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· Asıl ismi Cündeb, künyesi Ebü'n-Nasr 
olup Seyfeddin ve Kansu lakaplarıyla ta
nınır. Yanlışlıkla Afganistan'daki Gur böl
gesine nisbetle GGr'i, fakat daha doğru ve 
yaygın olarak Mısır'daki Gavr askeri oca
ğına izafetle Gavrl şeklinde bilinir. Kansu 
adı ise Türkçe'de "kanı saf" anlamına ge
len kanısavdan bozmadır. Kendisini Çer
kez diyarından getirip Sultan Kayıtbay'a 
satmış olan Baybardl'ye nisbetle "Kansu 
min Baybardl" ve Eşref Kayıtbay'a izafet
le Eşrefi şeklinde de anılır. Mısır'a gelme
den önceki hayatı hakkında çok az bilgi 
vardır. Doğum tarihi kesin olarak bilinme
mekle birlikte yetmiş sekiz yaşlarında öl
düğüne göre 844'te (1440-41) doğmuş 
olduğu söylenebilir. 

Kansu Gavri. Gavr askeri ocağında ye
tiştikten sonra önce sultanın camedarı, 
ardından hasekiyyelerinden biri oldu. 
886'da ( 1481) Yukarı Mısır'ın kaşifliğine 
getirildi, üç yıl sonra da emirler zümre
sine girerek "onlar emlri" oldu. Memlük 
Sultanlığı 'nın kuzey seferlerine katıldı, 
1485-1491 Memlük-Osmanlı savaşları 
sırasında Memlükler'in eline düşen Tar
sus'un naibliğine tayin edildi (894/1489). 
Daha sonra Halep naibliğinden hacibü'l
hücdiblığa, ardından Malatya naibliğine 
getirildi. 1496'da Kayıtbay ölünce Kahire'
ye dönerek Nasır Muhammed'in hizme
tine girdi ve "mukaddemü'l-uiGf" payesi
ne, arkasından da "re'sü nevbeti'n-nüv
vab"lığa yükseltildi. Canbolat el-Eşrefi 
zamanında (ı 500-150 ı) Şam n ai bi Kas
ru'nun isyanını bastırmak üzere Devat
dar Tumanbay'ın kumandası altında se
fere çıktı. Ancak Tumanbay, asi Şam va
lisiyle birleşerek Canbolat'ı tahtından in
dirip kendini sultan ilan edince Gavri sı-
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rasıyla devatdarlık, vezirlik ve üstadüd
darlık görevlerini üstlendi. Sultan Tuman
bay emirlerin kendi aleyhine döndüğünü 
görünce bir süre Kahire'de gizlendi. Tu
manbay'a muhalif mukaddem emirleri 
aralarından uygun birini sultan seçmek 
üzere toplandılar ve yaşı altmışı aşmış 
olan Kansu Gavri'yi uygun gördüler. As
lında emirler onu, saltanat hırsının bulun
mayışından ziyade yaşlılık ve zayıflığından 
yararlanarak dilediklerini yapabilecek
lerini sandıkları için seçmişlerdi. Böylece 
1 Şevval 906'da (20 Nisan 1501) Abbasl 
Halifesi Müstemsik- Billah ve devlet ileri 
gelenleri tarafında kendisine biat edilen 
Gavri'ye ei-Melikü'I-Eşref lakabı verildi. 

Kansu Gavri, önce asayiş ve güvenliği 
sağlayıp iç meseleleri çözmeye çalıştı. 
Yaptığı ilk icraat, tekrar saltanatı ele ge
çirmeye çalışan selefi Tumanbay'ı orta
dan kaldırmak ve ona tabi olanları Yukarı 
Mısır'a sürdürmek oldu. Sadık emirlerini 
devletin önemli makamiarına getirdi. bu 
arada kendisini tahttan indirmek iste
yenleri bertaraf etti. Devlet kadrolarına 
yakınlarını tayin ederek mevkiini güvence 
altına almaya çalıştı. Haseki memlüklerini 
arttırıp sayılarını 1 502-1 S 16 yılları arasın
da 1200'e çıkardı. Bunlardan 400 köleyi 
ayırdı ve bu köleler onun adına nisbetle 
"el-memallkü'I-Eşrefiyye ei-Gavriyye" diye 
anıldı. 

