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Kıpçak Türkleri'nden olup hayatının ilk
dönemleri hakkında bilgi yoktur. Moğol
lar'ın 642'de ( 1244) Deşt- i Kıpçak' ı istilası
sırasında esir düştü. Bir köle tüccarı tarafından Mısır'a götürülerek Eyyübi Sultanı
ei-Melikü'l-Adil'in memlüklerinden Emir
Alaeddin Aksungur es-Saki'ye satıldı. Daha sonra Eyyübi Sultanı el-Melikü's-Salih
Eyyüb'a satılan Kalavun (647/ ı 249). azat
edilerek Ravza adasındaki Bahriyye Memlükleri adı verilen yeni askeri birliğe dahil
edildi. Mensubu bulunduğu Bahriyye
Memlükleri'nin liderlerinden Farisüddin
Aktay' ın Memlük Devleti'nin ilk sultanı
İzzeddin Aybeg tarafından öldürülmesi
üzerine bir kısım emirler, Baybars ve diğer arkadaşlarıyla birlikte Suriye'ye kaçtı
(652/ 1254 ). Suriye Eyyübi Hükümdan eiMelikü ' n-Nasır Yusuf'un hizmetinde geçirdiği üç yılın ardından Kerek hakiminin
hizmetinde çalışmaya başladı. 657'de
(1259) Suriye Moğol saldırılarına uğrayın
ca arkadaşlarıyla beraber Mısır'a dönüp
yeni sultan Kutuz'un hizmetine girdi.

Kalavun daha sonra. Memlük Sultanı
Kutuz'u ortadan kaldırıp tahta gelen 1.
Baybars el-Bundukdari'nin yanında yer
aldı. Baybars tarafından kendisine "mukaddemü elf" rütbesi verilen Kalavun.
671 (1272) yılında Moğollar'a karşı açılan
seferde Fırat nehrini ilk geçen emir olarak adını duyurdu. Kalavun, kızını Baybars ' ın oğlu ve veliahtı Bereke'ye vererek
sultanla akrabalık kurdu ve durumunu
daha da sağlamlaştırdı. Bereke'nin hükümdarlığı döneminde en nüfuzlu kumandan mevkiine yükseldi ve 676'da
(1277) Ermeniler üzerine gönderilen ordunun başına getirildi. Bereke babasının
tecrübeli emirlerini aziedince Kalavun arkadaşları olan bu emirlerin yanında yer
aldı ve damadından tahtını bırakmasını
istedi. Bereke tahtı terkederken yerine
kendisinin sultan olmasını teklif ettiyse
de kabul etmedi. Tahtın Baybars'ın oğul
larında kalması gerektiğini söyleyerek henüz yedi yaşındaki Bedreddin Sülemiş ' in
( Selamiş. suıamış) tahta çıkmasını sağladı.
kendisi de sultana atabek ve müdebbirü'l-memleke oldu . Kalavun bu göreve
gelmekle devlet yönetimini resmen eline
almış oluyurdu. Hutbede adı halife ve sul-

