bu kısımda dönemin meşhur doktorlarından hızlıca bahsetmek yeterli
olacaktır. Göz hastalıkları üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, Halife b. Ebü’l-Mehâsin
katarakt ameliyatını başarırken Suriye-Mısır tıp akımının önemli temsilcisi İbnü’n-Nefîs
küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. Baytarlık alanında Bedreddin Bektût ve İbnü’l-Münzir elBaytâr tanınmış âlimlerdendir. İbnü’l-Münzir, atlar hakkında muteber bir kitap telif etmiş;
Cemâleddin el-Vatvât, gökyüzü, yeryüzü, canlı ve bitkilere dair ansiklopedik eserler ortaya
çıkarmıştır.
Dönemin fizikçilerinden Ebü’l-Abbas Şehâbeddin Ahmed, gökkuşağı ile ilgili meşhur
bir risale yazmış; matematik, felsefe, mantık ve eski kimya ilimlerinde de değerli ilim
adamları yetişmiştir. Önemli bir husus da barut kelimesinin ilk defa muhtemelen botanikçi
İbnü’l-Baytar (öl. l248) ve ardından XIII. yüzyılın ikinci yarısında Mısırlı âlim Hasan erRammâh tarafından kullanılmasıdır. Rammâh’ın günümüze ulaşan eserinden ve bazı
tarihçilerin yazdıklarından, Memlüklerde baruttan diğer milletlerden asırlarca evvel
faydalanıldığı ortaya çıkmaktadır.
Önemli ilim adamlarının yetiştirildiği alanlar arasında tarih ve coğrafyadan
bahsetmemek olmaz. Memlükler birçok tarihçi yetiştirmiştir. İslam tarihçiliği bu dönemde en
bereketli devrini idrak etmiştir. Tarih ilmi o derece ilgi alanı olmuştur ki, İslam tarihinin
hiçbir dönemi, tarih kaynaklarının zenginliği ve yetişen önemli tarihçiler bakımından,
Memlükler dönemiyle mukayese edilemez. Nüveyrî, Kalkaşandî, Aynî, Zehebî, İbn
Tağriberdî ve Sehavî’nin eserleri gibi, en mufassal tarihî kaynaklar bu devirde vücut
bulmuştur. Nüveyrî, İbn Fazlullah el-Ömerî ve Kalkaşendî ansiklopedik eserleriyle
Memlükler döneminin “ansiklopediler çağı” olarak tanınmasını sağlamışlardır.
“Ansiklopediler çağı” diye isimlendirilen bu devirde, önceden yaygın olan genel tarih
çalışmalarının sürdürüldüğü müşahede edilmektedir. Bu tarih yazım geleneğine göre,
yaradılışla başlayan tarihler, İslam döneminden itibaren yıllara göre düzenleniyordu. Her
seneye başlanırken halife, vezir veya sultan ve diğer önemli zevatın isimleri belirtiliyordu.
Sonrasında aynı senenin mühim olayları kronolojik olarak ele alınıyordu. En nihayetinde o yıl
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ölen önemli kimselerin adları ve hâl tercümeleri (biyografi) sunuluyordu. Bu tarih yazımına
örnek olarak Nüveyrî, Ebu’l-Fida, Kalkaşandi, İbn Kesir ve İbnu’l-Furat’ın eserlerini
verebiliriz.
Bu dönemde, şehir tarihçiliği geleneği devam etmiştir. Mekke tarihçisi İbn Fehd,
Medine tarihçisi Semhûdî, Kudüs tarihçisi el-Uleymî, bu geleneği sürdürmüşlerdir. Özellikle
İbn Haldun’un katkılarıyla, tarih felsefesi ve sosyoloji sahalarında mühim ilerlemeler
kaydedilmiştir. İbn-i Haldun’un Mukaddime isimli ünlü kitabı tarih felsefesi ve sosyoloji
ilminin temellerini atmıştır. Tarihî tenkidle ilgili olarak da Muhyiddin Kâfiyeci ve Sehavî gibi
âlimlerin kitapları göze çarpmaktadır.
Coğrafya ve tarihî coğrafya çalışmaları da tarih çalışmalarıyla paralel devam etmiştir.
İbn Şeddad, Suriye ve el-Cezire’nin topografya ve tarihî coğrafyasını konu alan bir eser
yazmış, Ebu’l-Fida, Takvîmü’l-buldan adlı ünlü çalışmasını kaleme almış, Umerî beşeriyet
tarihi ve tarihî coğrafyayı konu alan bir eser neşretmiş, Kalkaşandî ve Makrizî Mısır
coğrafyasıyla ilgili çok bilgi içeren kitaplar vücuda getirmişlerdir. Yeri gelmişken denizcilik
tarihinin önemli ismi, Vasco de Gama’ya yol gösteren ve Ümit Burnu yolunun gerçek kâşifi
Esedü’l-bahr İbn Macid’den bahsetmek isabetli olacaktır. Kendisi, Hint okyanusunda
seyrüsefere çıkacak gemiler için rehber bir kitap hazırlamıştır. Dönemin diğer tarihçilerinden
bazıları şunlardır: İbn Abdüzzâhir, Baybars ed-Devâdâr, İbnü’d-Devâdâri, Ebü’l-Fidâ,
Zeynüddin İbnü’l-Verdî, Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe, İbn Habîb el-Halebî, Mufaddal b.
Ebü’l-Fezâil, Yûnînî, Yûsufî, İbn Dokmak. Ebü’l-Fida İbn Kesîr, Ebü’l-Velîd İbnü’ş-Şıhne ve
oğlu Ebü’l-Fazl İbnü’ş-Şıhne, İbnü’l-Cey’ân, Şehâbeddin İbn Arabşah ve Bedreddin el-Aynî
Arapça nesir ve şiiri Memlükler döneminde parlak bir safha yaşamıştır. Aynı zamanda
edebi bir mektep gibi çalışan Divan-ı İnşa sanatkârane nesirde Kadî el-Fâzıl ekolünü devam
ettiren İbn Abdüzzâhir, nesir ve şiirleriyle önemli bir miras bırakan Şihâb Mahmûd b.
Süleyman ve resmî yazışmalar sahasında değerli eserler kaleme alan 3 meşhur ansiklopedist
edip Ahmed b. Abdülvehhâb, en-Nüveyrî, İbn Fazlullah el-Ömerî ve Kalkaşendî’yi
yetiştirmiştir. İbn Hicce edebiyat alanında kıymetli kitaplar yazmıştır. Bu devirde yetişen
şairlerin başında, Hz. Peygamber hakkında yazdığı kasidesiyle (Kaside-i Bürde) şöhret
kazanan Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî gelir. Şerefeddin el-Ensarî, Tel’afrî, Safıyyüddin elHillî, Şihâb Mahmûd b. Süleyman ve Âişe el-Bâûniyye de meşhur şairlerdendir. Bu dönemde
Ali b. Sûdûn el-Başbugavî ve bir divan sahibi olan Sultan Kansuh Gavrî gibi Memlük asıllı
şairler de yetişmiştir.
Antere ve Baybars hikâyeleri gibi günümüz Orta Doğu İslâm dünyasında halkın
önemli bir kısmının beğenerek okuduğu veya dinlediği eserler, bugünkü hâline Memlükler
devrinde ulaşmıştır. Arap edebiyatı kahramanlık romanlarının en ünlüsü durumunda bulunan
Baybars halk hikâyeleri, büyük İslam komutanlarından Memlük hükümdarı Sultan I.
Baybars’ın kişiliğini ve cesaretini konu almıştır. Bu hikâyelerin 1909’da Kahire’de 50
kitaptan oluşan bir roman olarak basıldığını biliyoruz. Orta Çağ İslam dünyasından günümüze
ulaşan gölge oyunuyla ilgili tek dramatik nazım örneği de bu devirde yetişen İbn Danyal’a
aittir.
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Zehebî, Safedî, İbn Tağrîberdî, Bedreddin el-Aynî, İbnü’l-Hümâm, Kâfıyeci, İbn
Kutluboğa ve İbn İyas gibi pek çok Türk asıllı âlimin yetiştiği Memlükler devri edebi hareketi
içinde Türkçe eserlerin telif edilmesi de önemlidir. Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin Kitâbü’lİdrâk isimli eseri bunlardandır. Meşhur İran şairi Firdevsî’nin Şâhnâme isimli eseri de
Türkçeye çevrilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Memlükler devrinde kültür, dönemin öne çıkan ilim merkezleri, medrese,
tekke, zâviye, ribat gibi eğitim-öğretim kurumları, ilmî hareketin vasıfları, akli ve naklî
ilimlerde yetişen büyük âlimler ve kaleme aldıkları eserler hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Memlükler dönemindeki en önemli kültür merkezi neresiydi?