O sırada Portekizliler'in doğu ticaret yo
lunu kesmelerinden dolayı Mısır önemli 
miktarda vergi geliri kaybına uğramış du
rumdaydı. Bu yüzden Gavri çeşitli züm
relerden, hatta naib ve kaşiflerden tahsil 
edilen vergileri arttınrken tüccar, muka
taa sahipleri ve esnaftan alınan vergileri 
de bir yıl önceden toplattı. Müsadere sis
temini yaygın hale getirdi, ticari mallara 
ağır vergiler koydurdu. Halkın mali yön
den daha çok ezilmesine yol açan ayarı 
düşük sikkeler kestirip devlet hazinesini 
doldurmaya çalıştı. Onun bu uygulama
Iarı çeşitli kesimlerce tepkiyle karşılandı. 
Mısır. Suriye ve Hicaz'da merkezi hükü
mete karşı isyanlar çıkarken Şam halkı 
da naiblerine baş kaldırdı. Trablus naibi 
Devletbay ile Halep naibi Sıbay, bu olay
ları istismar ederek Sultan Gavri'yi devir
mek için Kıyt er-Recebl'yi de yanlarına 
alıp birleştiler. Kansu Gavri, bu ittifakı 
önce Mısır'da ve ardından gittiği Şam'da 
dağıttı. Emir Sıbay'a Şam naibliğini vere
rek durumu lehine çevirmeyi başardı. 

Ancak 920 Reblülevvelinde (Mayıs 1514) 
kuzeye gerçekleştirilen sefer sırasında 
Memlük askerlerinin Halep halkına yap-

tığı zulümler yüzünden H alep naibiyle ça
tışmalar meydana geldi. Bu olayın, daha 
sonra Osmanlı padişahıyla ilişki kuran 
Halep naibi Hayır Bey'e ve Halep halkına 
büyük tesiri olmuştur. Hicaz'a da aleyhine 
çıkan olayları bastırmak için birkaç sefer 
düzenleyen Kansu Gavri sonunda duru
ma hakim oldu ve Mekke'ye Şerif Bere
kat'ı tayin etti. 

Kansu Gavri döneminde Memlük Sul
tanlığı, Portekiz ve İspanya'nın saldırıla
rına uğrarken Safevi ve Osmanlı devlet
lerinin rekabetiyle de karşı karşıya kaldı. 
M em lük Sultanlığı'nın Hint ve Uzakdoğu 
ülkeleriyle ticari, Abbasl hilafetinin mer
kezi ve Haremeyn'in hamisi olarak da ma
nevi münasebeti vardı. Özellikle Portekiz
liler'in Kızıldeniz, Basra körfezi ve Hint 
denizindeki faaliyetleri, Meriılükler'i zor 
durumda bıraktığı gibi mukaddes yerler 
de tehdit altına girmiş bulunuyordu. Ti
cari menfaatleri sarsılan Venedik hükü
meti. İslam ülkelerinin hamisi olarak Gav
ri'ye elçi gönderip Portekizliler'e karşı 
koymasını , Hindistan'daki müslüman hü
kümdarların onlarla ticaret yapmalarını 
engellemek için faaliyete geçmesini, Mı
sır limanlarında bulunan malların fiyat
larını indirmesini istemişti. Öte yandan 
Hindistan'daki müslüman devletler de 
Sultan Gavri'ye feryatnameler göndere
rek yardım istemeye başlamışlardı. Kan
su Gavri, Portekizliler'in müslüman tüc
car ve hacıların gemilerine saldırıl arını 

