
kurtulması ve kendi sarayından başlayan 
tasarruf tedbirleriyle hazineyi d üzeitme
ye çalışması önemli faaliyetlerindendiL 
K.3hir- Billah merhametsizliğiyle tanınır. 
İntikamcı ve kan dökmeye meyilli bir mi
zaca sahip olmasının döneminde pek çok 
cinayetin işlenmesine zemin hazırladığı 
söylenir. Ehl-i kitap dışında mütalaa edi
len Sabiller için verilen idam fetvasını uy
gulamamıştır (Hatlb. VII , 268). MOsiki din
lemeyi seven ve sık sık işret meclisleri dü
zenleyen Kah ir- Billah 321'de (933) şarap 
içmeyi, teganni ile uğraşmayı ve şarkıcı 
cariyelerin yüksek fiyatla alınıp satılma
sını yasaklamış. bu işleri meslek edinen
leri Basra ve Küfe'ye sürerek oyun ve eğ
lence aletlerini imha ettirmiştir. Basra 
ve Uman'dan getirttiği turunçgillere ait 
ağaçları diktirmiş olduğu bahçesinin çok 
meşhur olduğu kaydedilmektedir. 
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I. KURULUŞU ve OSMANLI ÖNCESi 

_j 

Nil deltasının güneyinde bulunan Kahi
re. Mısır tarihinde daha önceki başşehir
lerin çoğu gibi aynı yerde kurulmuştur. 

Hz. Ömer zamanında Mısır'ı fetheden 
Amr b. As. eski Babilan civarında bölge-

deki ilk İslam şehri olan Fustat'ı kurdu 
( 22/643 ). Şehirde Amr b. As Camii ve ida
re binası ile bunların etrafında Amr b. 
As'ın ordusundaki 15.500 asker için ka
bilelerine göre ayrılmış semtler bulunu
yordu. Amr b. As aralarında Hemdan ve 
Himyeriler'in de bulunduğu bazı kabi le 
mensuplarını Fustat'ın güvenliği açısın

dan önem taşıyan Nil nehrinin batı tara
fındaki Cize'ye (Gize) yerleştirdi ve kale
lerle burayı tahkim etti. Firavunlar döne
minden kalma piramitleriyle meşhur olan 
Cize. Ravza (Roda) adası ile birlikte deniz
den Nil yoluyla gelebilecek tehlikelere kar
şı bir savunma hattı oluşturuyordu. Za
man içerisinde yapılan muhtelif köprü
lerle Fustat'a bağlanan Cize her zaman 
tarihi ve kültürel önemini korudu. Mısır ' 

da kurulan ikinci İslam başşehri. Abba
sı kumandanı Salih b. Avn'ın Hamraül
kusva mevkiinde 132 (750) yılında kur
duğu ei-Asker'dir. Fustat'ın kuzeydoğu
suna düşen bu şehir, güneyden ve ku
zeyden bugünkü Kahire'nin MecraluyQn 
köprüleriyle Seyyide Zeyneb meydanı ara
sında yer alıyordu . Ahmed b. Tolun Mısır'a 

vali tayin edildiğinde (254/868 ı ei-Asker'in 
kuzeydoğusunda. Mukattam dağının 
eteklerinden batıya doğru uzanan alanda 
Yeşkur dağının eteğinde üçüncü başşehir 
Katai' şehrini kurdu ve halen kendi adını 
taşıyan cuma mescidini yaptırdı. Planla
ması bakımından Samerra'ya benzeyen 
Katai' şehrinin çekirdeğini cuma mesci
dinin önündeki ana meydan ve burada 
mevcut sarayla birnaristan teşkil ediyor
du. 

Fatımi Halifesi Muiz- Lidinillah döne
minde Mısır'daki İhşidi hakimiyetine son 
veren kumandan Cevher es-Sıkılli Şaban 
358'de (Temmuz 969) Fustat'a girdi ve ye
ni bir idare merkezi kurmak üzere Katai' 
şehrinin kuzeyindeki Menah bölgesinde 
saray ve sur inşaatı başlattı. Böylece te
meli atılan ve büyük bir saray. hükümet 
konağı ve kışialardan oluşan bu dördün
cü başşehir. Halife Muiz-Lidin illah'ın geli
şinden sonra "Kahire" (düşmanlarını kah
reden . ezip geçen ı adıyla tanınmış ve hila
fet merkezi olmuş. Fustat ise yine kültür 
ve ticaret merkezi olarak kalmaya devam 
etmiştir. 