a)

Bağdat

b)

Dımeşk

c)

Kahire

d)

İskenderiye

e)

Humus

2)
Memlükler döneminde aşağıdaki müesseselerden hangisi eğitim-öğretim
fonksiyonu görmemiştir?
a)

Medrese

b)

Cami

c)

Kervansaray

d)

Zaviye

e)

Hastaneler

3)
Memlükler döneminde hükümdarlar ve üst düzey yöneticiler ya da zengin ve
nüfuzlu kimseler, hayır işlemek maksadıyla yaptırdıkları medrese, cami, hastane gibi yerlerin
masraflarını karşılamak için aşağıdaki müesseselerden hangisini kurmuşlardır?
a)

Vakıf

b)

Hangâh

c)

Ribat

d)

Zaviye

e)

Divanü’n Nazar
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4)

Aşağıdakilerden hangisi naklî ilimlerden biri değildir?

a)

Fıkıh

b)

Tefsir

c)

Hadis

d)

Zooloji

e)

Kelam

5)

Memlükler dönemi hastaneleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Tıp fakülteleri hastanelerin bünyesinde bulunurdu.

b)

Başarılı olan öğrenciler halifeden menşur almaya hak kazanırlardı.

c)

Hastaneler, tedavi bölümleri yanında, eğitim birimlerini de içeriyordu.

d)
Hastanelerde dershane olarak kullanılan birimler, tıp alanında kaleme alınmış
eserlerin olduğu kütüphaneler ve tıbbi aletlerle donatılmıştı.
e)
Hastaneler, içerdikleri bu tıp külliyeleri ile teorik sağlık bilimi öğrenimini ve
uygulamasını birlikte yapabiliyorlardı.
6)

Aşağıdaki paragrafta Memlükler dönemindeki hangi ilim dalı anlatılmaktadır?