durdurmak için papaya ve bazı Avrupa 
krallarına çağrıda bulunduysa da bun
dan bir sonuç çıkmadı. Portekizli ler ise 
sald ırı larını arttırmış l ar, 1 SOS'te Hint 
denizinde on yedi gemiyi birden batır
mışlardı. 1 502 yılından beri yavaş yavaş 
Hindistan sahillerine yerleşen Portekiz
liler'e karşı Memlük Sultanı Gavri, elli 
savaş gemisiyle birlikte Cidde naibi Hüse
yin el-Kürdl kumandasında Hindistan'a 
bir sefer düzenletti. Emir Hüseyin de 
Mekke ve Medine'nin önemli ticaret li
manı olan Cidde'nin savunması için sur 
ve burçlar yaptırdı; Kızıldeniz'e gizlice 
giren Portekiz gemilerini takipten sonra 
1 S06'da Hindistan'a yöneldi. Bu arada 
Gavri, Portekizliler'i durdurmak için Av
rupa'ya bir elçi daha gönderdi. 

913'te (1507) Hint Okyanusu'na varan 
Memlük deniz kuvvetleri, Şaul Limanı 
önünde Portekizliler'le çarpışarak onları 
mağiGp ettilerse de artık Hindistan'a yer
leşmiş olan Portekizliler'e ertesi yı l Diu 
Limanı'nda yenildiler. Hindistan hakim
Ierinden Mahmud Şah, Kansu Gavri'ye, 
Portekizliler'in oradaki düşmanca faaJi-



yetlerini ve bazı yerleri istilasını önlemek 
amacıyla arka arkaya elçiler gönderince 
Gavri 916'da (1510) Tavaşi Beşir adlı elçi
sini, önce Hindistan hükümdarlarına ge
rekli yardımları yapması için Aden haki
mi Amir b. Davud'a, ardından Portekizli
ler'e karşı birbirleriyle birleşmeye davet 
maksadıyla Hindistan hükümdarlarına 
gönderdi. Gavri ayrıca. yeni bir donanma 
teşkili için gerekli ihtiyaçları sağlamak 
üzere aynı yıl Yunus el-Ad ili adlı elçisini 
Osmanlı başşeh ri ne yolladı. ll. Bayezid, 
M em lük sultanına Selman Reis başkanlı
ğında bazı gemi uzmanları ve 1 000 kadar 
Anadolu levendi ile tüfek, ok, barut, kü
rek. bakır. demir. araba, halat. gemi de
miri (lenger) gibi levazım sevketti (İbn 
İ yas. IV, 20 ı) Selman Reis'in gayretleriy
le ertesi yıl Süveyş Limanı'nda yapımiarı 
tamamlanan yeni donanma gemileri. yine 
Osmanlı padişahının hediye olarak gön
derdiği silah ve levazımla teçhiz edildi. 

Bu arada Aden, Sevakin ve Cidde'nin 
tehlikede olduğuna dair haberler gelince 
Sultan Gavri , Hüseyin ei-Kürdi'yi tekrar 
Cidde naibliğine tayin etti (9 19/ 151 3). Sü
veyş'te hazırlanan donanmayı da denize 
indirterek Selman Reis kumandasında 
Cidde'ye gönderdi. Ancak o sırada devle
tin kuzey cephesinde yeni gelişmeler ol
du. İspanyollar Kuzey Afrika'da ve bu ara
da M em lük sahillerinde faaliyetlere baş
ladılar. Kansu Gavri. 914'te (1508) bunla
ra karşı yakını Muhammed Bey kuman
dasında bir kuwet gönderdi. Önce galip 
gelen Muhammed Bey916'da (1510) ye
nildi ve silah yüklü on sekiz gemisi İspan
yollar'ın eline geçti. 