Kahire'nin planı ilk kurulduğunda yak
laşık kare şeklinde iken 120 yıl sonra Bedr 
ei-Cemaıı tarafından daha çok güney ve 
kuzey yönlerinde genişletilerek dikdört
gen şekline getirilmiş ve şehir bu plana 
uygun olarak eski tuğla surların dışından 
taş surlarla çevrilmiştir. Cevher es-Sıkılli. 

KAH İRE 

Mısır'ı ele geçirdiği sırada maiyetinde 
olan bütün topluluk ve kabilelere Kahi 
re'de mescidleri, pazar yerleri, yolları ve 
evleriyle alt yapıları tamamlanmış "hare" 
denilen on kadar mahalle tahsis etmiştir. 
Şehrin en önemli binaları sonradan Ca
miu'I-Ezher adını alan cuma camii. onun 
kuzeybatısında bugünkü Meşhedü'I-Hü
seyni. Hanü'I-Halili. Baybars ei-Çaşnigir 
Hankahı ve Akmer Camii 'nin yerinde bu
lunan Büyükdoğu Sarayı. onun batısında 
bugünkü Kalavun Birnaristanı civarında 
olan Küçükbatı Sarayı ve bu sarayla haliç 
arasında yer alan birçok köşk. küçük sa
rayla eyvandan meydana gelmiş Kusü
rü'z-zahire isimli hilafet sarayı idi. Şeh
rin diğer bölümlerinde de Fatımi ordusu
nun kışlalarıyla yeni kurulan çarşı ve ha
mamlar bulunuyordu. Surların dışında ise 
sadece kuzeyde Babünnasr'a yakın bir 
yerde "iki bayram musallası" denilen Cev
her es-Sıkılli'nin yaptırdığı bir bina ile gü
neyde. Babüzüveyle'nin solundan Mu
kattam dağının eteklerine kadar uzanan 
alanda Kahire Kabristanı vardı. Fatımı
ler'in Mısır'a gelişinin ardından Ravza'da 
kurdukları tersane bir süre sonra Fus
tat'a nakledilmiş ve burada yük ve büyük 
harp gemileri inşa edilmiştir. İskenderi
ye'den ve Kızıldeniz'den gelen gemiler 
yüklerini bu !imanda boşaltmıştır. 

Fatımiler döneminde Kahire'de yapılan 
en mükemmel camilerden biri Hakim Ca
mii' dir. Ondan sonra519'da (1125) iba
dete açılan Akrner Camii. ardından Halife 
ZMir- Biemrillah ' ın (Camiu 'I-Fakihiyyln . 
543/ 1148) ve son olarak da ei-Melikü's-Sa
lih Talai' b. Rüzzik tarafından Babüzüvey
le'nin dışında yaptırılan Salih Talai' Camii 
(555/ 1 160) gelmektedir. Kahire'de Fatı
miler devrinde çeşitli dini müesseseler 
kurulmuştur. Bunlar arasında Darülilim 
adıyla da anılan Darülhikrne. kütüphane 
ve kültür merkezi olarak Fatımi propa
gandası amacıyla tesis edilmişti. Meşhe
deyn denilen bölgede Ehl-i beyt için tür
beler veya onların hatırasına türbeli mes
cidler inşa edilmişti. Fatımiler'in ilk döne
minde yalnız halife. devlet adamları. ku
mandanlar. askerler ve halifenin hizme
tinde bulunanlar için bir kale haline getiri
len bu şehre ancak özel izinle girilebiliyor 
ve Fustat halkı içeri alınmıyordu . Şehir. 