Bu alanda daha önce yapılan çalışmaların yeterli bulunduğu anlayışı yaygındı. Bu
dönemde bu ilim dalı diğer dinî ilimler kadar alaka görmemiştir. Bu sahada yetişen âlimlerin
başında İbn Teymiyye ve talebesi İbn Kayyim el-Cevziyye gelmektedir.
a)

Tefsir

b)

Fıkıh

c)

Hadis

d)

Kelam

e)

Kıraat

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) a, 4) d, 5) b, 6) d

228

14. SANAT VE İÇTİMAİ YAPI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Sanat
14.2. İçtimai Yapı
14.2.1. Sosyal Tabakalar
14.2.2. Tasavvufun Ortaya Çıkışı
14.2.3. Dinî Bayramlar ve Resmî Törenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Memlükler devrinde nasıl bir sanat anlayışı hâkimdir? Memlük sanatının hangi
sanat ekolleri ile etkileşim içinde olduğu söylenebilir?
2)

Memlük mimari eserlerinin belli başlı özellikleri nelerdir?

3)

Memlükler döneminde yapılıp günümüze ulaşmış hangi eserleri biliyorsunuz?

4)

Memlük toplumu kaç tabakadan oluşmaktaydı?

5)
Memlüklerin kutladığı dinî ve resmî tören ve merasimlere neleri örnek
verebilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Memlük devri sanat anlayışı ve
etkileşim hâlinde olunan diğer
sanat ekollerini kavrayabilme
Memlük devri mimari
eserlerinin genel özelliklerini
tespit edebilme
Memlük toplum yapısı
hakkında fikir sahibi olma ve
toplumda önem verilen dinî ve
resmî tören ve merasimlerin
kavranması
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Anahtar Kavramlar