908'de ( 1502) Memlük Sultanlığı ' nın 

Kuzey sınırına giren Safeviler 9 1 3'te 

( 1509) Yavuz Sultan Selim 'in kardeşi ve 
rakibi Korkut'u ve 919'da (1513) Şehza
de Ahmed'in oğulları Süleyman ve Alaed
din'i törenle karşılayıp himaye etmiş olan 
Sultan Gavri bu teklifi cevapsız bırakınca 
iki devlet arasındaki ilişkiler bozulmaya 
başladı. öte yandan Şah İsmail de iki bü
yük devletin ittifakını önlemek için Gav
ri'ye elçiler göndermiş . hatta Memlük 
sultanının kararsızlığından yararlanarak 
adamları vasıtasıyla onun Safeviler'in giz
li müttefiki olduğu haberlerini yaymıştı. 

Kansu Gavri 'yi Safeviler'e karşı yanına 
çekınneyi başaramayan Yavuz Sultan Se
lim, bu defa Memlük sultanına bağlı Dul
kadırlı Beyi Alaüddevle'ye aynı teklifi yap
tı. Ancak onun da bu teklifi reddetmesi 
üzerine Kayseri'nin idaresini Alaüddev
le'nin rakibi Şehsuvaroğlu Ali Bey' e verdi 
(920/ 1514) . Alaüddevle'nin Osmanlı ordu
sunun erzak kollarını vurması üzerine de 
iki devletin arası iyice açıldı . 

O sırada Kansu Gavri , Alaüddevle ile 
Şehsuvaroğlu Ali Bey arasındaki çatışma

ları gözetmek bahanesiyle kalabalık bir 
orduyla Halep'e gelmişti. Hadım Sinan 
Paşa' nın , Şehsuvaroğlu'nun telkiniyle Ala
üddevle ve dört oğlunun başını kesip Ya
vuz Sultan Selim'in mektuplarıyla Gavri'
ye göndermesi, Dulkad ı rlı topraklarının 

ve Memlükler'in nüfuz sahasındaki bazı 

yerlerin Osmanlılar tarafından zaptı vb. 
faaliyetler iki devleti savaşın eşiğine getir
di. Osmanlı-Safevi savaşı galibinin mut
laka Memlük topraklarına yöneleceğin i 

düşünen Kansu Gavri. Şah İsmail'e itti-
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fak teklifinde bulunmuş. Halep'e biraz 
da bu yüzden gelmişti. Gavri'nin Halep'e 
geldiğini öğrenen Yavuz Sultan Selim, Si
nan Paşa 'yı serdar olarak önden Diyar
bekir'e gönderdi. Yavuz Sultan Selim'in 
Memlük seferine çıkmasında Şehsuva
roğlu Ali Bey'in, Gavri'nin hasekilerinden 
olup Yavuz Sultan Selim'e sığınan Hoşka
dem'in, öteden beri Osmanlı padişahı ile 
bağlantısı bulunan ve ona casusluk ya
pan Halep naibi Hayır Bey'in önemli rol
leri vardır. Memlük sultanının mukaddes 
beldeleri ve hac yollarını Portekiz ve İs
panyol saldırılarına karşı koruyamaması 
ise (Celalzade, s. 404) seferin başlıca ma
nevi sebebini oluşturmaktaydı . Kahire'de 
"naibü'l-gaybe" olarak kardeşinin oğlu 
Tumanbay'ı bırakan Kansu Gavri'nin ya
nında Abbasi halifesi, dört kadılkudat. 
Memlük Sultanlığı ' na iltica etmiş olup 
gerekirse Osmanlı tahtının varisi olarak 
gösterilecek olan Şehzade Kasım yer alı
yordu. 1 o Cemaziyelahir 922'de (11 Tem
muz 1516) Halep'e gelen Sultan Gavri, El
bistan ovasında Sinan Paşa ile buluşan 
Yavuz Sultan Selim'in Malatya'yı ele geçi
rip Halep'e yönelmesi üzerine Mercida
bık' a doğru hareket etti. Bu ovada yapı
lan savaş fazla uzun sürmedi ve Osman
lı lar'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Ordusu
nun kesin yenilgisini gören Kansu Gavri 
kaçmaya çalışırken bir rivayete göre atın

dan düşerek ölmüş ve cesedi bulunama
mıştır. O sırada yetmiş sekiz yaşlarında 
olan Gavri muharebe meydanında ölen 
ilk Memlük sultanıdır. 