tanın adıyla

birlikte okunmaya. basılan
sikkelerin bir yüzüne Sülemiş ' in, diğer yüzüne onun adı yazılmaya başlandı. Kalavun bir taraftan da saltanata el koymak
için gerekli hazırlıkları yaptı. ı. Baybars'ın
Zahiriyye olarak adlandırılan memlüklerinin liderlerini tasfiye etti. Arkadaşları
olan Salihiyye- Bahriyye Memlükleri'nin
emirlerini önemli görevlere getirdi. Daha
sonra ileri gelen emirleri toplayarak Sülemiş'in yaşının küçüklüğünü dile getirdi
ve ülkeyi ancak olgun bir sultanın yönetebileceğini söyledi. Kendisini haklı bulan
emirlerin desteğiyle ve el-Melikü'l-Mansür unvanıyla tahta geçen Kalavun'un hükümdarlığı islam dünyasında eskiden beri
mevcut olan bir geleneğe uygun olarak
halife tarafından tasdik edildi (20 Receb
678 1 26 Kasım ı279) .
Kalavun hükümdarlığının ilk günlerinde
tahttan indirildikten sonra Kerek emirliğine gönderilen Bereke'nin isyanıyla uğ
raştı. Ardından Dımaşk naibi Sungur elEşkar bağımsızlığını ilan ederek bölgeyi
hakimiyeti altına aldı. Bereke aynı yıl içinde ölünce yerine kardeşlerinden Hızır Kerek'te sultan ilan edildi. Kalavun, Sungur
ei-Eşkar ile iş birliği yapan Hızır'ın üzerine bir ordu gönderdi: sonunda Hızır'ın
Kerek emirliğinde bırakılması şartıyla anlaşma sağlandı. Hızır ve kardeşi Sülemiş
yedi yıl sonra tekrar isyan ettiler, ancak
Kalavun'un ordusuna karşı direnemeyip
teslim olmak zorunda kaldılar. el-Melikü'I-Kamil unvanıyla Dımaşk'ta sultanlı
ğını ilan eden ve Kalavun'a üstünlüksağ
layabilmek için Moğollar'ı (ilhanlılar) Suriye'ye çağıran Sungur, Kalavun'un gönderdiği ordu karşısında Dımaşk'tan kaçmak zorunda kaldı. Yapılan görüşmeler
neticesinde bazı şartlarla Kalavun'a itaat
ettiğini ve Moğollar'la iş birliği yapmayacağını açıkladı (679/ ı2 80 ). Bu arada onun
teşviki ve bölgedeki Haçlılar'ın desteğiyle
harekete geçen Moğollar Suriye'nin kuzeyine saldırdılar. Oğlu Ali'yi veliaht tayin
ederek yerine vekil bırakan Kalavun Moğollar'la savaşmak için Kahire'den ayrıldı .
Onun ordusuyla Gazze'ye vardığını duyan
Moğollar savaşı göze alamayıp geri çekildiler.
İlhanlılar'ın Suriye üzerine hücuma geçmesini fırsat bilen Merkab Kalesi'ndeki
isbitariyye (Sa int Jean) şövalyeleri civardaki müslüman şehirlerine saldırdılar. Bu
gelişmeler üzerine Kalavun 679 yılı sonlarında (Mart 1281) ordusunun başında Kahire'den ayrılıp Ravha'ya ulaştığında bölgedeki Haçlı kontluklarından elçilik heyet-