Mukarnas



Askerî



Reaya



Tasavvuf



Tören ve merasim
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Giriş
Bu bölümde, Memlükler dönemi sanatının karakteristik özellikleri hangi devletlerin
üslup ve tarzından etkilenildiği incelenecek; dönemin mimari eserlerinin belli başlı özellikleri
anlatılacaktır. Ayrıca Memlük toplumunu teşkil eden askerî ve reaya olmak üzere 2 tabakanın
özellikleri ile bu dönemde inkişaf eden tasavvuf hareketleri verilecek; toplumda kabul görmüş
önemli dinî ve resmî tören ve merasimlere göz atılacaktır.
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14.1. Sanat
İslam tarihinde Mısır coğrafyasında en gözde sanat eserleri, eşsiz mimari yapılar,
Memlükler devrinde yapılmıştır. Bu yapılardaki süslemeler de yüksek bir sanat zevkinin
ürünleridir. Memlük sultanları ve devlet ricâli başta Kahire ve Dımeşk (Şam) gibi önemli
merkezler olmak üzere pek çok yerleşim yerinde, önemli miktarda cami, medrese, ribat,
hangâh, zaviye, türbe, köşk, han gibi yapılar bina ettirmişlerdir. Biraz da hayır işlerine
hükümranlık alameti olarak bakıldığından, bu mevzuda yarış hâlinde olunduğu söylenebilir.
Hatta aralarında Sultan Nasırüddin Muhammed gibi, mimari eserlere harcanmak üzere günlük
tahsisat ayıranlar da olmuştur.
Memlükler, yaptırdıkları mimari eserlerin tezyinatına da önem vermişler, eserlerin
içini en nefis eşyalar ile süslemişlerdir. Bu durum, süsleme anlamında tahta oymacılığı, altın
ve gümüş kakmalı hediyelik, bakır eşya ve mine kakmalı cam eşya sanatlarının da
gelişmesine imkânı sağlamıştır. Memlük dönemi, Eski Türk sanatı motiflerinin Nil Havzası
sanatına girmesi sebebiyle İslam sanatlarının gelişimi açısından önemli bir safha
sayılmaktadır. Abbasi ve Fâtımî sanatının bir devamı olmakla birlikte Memlük sanatı, Orta
Asya Türk sanat üslubundan oldukça etkilenmiş, bina yapımı ve süslemecilikte eski Türk
motifleri kullanılmıştır. Kuzey Afrika sanatından da bazı özellikler alan Memlük sanatı bütün
bu etkileşimlerle aslî karakterini oluşturmuştur.
Başşehrin Kahire olması sebebiyle pek çok mimari yapı burada bulunmaktadır. Mısır
dışında Suriye’de özellikle Şam ve Halep mimari eserlerin yoğunluğu bakımından önemli
şehirlerdir. Mimari yapılar içinde başta gelen camiler, iklimin şekillendirdiği açık avlulu ve
mihrap önü kubbeli planları ile bir anlamda erken İslam cami mimarisini devam ettirir. Bunun
yanında çok sayıdaki medrese de özgün kullanım planları ile Anadolu Selçuklu medrese
yapılarından ayrılır. Daha ziyade sosyal ve eğitim amaçlı yapılar olan Anadolu Selçuklu
medreseleri yanında Memlük dönemi medreseleri toplumsal yapı gereği dinî amaçlı bir işlev
üstlenmiştir. Bu sebeple içlerinde cami, dershane, hizmet odaları ve türbe yapısının da
bulunduğu bir külliye kavramını içerirler. Bilhassa yüksek duvarları, testere dişi mazgal
delikleriyle şehir içinde âdeta bir kale, yukarıya doğru daralan kademeli minareleriyle de cami
görünümü verirler. Medreselerde 4 mezhep kavramının ön plana çıkarıldığı ve planlamanın
buna göre yapıldığı bir mimari düzen söz konusudur.
Süsleme malzemesi olarak mukarnas, bu dönem yapılarında sıkça kullanılmıştır. Yazı,
hendese ve bitki motifleri tezyinatın en önemli malzemeleri olmuştur. Bu dönemde dünya
çapında meşhur “sülüs” hattatları yetişmiştir. Tahta oymacılığı, altın ve gümüş kakma, mine
kaplama sanatları çok gelişmiştir.
Memlükler döneminden günümüze ulaşan mimari eser sayısının 150’yi aştığı
bilinmektedir. Bunlar içinde Kahire’deki Dar Baştak Sarayı, Mısır ve Suriye şehirlerindeki az
sayıdaki kervansaray ve hanlar bulunmakla beraber ekseriyeti cami, türbe, medrese ve
zaviyelerden ibarettir.
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Memlüklü döneminin sanat özelliklerine bakıldığında, Eyyûbîler devrinin bina tipleri
devam ettirilmiş olmakla birlikte, mimari hususiyetlerin daha ilk dönemden itibaren
değişmekte olduğu görülür. Bina boyutları büyümüş; abidevi eserler ortaya çıkar olmuştur.
Medrese binaları bu devirde önem kazanmıştır. Medrese planları Anadolu ve daha çok da İran
yapıları ile benzerlik göstermektedir.
Öte yandan yapılarda kubbe kullanımı artmış, kubbeler yüksek kasnaklar üzerinde
yumurta formlu veya sivri şekilde yapılmaya başlanmıştır. Eserlerdeki pencere
uygulamalarına bakıldığında ise Suriye bölgesi etkisi hissedilmektedir. Yapıların iç mekân
süslemelerinde ise öncelikle Fâtımî daha sonrada Suriye ve Selçuklu etkileri görülmektedir.
Ağaç ve maden işçilikleri de Memlük dönemi yapılarının tamamlayıcı özellikleri olarak kapı,
dolap kapakları ve minberlerde uygulanmıştır.
Memlük dönemi yapılarının ortak özelliği, şehir içlerinde bilhassa mahalle aralarında
yoğun nüfusun bulunduğu yerlerde yapılmış olmasıdır. Bu yüzden inşaat yeri bulma sorunu
hepsinin ortak noktasıdır. Özellikle başşehir Kahire düşünülecek olursa inşa için boş alan
bulmanın zorluğu daha iyi anlaşılır.
I. Baybars Camii, Kahire’de Memlük devrinden günümüze ulaşan camilerin en eskisi
olup Sultan Baybars tarafından 1267-1269 yılları arasında yaptırılmıştır. Sultan Kalavun’un
oğlu Nasırüddin Muhammed tarafından 1318’de yaptırılan Nâsır Muhammed Camii, yine
Kalavun’un emirlerinden Emir Kûsûn tarafından 1330’da yaptırılan Emir Kûsûn Camii ile
Kalavun’un Memlüklerinden Trablusşam naibi Emir Şeyhû’nun 1349’da yaptırdığı Şeyhû
Camii’ni Memlük cami mimarisinin bu güne ulaşmış örnekleri arasında zikredebiliriz.
Dönemin medreselerine gelince bunların, camilerin yerini almaya başladığı ve külliye
fikrini tek yapıda birleştiren medrese-külliyelerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yeni tarz
medreseler, içlerinde cami ve türbe bulundurdukları ve dış yapıları üstünde yükselen
minareleri bulunduğu için ilk bakışta cami izlenimi uyandırmaktadırlar. Medreselerin
planındaki bu değişikliklerde 4 mezhebe göre eğitim uygulamasının rolü büyüktür.
Özellikle XIV. yüzyılda bu tip medrese-külliye sayısında ciddi bir artış olmuştur.
Ancak çok ufak bir kısmı hariç bu döneme ait medreselerin büyük çoğunluğu ya tamamen
yıkılmış veya zamanımıza sadece harabeleri ulaşmıştır. Bir kısmı da zaman içerisinde değişen