(1507) Malatya'ya saldırmışlar, fakat bu Ka nsu cavri 'nin türbesi ve sebili ile, onun yaptırdığı ke rvansaravın avlusundan bir görü nüş 
saldırı Dulkadırlı Beyi Alaüddevle tarafın-
dan durdurulmuştu . Safeviler tarafından 
memleketi zaptedilen Bağdat hakimi de 
Mısır sultanına sığın ıp yard ım isteğinde 

bulunmuştu. Kansu Gavri ise Şah İsma
il'le doğrudan bir savaşı arzu etmediğin
den onun isteğini reddetti. 

Öte yandan Kansu Gavri devrinde Os
manlı-Memlük münasebetleri dostluk 
içinde başlamış, iki devlet arasında yazış
malar yapılmış ve karşılıkl ı elçiler gelip 
gitmişti. Hatta ll. Bayezid'in ölümünü du
yunca Sultan Gavri'nin Mısır ' ın birçok ca
misinde gaip namazları kıldırdığı rivayet 
edilir. 920'de (1514) Safevi Devleti üzeri
ne sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Kan
su Gavri 'ye Şah İsmail'e karşı birleşme 
teklifinde bulundu . Ancak daha 91 S'te 
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Kaynaklarda hayır sever bir hükümdar 
olarak zikredilen Kansu Gavri Mısır, Suriye 
ve Haremeyn'de birçok sosyal tesis yap
tırmıştır. Kahire'de su kemerleri. beş mi
nareli bir cami ile yanında medreseler. 
hankah, sebil, kendisi için türbe, çocuk
lar için mektep , caminin arkasında bir 
kervansaray inşa ettirmiş ve burası za
manla bu sultanın adıyla anılan bir çarşı 
haline gelmiştir. Sultan Berkuk dönemin

de Emir Çeharkes tarafından inşa ettiri
len Han ei-Hallll'yi 917'de (1511): yıktırıp 
yeni dükkfm ve depolar ilavesiyle yeniden 
yaptırmış. yanında bir esir pazarı kurdur
muştur (burası halen Kahire'nin en büyük 
antika pazarlarından biridir) . Kal'atülce
bel'in bazı yerlerini tamir ettiren Gavri 
b uranın alt tarafındaki meydan da büyük 
bir saray, mahkemeler için odalar yaptır
mış . Şam'dan getirtilen çeşitli ağaçlarla 
donatmıştır. Kansu Gavri ayrıca, Nil neh
rinin Ravza adasında Nil mikyasının ya
nında büyük bir saray ve bir cami daha 
inşa ettirmiştir. Ezher Camii'nin minare
lerinden ikisi Gavri döneminden kalma
dır. Bunlardan başka Gavri Halep'te ka
leler. Mekke'de mücavirler için hastaha
ne, ribat ve medrese bina ettirdiği gibi 
su kuyuları açtırmış, Süveyş'te ve Aka
be'de hacılar için büyük bir kervansaray, 
Acrud ve Ezlem gibi burçlarla birkaç de
po yaptırmıştır. Kansu Gavri döneminde 
bazı alim ve şairler yetişmiştir. Ulemanın 
başlıcaları Celaleddin es-SüyQtl, Zekeriy
ya ei-Ensarl. Şehabeddin ei-Kastallanl ve 
NQreddin ei-UşmQnl'dir. Dönemin en ün
lü şairleri de Abdülkadir ed-Dimyatl, Ala
eddin b. M elik ei-Hamevl, Aişe ei-BaQniy
ye, Nasır Muhammed b. Kansu b. Sadık 
ve Cemaleddin es-Selamünl'dir. 