leri geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde Moğollar'a yardımcı olmamaları ve ellerindeki müslüman esirleri serbest bı
rakmaları şartıyla Merkab şövalyeleri.
Trablusşam. Templiers ve Akka kontlarıy
la on bir yıl süreyle barış ilan edildi. Kalavun böylece Moğoi-Haçlı ittifakını bozmuş
oldu.
680 ( 1281 ) yılında İlhanlılar Suriye üzerine birkaç koldan büyük bir saldırı baş
lattılar. Abaka Han'ın , kardeşi Mengü TImur kumandasında gönderdiği bir Moğol ordusuyla Kalavun'un emrindeki Memlük kuwetleri Humus'ta karşı karşıya geldiler. ll. Humus Savaşı olarak bilinen bu
savaşta Moğol ordusu ağır bir yenilgiye
uğradı ( ı4 Receb680/29 Ekim ı 28ı ). Abaka'nın yerine geçen kardeşi Ahmed Teküder'in İslamiyet'i kabul etmesiyle iki taraf arasında bir dostluk başlamıştı. Ancak Teküder'in öldürülmesi üzerine (683/
ı 284) iyi ilişkiler sona erdi ve Argun Han
zamanında ilişkiler tekrar bozuldu. MGseviler'i ve hıristiyanları himaye eden Argun ülkesindeki müslümanlara ağır baskılar uygulamaya başladı. Memlükler'e
karşı bazı Avrupa hükümdarları ve papa
ile iş birliği yapma çabası içine girdi. Kalavun. onun bu politikasına karşılık bir
taraftan Altın Orda ve Tunus Hafsl Sultanlığı ile ittifakını güçlendirmeye çalıştı:
bir taraftan da Bizans imparatoru. Fransa kralı. Almanya Habsburg imparatoru,
Cenova ve Venedik yöneticileriyle siyasi,
askeri ve ticari ilişkiler kurarak antlaş
malar yaptı.
682 (1283) yılında Ermeni Krallığı üzerine sefer düzenleyen Kalavun , Ermeniler'le yıllık vergi ödemeleri ve müslüman
esirleri serbest bırakmaları şartıyla on
yıl süreli bir antlaşma imzalayarak geri
döndü. Bir süre sonra Merkab isbitariyye
şövalyelerinin İlhanlılar'la iş birliği yaptı
ğını duyunca bölgedeki Haçlılar'ın en kuvvetli kalelerinden biri olan Merkab üzerine yürüyerek kaleyi ele geçirdi ve bu
kontluğa son verdi (684/ ı 28 5). İki yıl sonra Sungurei-Eşkar tarafından çıkarılan
yeni bir isyanı bastırdı. Antakya Prinkepsliği ' nden kalan son şehir Lazkiye'yi aldı .
Nübye kralının vergiyi kesmesi üzerine
685-688 ( 1286-1289) yıllarında buraya
ordular sevkederek kralı yeniden itaate
mecbur etti. 688 'de (1289) Trablusşam
Kontluğu üzerine sefere çıktı ve şehri ele
geçirdi. Ardından Haçlılar' a ait diğer bazı
merkezleri aldı. Artık bölgede Haçlılar'ın
elinde sadece Akka. Sayda. Sur ve Aslis
şehirleri kalmıştı ve Akka'da müslüman-
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lar katliama uğramıştı. Kalavun'un amabu şehri de ele geçirerek bölgeyi Haçlılar'dan tamamıyla temizlemekti. Bu
amaçla 689'da (1290) Kahire'den ayrıldı ;
ancak şehrin dışına çıktığı sırada hastalandı ve kısa bir süre sonra orada vefat
etti (6 Zi lkade 689 ll OKasım I 290 ). Tarihçiler onun kan dökmekten sakınan adil
ve merhametli bir hükümdar olduğunu
kaydeder..
cı

Memlükler'in en büyük sultanlarından
olan Kalavun Suriye bölgesinde Memlük
hakimiyetini yerleştirmiş. devleti güçlendirmiş ve Memlük sultanları içinde bir
hanedan kurmayı başarmıştır. Memlük
Sultanlığı , araya giren üç sultan dışında
678-784 (1279- 1382) yılları arasında onun
soyundan gelen hükümdarlar tarafından
yönetilmiştir. Kalavun'un İcraatlarından
biri de memlükleri arasından seçip Kal'atülcebel'deki kale burçlarına Burciyye
denilen askeri birlikleri yerleştirmesidiL
Sultanın özel bir önem verdiği bu birlik
Burcl Memlükleri'nin esasını teşkil etmiş
ve Kalavun'un hanedan kurmasında büyük rol oynamıştır.
Kalavun bazı vergileri kaldırmış. yaptır
arazi tahririyle bozulan ikta sistemini
düzeltmiş . ticareti geliştirmek için çeşitli
devletlerle anlaşmalar imzalamış. Yemen.
Hindistan, Habeşistan ve Seylan tüccarlarına imtiyazlar tanımıştır. imar işlerine
de büyük önem veren Kalavun'un yaptır
dığı binalar Memlükler döneminin en
meşhur eserleri arasında yer alır. Kahire'de inşa ettirdiği Kalavun Külliyesi Memlük mimarisinin en güzel örneklerindendir. Halep Ulucamii'nin imarını da isteyen Kalavun, Filistin'de Halil şehrindeta
mir ettirdiği haremin yanına Ribatü'lMansürl adıyla bir ribat. Blmaristanü'IMansürl adıyla bir hastahane ve büyük
su sarnıçları yaptırmıştır. Hücre-i saadetin üzerindeki kubbetü'n-nür ilk defa Kalavun zamanında kurşun levhalarla kapdığı

lanmıştır.

bir

Kalavun'un günümüze ulaşan
eseri de hanımlarından biri için
ettirdiği et-Türbetü'l-hatüniyye'dir.

diğer

inşa
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İSMAİL YiGİT

KALAVUN KÜLLİYESİ
XIII.