ihtiyaçlara göre tamir ve tadilata uğramış şekil değiştirmiştir. Kahire’de Sultan Kalavun
tarafından 1284-1285’te yaptırılan Kalavun Külliyesi, içinde barındırdığı medrese (camitürbe ve dershane içermektedir) ve hastanesi ile bölgenin ilk külliyesi olmuştur. Yine
Kahire’de Kalavun’un oğlu el-Melik el-Nâsır Hasan tarafından 1356 yılında yaptırılan Sultan
Hasan Külliyesi’ndeki medrese ile Sultan Kayıtbay tarafından 1472-1474 yılları arasında
yaptırılan Kayıtbay Külliyesi’ndeki medrese dönem mimarisinin günümüze ulaşan örnekleri
arasında zikredilebilir.
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14.2. İçtimai Yapı
14.2.1. Sosyal Tabakalar
Memlük toplumu, ülke yönetiminde sahip oldukları haklar nazarından biri diğerinden
kesin hatlarla ayrılan 2 tabakadan müteşekkil idi. Bunların birincisi ülke yönetiminde söz
sahibi olan imtiyazlı askerî gruptur. Diğeri ise halk kesimidir. Halk tabakası ancak reayası
oldukları askerî tabakanın politikalarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir unsur
durumundaydı.
Daha öncesinde değişik bölümler altında zikrettiğimiz gibi, askerî tabaka Mısır ve
Suriye’ye “Memlük” olarak getirilip akabinde orduya alınıp asker olarak yetiştirilen sultan,
ümera ve onların Memlüklerinden oluşmaktaydı. Bunların kökeni Bahrî Memlükleri devrinde
çoğunlukla Türklere, Burcî Memlükler zamanında ise Çerkezlere dayanıyordu. Ayrıca
Arnavut, Rum, Rus ve Slav kökenli Memlük gruplarına da rastlanıyordu. Memlük askerlerin
büyük bir kısmı hatta bazen sultanlar Arapçayı dahi bilmiyorlardı.
Askerî tabaka uzun bir müddet yerli halk ile iç içe geçmeden ayrı ve güç sahibi
ayrıcalıklı bir kitle olarak varlığını korumuştur. Bunda kendilerini halktan üstün
görmelerinden çok, Memlük sultanlarının, askerlerin halkla karışması durumunda askerî
yeteneklerinin azalacağı düşüncesine sahip olmaları önemli rol oynamıştır. Nitekim
Memlüklerin Burcîler devrine kadar, askerlerin halktan birileriyle evlenmeleri yasaktı. Bu
askerler, aynı usulle tedarik edilen Türk veya Çerkez kızlarla evlendirilmiştir.
Etnik kökenleri açısından birbirlerinden farklı olan askerî sınıf ve halk arasında
geçirgenlik yoktu. Halktan birilerinin bu sınıfa geçmesi imkân kabilinden değildi. Diğer
yandan Memlüklerin çocukları, zamanla, yerli halkın içine dâhil olmaya başlamıştı. Bu
nedenle, sultanlar ve emirler dinç askerî gücü devam ettirme ve yenileme adına sürekli yeni
Memlük istihdamına devam ediyordu. Emirlerden en fazla Memlük satın alanlar zamanla
nüfuzlarını arttırıp iktidar mücadelelerine giriyor ve sultan olma imkânı elde edebiliyorlardı.
Askerî bir ikta devleti olan Memlüklerde, en göze çarpan özellik, ülke yönetiminin
yanında ekonomik yaşamın da belirleyici unsurunun askerî grubun olmasıdır. Sultan ve ümera
elinde tuttukları ikta toprakları ile ülkenin en büyük tahıl tüccarı konumundadırlar ve iktisadî
hayatın içindedirler. Bu yüzden de askerî sınıf emirlerinin gelir durumu oldukça iyidir.
Kaynaklardan sadece emirlerin değil rütbesiz askerlerin de yüksek maaşlarla çalıştıklarını
öğrenmekteyiz.
Siyasi, idari ve ekonomik işler, askerî tabakanın uhdesindeydi. Emniyet ve belediye
işlerini de onlar yürütmekteydiler. Yalnızca dinî, adli ve bazı divanî görevler halk kesiminden
ilim adamlarına veriliyordu. Bu kişiler, askerî sınıftan bir emire bağlı olarak çalışırlardı.
Sadece başkadılar, darü’l-adl müftüleri, şeyhe’ş-şüyûhlar, müderrisler ve hastane baştabibleri
bizzat sultan tarafından tayin edilmekteydi. Âlimler halk tabakası ile yönetici asker sınıfı
arasında bir aracı rolü oynar, sosyal hayatta önemli bir fonksiyon icra ederlerdi.
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Mısır ve Suriye göçler dolayısıyla sürekli nüfusu değişen bölgelerdi. Özellikle Bahrî
Memlükler zamanında sağlanan iç istikrar, bu topraklara ilticayı cazip hâle getirmişti. Orta
Doğu’daki pek çok İslam şehrini istila eden Moğolların elinden kaçanlar için Moğollara ilk
yenilgiyi tattıran Memlüklerin başkentine Kahire’ye kaçış en kolay çıkıştı. Memlüklü
toprakları da bu istilalara maruz kalmış özellikle Suriye ve civarındaki halk uzun süre Moğol
baskını veya baskısı altında yaşamışlardır. Bu da bu bölge insanının daha güvenli olan Mısır’a
doğru göç etmesine sebep olmuştur. Son dönemlerde sık yaşanan göçler ve savaşlar
nedeniyle, Suriye’de birçok yerleşim birimi ıssızlaşmıştı. Nüfus azaldıkça çalışan insan sayısı
ve buna paralel olarak zirai ve endüstriyel üretim de azalıyordu. Böyle yerlerin merkez bütçe
yardımı olmadan kendi idari ve askerî harcamalarını karşılamaları pek mümkün olmadığından
durum merkezî bütçeye yük bindirmiştir.
Diğer taraftan da civar ülkelerden ve Suriye bölgesinden göçler, Kahire nüfusunu
oldukça kalabalıklaştırmıştı. Tahminlere göre göçlerin yoğunlaştığı XIV. yüzyıl ortalarında
Mısır’ın nüfusu 3 milyon iken Suriye’de 900 bin civarı insan yaşıyordu. Kahire’deki nüfus
patlaması beraberinde işsizliği de arttırmış bu da asayiş sıkıntılarını ortaya çıkarmıştır. Mısır
tarihçisi Makrizi, Mısır toplumunu oluşturan unsurları 7 gruba ayırmıştır: sultan, ümera ve
askerî erkândan oluşan “erbab-ı devle”, tüccar ve fukahadan olan zenginler, orta halli
tüccarlar ile çarşı-pazar esnafı, ziraatla uğraşan çiftçiler, bedeviler ile köylüler, sanatkârlar ile
basit sanatla meşgul olanlar, ihtiyaç sahipleri ile miskinler. Nüfusun çoğunu çiftçiler, küçük
sanatkârlar, küçük esnaf ve Bedeviler oluşturmaktaydı ve bunlar genelde maddi sıkıntı içinde
yaşayan kesimdi.
Mısır toplumunda, merkezî otoriteye bağlı olarak kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan
halk dışında bir de bedeviler söz konusuydu. Bedevî kabilelerin bir kısmı yerleşik hayata
geçmekle beraber, büyük çoğunluğu göçebe hayata devam ederek hayvancılıkla
uğraşıyorlardı. Bunlar genellikle, Memlüklü idaresinden memnun kalmayıp isyan eder devleti
uğraştırırlardı.
Memlük toplumu zaman zaman büyük ekonomik ve
Bunların nedenleri arasında, Moğollar ve Haçlıların bitmek
iktidar kavgalarından kaynaklanan iç ayaklanmalar, Nil
çağlamaması ve bunun sonucunda düşen zirai üretim kaynaklı
sayılabilir.