Halife Amir- Biahkamillah ve veziri Me'
mün ei-Betaihi'nin gayretleriyle gelişirni

nin zirvesine ulaşmıştır. Bu dönemde Babü
züveyle ile Seyyide Netise Türbesi'nin ara
sındaki güney bölgeye doğru genişleme ol
muş. ayrıca vezirin vekili Ebü'I-Berekat 
Muhammed b. Osman da bu bölgenin dı-
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KAH i RE 

nin dışında bulunan bütün türbeleri ta
mir ettirmiştir. Kahire. hem devletin idari 
ve siyasi merkezi hem de Şii mezhebinin 
propaganda kalesiydi ve Mısır'ın ekono
mi. sanayi ve ilim merkezi olan Fustat'Ia 
birlikte başşehri oluşturuyordu. Fatımi
Ier'in son yıllarında Fustat'ın Vezir Şaver'in 

emriyle yakılmasından ( 564/ ı ı68 ) sonra 
Kahire tam anlamıyla Mısır'ın başşehri ol
du. Elli dört gün süren bu yangında kuzey
batıdaki Hamravat bölgesi tamamen yan
dı: şehrin doğu kesimi ise daha önce V. 
(Xl. ) yüzyılda vuku bulan büyük bir karga
şada harabeye dönmüştü . Fustat ahalisi. 
Kudüs Kralı I. Amaury'nin saldırısı karşı
sında Kahire'ye geçerek savunmaya ka
tıldı. Şlrkuh sonradan Şaver'i ortadan 
kaldırıp Halife Ad ıd- Lidlnillah 'ın veziri 
olunca Fustatlılar'ı şehirlerine dönüp onu 
yeniden kalkındırmaya çağırdı. 572 ( 1176) 
yılında yapılan onarımlar sırasında Ebu 
Salih el-Ermenl'ye göre Fustat'taki bir
çok kilise de eski haline getirildi. Mısır'ı 
bu tarihten beş yıl sonra gören ibn Cü
beyr. Fustat'ın büyük bir bölümünün ye
niden i nşa edildiğini yazmaktadır. 

Fatımiler devrinde Cevher ve Muiz ile 
beraber Mısır'a gelen Mağribliler. Küta
meliler. Sanhacemer ve Sicilya Rumları'na 
Halife Aziz- Billah döneminde Türkler ve 
Deylemliler eklenmiş. Bedr ei-Cemall ve 
ondan sonraki vezirler döneminde Erme
niler'in sayısı çoğalmış . Kahire ve çevre
sindeki nüfusun çoğunluğun u onlar teş
kil etmiştir. Mısır'ın asıl yerli ahalisi köy
ler ve Said bölgesinde oturmuştur. 

Selahaddin-i Eyyubl Mısır'ı ele geçirdik
ten ( 56 71 ı ı 7ı ) sonra hem kendine mah
sus. hem de Kahire ve Fustat'ı denetimi 
altında tutacak yeni bir başşehir kurma
yı düşünmüştü . Bu maksatla Mukattam 
dağına yakın bir tepeyi seçti ve Kal'atül
cebel 'i yaptırdı. Burada inşasına başla
nan ve I. ei-Melikü'I-Adil döneminde oğlu 
Kamil tarafından tamamlanan saray. Os
manlı hakimiyetinin sonuna kadar sultan
ların ve valilerin ikametgahı olarak kulla
nılmıştır. Bu iç kalenin devamı olan taş 
surlar Kahire. Katai' ve Fustat'ı da içine 
alarak başşehrin gerçek birliğini sağladı. 
Kahire'de çok az kalan Selahaddin Kal'a
tülcebel'de sürekli ikamet etmedi: Kal'a
tülcebel'e taşınan ve Kahire'yi merkez 
edinen ilk Eyyubl sultanı ei-Melikü'I-Ka
mil Muhammed'dir. Eyyubller, Fatımi
Ier'in propaganda merkezi olan Ezher Ca
mii ' nin itibarını düşürmek için yalnız ibn 
Tolun. Amr b. As ve Hakim camilerinde 
cuma hutbesi okuttular ve Kahire'de her-