Bizzat kendisi de ilim ve edebiyatla 
meşgul olan Kansu Gavri. Kal'atülcebel'
de ilmi meclisler toplar. tarih, teracim ve 
şiir alanlarında yaptırdığı münazaralara 
kendisi de katılırdı. Onun HurQfi şair Ne
sim!' nin şiirlerine büyük ilgi gösterdiği, 
hatta kendi döneminde HurQfiliğin Mı
sır 'da yayılmaya başladığı bilinmektedir. 
Gavri'nin Türkçe ve Arapça mensur ve 
manzum eserleri vardır. Nefa'isü'l-me
calisi's-Sultaniyye ve el-Kevkebü'd
dürri ii mesa'ili'l-Gavri adlı mensur 
eserlerinin bazı kısımları Abdülvehhab 
Azzam tarafından Mecalisü 's-Sultan el
Gavri ismiyle yayımlanmıştır (bk. bibl.). 
Şair Şerlfi'ye Firdevsl'nin ünlü Şahna
me'sini Türkçe'ye çevirten Kansu Gavri'
nin Arapça şiirleri, yirmi altı kaside ve kı
ta ile yirmi bir müveşşahı ihtiva eden el
Kaşa'idü 'r-Rabbfıniyye ve'l-müveşşa-
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l;ati's-Sultaniyye el-Gavriyye adlı eser
de toplanmıştır. Bunun iki nüshası Ma'
hedü'l-mahtütati'I-Arabiyye'de (Mecmu
alar. Edeb, nr. 646) ve Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi'nde (Bağdat Köşkü, nr. 

138) kayıtlıdır. Divanı üzerinde Mehmed 
Yalçın Harvard Üniversitesi'nde bir tez 
yapmıştır (Divan-i Qansuh Al-Guri: a Crit
ica/ Edition of Turkish Poetry Commis
sioned by Sultan Qansuh Al-Guri, 1501-

1516, 1993). 
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KANSU GAVRİ KÜLLİYESİ 

Kahire 'de 

L 
geç Memlük devrine ait külliye. 

Kahire'de Kömürpazarı (FahhamTn) ma

hallesinde Muiz sokağındad ır; 909-910 
(1503-1504) yıllarında SultanKansu Gav
ri tarafından yaptırılmıştır. Cami, sebil, 
mektep, türbe, hankah ve medreseden 
meydana gelen külliye sokak içinde iki bö
lüm halinde yer almaktadır. 

Caminin cephesi uzun bir yazı frizine 
sahiptir. Hemen altında hareketli bir taç
kapı vardır. Dikdörtgen bir açıklığı bulu
nan taçkapının üzerinde, içi stalaktitli 
mukarnas dolgulu üç dil im li yonca biçimi i 
bir kemer li alınlık görülür. Bu mukarnas
ların hemen altında bir yazı şeridi daha 
yer almaktadır. Dikdörtgen bir çerçeve 
içine alınmış olan taçkapının üzerinde de
mir parmaklıklı bir pencere bulunmakta
dır. İki ve üç sıralı pencerelerle hareket
lendirilmiş olan cephenin güney tara
fında dışarıya taşkın olarak yerleştirilmiş 
dört katlı bir minare vardır. Minarenin 
her tarafında görülen kemerli açıklıklar 
mimaride hareketliliği açıkça belli etmek
tedir. Kare bir form gösteren minare tuğ
ladan yapılmış olup yeşil çinilerle süslen
miştir. Minarenin tepesinde külah yerine 
Arap mimarisinde çok görülen, soğan bi-

Kansu Gavri Camii'nin minaresi ve medresesi - Kahire 