sosyal buhranlar yaşamıştır.
bilmeyen saldırıları, ülkede
Nehri’nin bazen yeterince
kıtlıklar ile salgın hastalıklar

Memlük toplumunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşmakla beraber
gayrimüslimler de mevcuttu. Müslümanların ekseriyeti Sünni olmakla birlikte, sayıları çok
olmasa da ülkede Dürziler, Hakimîler ve Nusayriler de bulunmaktaydı.
Gayrimüslimler daha çok Hristiyan ve kısmen de Yahudilerden oluşmaktaydı. Sultan
tarafından başlarına kendi içlerinden nazırlar atanırdı. Memlüklerin, gayrimüslim tebaanın
kendi dinlerini yaşamalarına olanak sağladıklarını görüyoruz. Devlet bunlardan, “el-Cevâlî”
adı verilen ve şahıs başına ödenen cizye vergisi almaktaydı. Gayrimüslim vatandaşlar, devlet
kademelerinde kâtiplik gibi vazifeler alabiliyorlardı.
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Bazı dönemlerde Memlük sınırları içinde yaşayan gayrimüslimler, önemli ayrıcalıklar
elde etmiş ve bu durum Müslüman halk arasında huzursuzluğa sebep olmuştu. Sultan Nasır
döneminde, bu duruma çare olmak üzere onlarla ilgili yeni adli düzenlemeler yapıldı. 1300
yılı civarında, gayrimüslimlerden duyulan rahatsızlıklar neticesinde, sultanın emriyle 4
mezhep başkadıları, Hristiyan ve Yahudi cemaatin nazırları ve din adamlarının katıldığı bir
toplantı yapılmıştır. Nihayetinde, gayrimüslimlere Hz. Ömer döneminde uygulanan kuralların
yeniden tatbik edilmesine ve onların devlet dairelerinde çalıştırılmamasına karar verilmiştir.

14.2.2. Tasavvufun Ortaya Çıkışı
XIII. yüzyılda yaşayan ve İslam dünyasını etkisi altına alan 3 büyük mutasavvıftan
ikisi (Muhyiddin-i Arabî ve İbn Fariz) Memlüklü Devleti’nin kurulmasından kısa bir süre
önce bu devletin toprakları olacak olan Mısır ve Suriye’de yaşamışlardı. Bu ikisinin de etkisi
ile ülkede tasavvuf hayatı oldukça canlanmıştı. Daha sonra ülkede Bedeviyye, Şazeliyye,
Rifâiyye ve Düsûkiyye tarikatlarının kurucuları büyük âlimler yetişti. Halkın büyük
çoğunluğu ülkenin her tarafında yaygın olan bu tarikatlara mensuptu.
Bazıları birer mürit olan Memlük sultanlarının desteğiyle güçlenen tasavvuf hareketi,
Memlüklü Sultanlığı’nda sosyal hayata damgasını vurmuştur. Sultanın tayin ettiği şeyhü’şşüyûh tarafından yönetilen çeşitli tarikatlara ait tekke, hangâh, ribat ve zaviyelerin sayısı
oldukça çoktu. Sufilere ait bu müesseseler, onların toplanma meclisleri olmalarının yanında
dinî ilimler tahsili veren birer misafirhane ve muhtaçlar için birer barınak hükmünde idiler.
Memlüklü toplumunun çoğu yukarıda isimlerini zikrettiğimiz bu tarikatlardan birine
bağlı idi. Âlimlerin çoğu da tasavvuf ile iç içeydi. Tarikatlar ve düşünce sistemlerine karşı
çıkan İbn Teymiye gibi âlimler çok değildi. Tüm bunlar, İslam tasavvufunun en parlak
dönemlerinden birini Memlükler devrinde yaşadığını, mutasavvıfların sultanlar tarafından
himaye gördüğünü ve halkın büyük bir kısmının bir tarikata mensup olduğunu
göstermektedir.