174 

hangi bir cami yaptırmadıkları gibi eski 
camiierin tamiratıyla da ilgilenmediler. 
Buna karşılık hem Fatımller'e karşı fikri 
mücadeleyi yürütmek hem de Ehl-i sün
net'e verdikleri önemi göstermek ama
cıyla Kah i re ve Fustat'ta yirmi üç medre
se yaptırdılar : bunlardan yalnız Kamiliy
ye ile Salihiyye günümüze kadar gelmiş
tir. Ayrıca Eyyubller imam Şafii. Abbas! 
halifeleri ve kendi hükümdarları ei-Meli
kü's-Salih Necmeddin Eyyub ile eşi Şece
rüddürr'ün adlarını taşıyan türbeler ve 
Sealibe Eyvanı gibi eserler de inşa etmiş
lerdir. Eyyubller. Kal'atülcebel ile surların 
dışında herhangi bir askeri ve idari tesis 
yapmadı lar. Sonradan Memlük Sultanı ei
Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun ve 
Kansu Gavri zamanında birleştirilen kale
nin su kanallarının bir kısmı Eyyubller'e 
aittir. Clze yolundaki iki köprü n ün üzerin
de bulunan Karakuş adına yazılmış kita
beler bunların da Selahaddin dönemine 
ait olduğunu göstermektedir. Sultan ei
Melikü's-Salih Necmeddin Eyyub 1241'
de. Kal'atülcebel'den müstahkem hale 
getirdiği ve bir köprüyle karaya bağladığı 
Kahire'nin batısındaki Ravza adasına ta
şındı. Burada yaptırdığı sarayın harabe
leri XVIII. yüzyılın sonlarına kadar ayakta 
kalmıştır. 

Memlükler'in iktidara gelmesiyle (650/ 
ı 2 5 2 ı Kah i re daha da genişledi ve yeni 
bir şekil kazandı. Bağdat Moğol istilasına 
maruz kalınca Abbasller'in hilafet merkezi 
de Kahire'ye intikal etti ve burası o gün
den itibaren Doğu islam aleminin dini 
merkezi oldu. Memlükler döneminde Ka
hire'deki imar faaliyetleri. özellikle Babü
züveyle'nin güneyindeki mahallelerde ve 
To lun bölgesinin etrafında yoğunlaştı. Bu
ralarda Sultan Hasan Camii. Müeyyed 
Şeyh Camii ve Hankahı . Sargatmış Med
resesi. Sencer ei-Cavll Medrese ve Mes
cidi. Emir Yeşbek (Yü şbek) Köşkü gibi çok 
sayıda dini ve içtimal tesis yapıldı. Moğol 
istilasına uğrayan ülkelerden gelen mül
teciler Birketülfil çevresine ve şehrin ku 
zeyindeki Hüseyniye bölgesine. Moğol or
dusundan kaçan bir kısım askerler Ba
bülluk bölgesine ve daha sonra gelen Va
fidiye cemaati de Fustat'ın kuzeyindeki 
Yediçeşme yakınlarında bulunan Hikrü
akboğa'ya yerleştirildi. Hüseyniye. bura
ya yerleştirilen mültecilerin çokluğu se
bebiyle şehrin en kalabalıksemtihaline 
geldi. Burada Emir Çevgandar bir cami. 
sarayhan (fundOk) ve hamam yaptırdı : ay
rıca Memlükler devrinde Kahire 'de yapı
lan 130 camiden on ikisi Hüseyniye sem-

tinde bulunuyordu. Hüseyniye'de ei-Meli
kü'n :Nasır Muhammed b. Kalavun zama
nında yüksek rütbeli otuz emlrin yerleş
tiği bilinmektedir. Bu sebeple de ei-Meli
kü'n-Nasır. burayı Kumirrlş ve Arzuttab
bale ile bağlamak maksadıyla körfezin ba
tısında birçokköprü yaptırmıştır. IX. (XV.) 
yüzyılın başlarına kadar şehrin iktisadi 
hayatında önemli rol oynayan kuzeybatı
daki Bulak Limanı da Muhammed b. Ka
lavun zamanında inşa edilmiştir. 