Kahire'de
ait külliye.

yüzyıla

L
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Mısır'da islam sanatının ortaya koyduğu

en önemli yapılardan biri olup 683'te
(1284-85) Memlük Sultanı el-Melikü'lMansür Kalavun tarafından inşa ettirilmiştir ve cami, medrese, türbe, hastahaneden (blmaristan) meydana gelmekte-

dir. Külliyenin üzerinde bulunduğu sokağa sadece medrese ve türbenin cepheleri
bakmakta, arka tarafta bulunan bir geçit hastahaneye kadar uzanmaktadır. Kalavun Külliyesi'nin cephesi 20 metreyi bulan yüksekliğiyle abidevi bir görünüm arzetmektedir. XIII. yüzyıl için değişik bir
örnek olan bu cephe sivri kemerli nişler
le hareketlendirilmiştir ve girintili çıkin
tılı cephe düzenlemesiyle dikine uzanan
bir mimari görüntü sağlanmıştır. Sivri kemer li nişler binaya çok katlı bir görünüş
veren üç sıra pencereye sahiptir. En alttaki pencereler geniş dikdörtgen açıkitkit
ve demir kafesli, orta sıradakiler daha küçük ve sivri kemerlidir. Üst sıradaki pencereler ise sivri kemerli ikiz pencere şek
linde olup üstlerinde de bir yuvarlak pencere vardır. Gerek cephede gerekse iç
mekanda islam öncesi deviriere ait devşi rm e sütun ve sütun başlıkları görülmektedir. Özellikle cephedeki sütun dizisi Kahire'de mevcut olan tek örnektir.
Cephede alt sıra pencerelerin üzerinde
taşa yüksek kabartma olarak işlenmiş bir
yazı şeridi yer almaktadır. Orüinal olan
taçkapı siyah- beyaz mermerden yapıl
mıştır ve geçmeli motiflere sahip yuvarlak bir kemerle nihayetlenmektedir. Üzerinde geometrik şekiller bulunan tunç
kanatlar karakteristik Selçuklu süslemeleriyle işlenmiştir.
Külliyede medresenin güney eyvanı üç
kemerle avluya açılan üç nefli bir cami haline getirilmiştir . Ortadaki Mısır orüinli
granit sütunların başlıkları Bizans'tan
devşirmedir. iç mekanda alçıdan yapılmış
çiçek motifleriyle mermer sütunçeler ve
kemerler duvarları süsleyen unsurlardır.
XIX. yüzyıl başında yapılmış bir çatı ile
örtülü olan bu mekanda ahşap tavan altın yaldızlı ve boyalıdır. Mihrap zengin biçimde mermerle tezyin edilmiş olup üst
kısmı bitkilerle dolu bir vazoyu tasvir
eden mozaik süslemeye sahiptir. Mihrap
nişinin köşelerine birer sütun yerleştiril
miştir, üstlerinde küçük kemer sıraların
dan oluşan bir süsleme görülür.
Medrese bütünüyle korunamamışsa da
bilgi mevcuttur. Birbirine
eşit olmayan dört eyvanla çevrili avlunun
yanlarında ve eyvanlar arasında iki katlı
talebe odaları vardır. Cami haline getirilen güney eyvanının karşısında büyük bir
eyvanla iki yanda daha küçük birer eyvan
bulunmaktadır. Medresenin cephesinde
kuzey köşede yer alan sebil, 726 (1326)
yılında Kalavun'un oğlu Sultan el-Melikü'n-Nasır Muhammed tarafından külliplanı hakkında

Kalavun
Külliyesi"nin
birnaristan
kısmı
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