14.2.3. Dinî Bayramlar ve Resmî Törenler
Memlükler zamanında devlet ve halkın büyük önem verdiği başlıca dinî bayramları şu
şekilde sıralayabiliriz; Hicri Yılbaşı, Aşûra, Mevlid Kandili, Ramazan ve Kurban Bayramları
ile Deverânu’l-Mahmili’ş-Şerif (Kâbe Örtüsünün Gezdirilmesi).
Hicrî yılbaşında (1 Muharrem), halife, başkadılar ve önde gelen emirler, sultanın
ikametgâhı Kal’atülcebel’e giderek sultanın yeni yılını kutlarlardı. Halk da birbiriyle
tebrikleşirdi.
Aşûra günü (10 Muharrem) merasimlerinde aile içi hediyeleşmeler, yetim ve
yoksullara yardım, kabir ziyaretleri yapılır zekât verecekler bu hayırlarını Aşûra gününe denk
getirirlerdi.
Hz. Peygamber’in doğumunu tes’id için yapılan Mevlid kandili merasimleri,
Rebiülevvel ayının 12. gecesinde yoğunluk kazanır. Halkın yaptığı merasimlere ek olarak bu
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gece Memlük sultanı, 4 mezhep başkadıları, tanınmış âlimler ile önde gelen emirlerin de
bulunduğu bir meclis toplar. Bu mecliste, Kuran-ı Kerim tilaveti yapılır, dinî meselelerde
münazaralar tertip edilir. Yemek ikramı, hediye ve ihsan sunumunun ardından Hz.
Peygamber’i öven kaside ve ilahiler eşliğinde gece yarısını geçene kadar meclis devam
ederdi. Mevlid kandilinin ertesi günü, Memlüklü sultanları tekke ve zâviyelerde buğday
dağıttırırdı.
Kâbe örtüsünün dolaştırılması merasimi Kahire’de, Receb ve Şevval aylarında olmak
üzere 2 kez tertip edilirdi. Tören için yollar ve evler süslenir. Birinci törende, hacı adayları
için yol güvenliğinin temin edildiği arzu edenlerin hac için hazırlıklarına başlayabileceği
duyurulmuş olurdu. Bu tören için, Kâbe’nin ipek örtüsünün konulduğu mahmil-i şerifi taşıyan
alay, belli güzergâhları geçerek Kal’atülcebel’e girerdi. Vezir, kadılar ve vazifeli askerlerin
önden yürüdüğü alay kaleye varınca orada askerler tarafından sergilenen harp oyunları
izlenirdi. Şevval ayında tertip edilen ikinci merasimde ise mukaddes beldeler üzerinde
hâkimiyeti temsilen bu kez, Kâbe örtüsünün bulunduğu mahmil-şerifi taşıyan alay, emirü’lhacc’ın başkanlığındaki hac kafilesi ile birlikte şehirde dolaştıktan sonra Hicaz’a doğru yola
koyulurdu. Hacı adaylarının güvenliğini sağlayacak emir ve askerler de onları takip ederlerdi.
Boşalan Memlüklü tahtına yeni sultanın geçirilmesi sırasında, cülus ve saltanat
törenleri yapılırdı. Bir önceki hükümdarın veliahdı olarak veya çoğu kez destekçi emirler
sayesinde Memlük tahtına geçen her sultan, önce Mısır emirlerinden biat (bağlılık yemini)
alırdı. Saltanatın istikrarı, bu emirlerin sadakatlerine bağlıydı. Bu iş bir törenle icra edilirdi ve
Kal’atülcebel’de tertiplenen bu merasimde ümera, sultanın huzurunda yer öperek ona sadık
kalacaklarına ve kendisine itaat edeceklerine söz verirler, Kur’an üzerine yemin ederek onun
sultanlığına biat ederlerdi.
Bu törenle tahta geçen sultana, birkaç gün sonra düzenlenen büyük bir törende, devrin
halifesi tarafından saltanat tevcih edilirdi. Saltanatın dinî meşruiyetini sağlamak gayesiyle
yapılan, büyük emirlerin yanında Mısır Abbasi halifesi, 4 mezhep başkadıları ve emirlerin
katıldığı bu ikinci törende, halife, yeni sultana, sultanlık hilâti giydirir ve kılıç kuşatırdı.
Ayrıca devlet idaresini bütünüyle ona devrettiğini dile getirirdi. Halife tarafından hazırlanan
saltanat tevcihi ahidnamesinin okunmasından sonra, törende bulunanlar sırayla sultana biat
ederlerdi.
Öte yandan saltanat sahibi sultanın, kendisinden sonra tahta geçecek olan veliahdının
ilanı için veliaht tayini törenleri yapılmaktaydı. Sultan veliahdına karar verince, ümera,
kadılar ve ileri gelen devlet ricalinin katıldığı bir mecliste, veliaht tayini için kaleme alınmış
yazı okunur, huzurda bulunanlar veliahda biat ederlerdi.
Ülkeye gelen sefirler ve önemli misafirleri karşılamak üzere düzenlenen elçilik
heyetlerini karşılama törenleri bir diğer merasim grubudur. Bu merasimlerde, ülkenin istikrarı,
kuvvet ve azametini gösterecek her türlü güzellik sergilenmeye çalışılırdı. Çok ehemmiyet
verilen bu törenlerde, misafir heyetleri karşılayacak kişiler, onların ağırlanacağı mekânlar,
refakatlerine verilecek muhafız ve görevliler daha önceden belirlenirdi.
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Sultanın Kahire’den çıkışı ve dönüşü sırasında törenler düzenlenir, sultan sefere
çıktığında veya seferden döndüğünde sultanın geçeceği yollar süslenirdi. Bütün halk, ümera
ve muhafız birlikleriyle geçen sultanı görmek için yolları doldururdu. Ayrıca sultanların
hastalıktan şifa bulmaları dolayısıyla da törenler düzenlenirdi.
Sultan çocuklarının sünnet düğünleri ile evlilik merasimleri de ciddi harcamaların
yapıldığı görkemli törenler arasındadır. Sünnet düğünleri sırasında sadece sultanın çocuğu
değil, ümera çocukları ve hatta halktan isteyenlerin çocukları da sünnet ettirilirdi. Nitekim
Baybars, oğlu Bereke’yi sünnet ettirirken ümera ve asker çocuklarının dışında, halktan 1500’ü
aşkın çocuğu da sünnet ettirmiştir.
Vefâü’n-Nil törenleri, Nil Nehri’nin en yüksek seviyeye ulaştığı günlerde, Mısır’da
yapılan halk bayramıdır. Bu törenlere sultan ve devlet ricali de katılır, nehir gemisine binen
sultan, seddi açarak kanallara su verirdi. Daha sonra da ziyafetler ve çeşitli eğlenceler tertip
edilirdi.
Kendileri de birer asker ve savaşçı olan Memlük sultanları, at yarışları ve savaş
oyunlarına ehemmiyet gösterirlerdi. Harb oyunlarının sergilendiği merasimler sıkça yapılırdı.
Örneğin Baybars, bayram günü meydanda harp oyunu oynattırmıştır. Sonraki dönemlerde de
bu adet sürdürülmüş hatta bazı sultanlar (Muhammed Nasır gibi) at yarışlarına bizzat
katılmışlardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Memlük devri sanat anlayışına açıklık getirildikten sonra ve hangi
bölgelerin sanat ekolleri ile etkileşim hâlinde olduğu incelendi. Memlük devri mimari
eserlerinin genel özellikleri belirlendi. Bugüne ulaşmış eserlerden örnekler sunuldu. Memlük
toplum yapısı hakkında fikir sahibi olundu. Bu dönem büyük bir ivme kaydetmiş tasavvuf
hareketlerine bakıldı ve de toplumda önem verilen dinî ve resmî tören ve merasimler
incelendi.
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Bölüm Soruları
1)
Memlüklerde dinî, adli ve bürokratik görevleri yerine getirip halk tabakası ile
yönetici asker sınıfı arasında bir aracı rolü oynayan ve sosyal hayatta önemli bir fonksiyon
icra eden sosyal tabakayı kimler oluştururdu?
a)