Kahire ei - Melikü'n-Nasır Muhammed 
döneminde gelişmesinin zirvesine ulaştı 
ve en geniş sınırlarına kavuştu . ibn Faz
luilah el-Ömer! o sırada Mısır' ın başşeh
rinin Fustat, Kahire ve Kal'atülcebel adlı 
üç büyük şehirden oluştuğunu söyler. 
Makrizi de bu dönemde Kahire ile Fus
tat' ın birleşik bir tek şehir haline geldiği
ni yazar ( el-tfltat, ı , 3651 . O günlerde şeh
rin nüfusunun 500-600 .000 civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Fakat 749'
da (1348) başlayıp on beş yıl ve 776'da 
( 1374) başlayıp iki yıl süren veba salgın
larında pek çok kişi ölmüştür (a.g .e., ı . 

339) 

ei-Melikü ' n-Nasır Muhammed döne
minde Kahire'nin yaşadığı her alandaki 
gelişmenin IX. (XV.) yüzyılın başlarından 
itibaren Timur istilası sebebiyle yerini çö
küşe bıraktığı görülür. ibn Tağrlberdl, 806 
( 1403) yılındaki kıtlık ve veba salgını sıra
sında şehrin büyük bir bölümünün hara
beye döndüğünü ve nüfusunun neredey
se üçte ikisinin yok olduğunu söyler 1 en
f'lücumü'z-zahire, XIII , ı52) Makrizi de 
emirlerin şehri yağma ettiklerini. vakıfla
ra saygı göstermediklerini ve birçok kim
senin devlet ve vakıf mülklerine el koydu
ğunu . özellikle 811 ( 1408) yılında Emir 
Cemaleddin Yusuf üstadüddar'ın Babül
'ld semtindekibirçok emlaki ve vakıf ara
zisini gasbederek yerlerine sonraları Ka
hire'nin tarihinde büyük rol oynayan ve 
"hayyü'I-Cemaliyye" ICemaleddi r. mahal
lesi ı denilen mevkide bir saray ve med
rese yaptırdığını yazmaktadır. Fustat'ta 
ise Makrlzl, Kalkaşendl ve ibn Dakmak' ın 
dakaydettiği gibi IX. (XV.) yüzyılın başla
rında yalnız Nil sahilindeki ve Amr b. As 
Camii civarındaki yapıların harabeleri kal
mıştı. Fustat ekonomik önemini kaybet
tikten sonra nüfusu azalmış ve aynı yüz
yılın sonlarına doğru artık tamamıyla tah
rip edilmişti. Kahire. daha sonraki dönem
lerde ve özellikle ei-Melikü ' I-Eşref Kayıt

bay zamanında bazı imar faaliyetlerine 
sahne oldu . Fakat VIII. (XIV. ) yüzyıldaki 
nüfusuna ulaşamadı: Osmanlı hakimi-



yeti öncesine ait tahmini rakam 385.000'
dir. Memlükler'in ticari faaliyetleri Fatı 

m1ler zamanındaki Kahire'nin sınırları için
de yoğunlaşmıştı; yalnız şehrin merkezini 
teşkil eden Kasaba semtinde yirmi üç 
ayrı çarşı ve yirmi üç "vikale" (vekale. ka
palı çarşı. kervansaray). günümüzde Ba
büzüveyle dışında kalan mahallelerde bir
çok ticaret merkezi vardı. Haliç'in arka 
tarafında da küçük pazar yerleri ve çe
şitli zenaat erbabına ait dükkanlar bu
lunuyordu. 