Âlimler

b)

Askerler

c)

Emirler

d)

Memlükler

e)

Çiftçiler

2)
Memlük toplumunu oluşturan sosyal gruplardan biri olup zimmi olarak tabir
edilen kesim hangisidir?
a)

Köylüler

b)

Askerler

c)

Bedeviler

d)

Gayrimüslimler

e)

Çiftçiler

3)
Mısır tarihçisi Makrizi’ye göre Mısır toplumu 7 unsurdan oluşmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a)

Erbab-ı devle

b)

Tirmiz

c)

Tüccar ve fukaha

d)

Çiftçiler

e)

Bedeviler ile köylüler
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4)

Aşağıdakilerden hangisi Memlük toplumundaki önemli dinî günlerden biridir?

a)

Veliaht tayini törenleri

b)

Sultanın Kahire’den çıkışı dönüşü sırasında düzenlenen törenler

c)

Düğün ve sünnet törenleri

d)

Vefâü’n-Nil törenleri

e)

Deverânu’l-Mahmili’ş-Şerif

5)

“El-Cevali” aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Bir tasavvufî akımdır.

b)

Bir fıkıh âlimidir.

c)

Gayrimüslimlerden şahıs başına alınan cizye vergisidir.

d)

Eğitim-öğretim verilen bir kurumdur.

e)

Akli ilimlerden biridir.

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) b, 4) e, 5) c
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