Memlük camilerinin en önemlisi surla
rın kuzeybatısında I. Baybars tarafından 
yaptırılan I. Baybars Camii idi. 71S (1315) 
yılından itibaren özellikle el-Melikü'n-Na
sır Muhammed b. Kalavun'a ait Kal'a Ca
mii 'nden sonra birçok cami daha inşa 
edildi. 662'de (1264) açılan I. Baybars'ın 
yaptırdığı Zahiriyye Medresesi dört ey
vanlı olarak planlanmış ilk medrese idi. 
Diğer önemli Memlük medreseleri. dev
rin mimari anlayışına uygun biçimde Ka
saba semtinde Kalavun. el-Melikü'n-Na
sır Muhammed b. Kalavun ve Berkuk ta
rafından yaptırılan yapılırdı. 703'te ( 1303) 
açılan dört eyvanlı Nasıriyye Medresesi 
dört mezhep fıkhının aynı bina içinde oku
tulduğu ilk medresedir. Kahire'deki ilk 
hankah. 569 ( 1173) yılında Selahaddin-i 
Eyyübl'nin bugünkü Cemaliye caddesi 
üzerinde bulunan Karasungur Medrese
si'nin karşısına yaptırdığı Saldü's-suada 
Hankahı'dır. Osmanlı devrine kadar kuru
lan diğer hankahlar ise şunlardır: Bun
dukdariyye. Il. Baybars el-Çaşniglr. Şeyhü 
el-Ömer!. İbn Gurab. Sencer el-Cavll. Fe
rec b. Berkük, el-Melikü'I-Eşref Barsbay. 
el-Melikü'I-Eşref İnal. Mısır'daki hankah
ların gelişimi tarikatiara bağlı olduğun
dan tarikatların IX. (XV.) yüzyıldan itiba
ren çözülme sürecine girmesiyle sayıları 
azalmıştır. 

Memlükler devrinde Kahire'de kurulan 
iş yerleri. hanlar ve vikalelerin mimarisi 
bir bütünlük arzediyordu. Kahire hanla
rının en eskisi. tarihi 7 42 ( 1341) yılından 
öneeye uzanan ve günümüzeyalnız kapı- _ 

sının kalıntısı intikal eden Küsün Hanı'dır. 
Sultan Kayıtbay'ın 882 (1477) yılında Ez
her Camii civarında. 88S'te (1480) Babün
nasr içinde yaptırdığı iki hanla Sultan 
Kansu Gavri'nin 906-922 (1501-1516) yıl
ları arasında yaptırdığı Nahle H anı ve yi
ne Kan su Gavri'nin tamir ettirdiği kapalı 
çarşı ile Hanü'I-Haım diğer hanların baş
lıcalarıdır. 
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II. OSMANLI DÖNEMİ 

Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafından 
922 Zilhiccesinde (Ocak 1517) fethiyle 
başlayan Kahire'de Osmanlı devri. görü
nüşe göre 1914'te sona ererse de fiilen 
XIX. yüzyılın başında etkisini yitirmiştir. 
Bundan önceki Memlük hakimiyeti bo
yunca Mısır Akdeniz'in doğu havzasının 
ana merkezi olmuş, Kahire ise Doğu dün
yasının en önemli şehirlerinden biri özel
liğini kazanmıştı. Roma ve Venedik'i baş
ka şehirleri e kıyas edebilecek derecede 
iyi tanıyan seyyah Felix Fabri 1483'te Ka
hire'yi bütün dünya şehirlerinin en bü
yüğü ve meşhuru. dünyadaki en harika 
bir şehir olarak belirtir (Le vayage en 

Egypte, ll, 400). 

Osmanlı Kahiresi hakkında çeşitli araş
tırmacılar tarafından genellikle olumsuz 
fikirler ileri sürülmüştür. Bu husus. Os
manlı dönemiyle ilgili küçümseyici bir tav
rı yansıttığı kadar Osmanlı Kahiresi'nin 
Memlükler'e ait metropol ve onun abide
vi azametiyle karşılaştırılmasından kay
naklanmaktadır. Me reel Clerget klasikleş
miş eserinde. "Şehir anlaşılmaz bir şekil
de yavaş yavaş sönüyor. ölmeye yüz tutu
yor. Şaşaalı mazisinin kalıntıları yı kılmaya 
terkediliyor" demektedir (Le Caire, I, 178). 

Söz konusu fikirleri doğrulamak için çe
şitli deliller de sıralanmıştır. Bunlara gö
re Kahire. bütün Ortadoğu'yu kaplayan 
bir sultanlığın başşehri iken bir eyaletin 
merkezi durumuna indirilmiş. böylece 
gelir kaynakları küçülmüş ve sonraki yıl-

175 


