MEM LÜK
ğu

arsadan yeni açılan bir sokak geçmiş,
bir kısmı üzerine yeni binalar yapılmıştır. 1940'lı yıllarda kagir bir binanın
girişinde kalan Memi Can Efendi'nin mezarının yerinin belli olması için mahalle
sakinleri tarafından üzerinde "Bican Baba
Mezarı" yazılı bir mezar taşı yaptırılmıştır.
1967'de mevcut binanın yerine Cemaleddin Server Revnakoğlu'nun ifadesiyle
"nakl-i ku b ur dahi yapılmadan" bir apartrnan inşa edilmiştir. Söz konusu mezar
taşı. az ileride Emir Buhari Camii'nin haziresindeki boş bir yere bir ka birmiş gibi
arsanın

Memi Can
Efendi'nin

Lübbü 'l-usül
li ma'ri[eti'tta riki'l-vüsül

konulmuştur.

Eserleri. 1. Lübbü'l-usı11 fi mfı'rifeti't
Seyyid Alizade'nin Şir'a
tü'l-İslfım adlı kitabından nakiller, Feridüddin Attar ve Mevlana Celaleddin-i ROmi gibi sufilerden alınan beyitlerle süslenen kitapta daha çok ibadetterin faziletleri üzerinde durulmuştur. Eserin beş
nüshası bilinmektedir (Hacı Selim Ağa
Ktp., Aziz Mahmud Hüdayi. nr. 670; istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Osman
Ergin, nr. 822/ 2, nr. 197/ 1; Çorum Hasan
Paşa Ktp ., nr. 819; Bursa Eski Yazma ve
Basma Eserler Ktp., Genel, nr. 1440/ 1•-54b).
2. Metalibü's-sülı1k fi beyani't-tariki'lmeslı1k (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud
Efendi, nr. 3 145). Bir önceki esere zeyil
olarak yazılmıştır. Memi Can Efendi'nin
998 ( 1590) yılında istiğrak halinde iken
müridi Muslihuddin-i Rumi'ye imla ettirdiği eser lll. Murad'a sunulmuştur. 3. Divan. XVI. yüzyıl tekke şairleri arasında adı
geçmeyen Memi Can Efendi'nin divançesinin tek nüshası bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 796/
1-2 ı). lll. Murad'ın şiirleri tasawuf ehli
birçok kişi tarafından "muhakkikane ve
muvahhidane" bulunduğu için şerhedil
diği bilinmektedir. Bunlar arasında Memi Can ile halifesi Sursalı Mehmed Subhi
efendiler de bulunmaktadır. Divançede
Memi Can Efendi'nin, "Ol nice mahluk-ı
bi-candır ki halk olalı bir kerre söyledi"
mısraıyla başlayan lugazı şerhettiği görülmektedir. 4. Uknumü'l-hikem fi ma'rifeti'l-sırri'l-kıdem (Süleymaniye Ktp.,
Fatih, nr. 2559). Memi Can Efendi'nin lll.
Murad için yazdığı bir methiyesinin müridi Mehmed Kadı el-ÇorGmi tarafın
dan yukarıdaki adla şerhedildiği kaydedilmekteyse de eser incelendiğinde
bu kişinin şarih değil katip olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu eserde Mehmed Kadı, Memi Can Efendi'nin önceki
iki kitabını Muslihuddin-i Rumi adlı müridi, bunu ise kendisi için imla ettiğini betariki'l-vüsı11 .

adlı eserinin
ilk ve son sayfaları
{Hac ı

Selim

A§a Ktp.,

Aziz Mahmud

Hüdayi, nr. 670)

lirtmektedir. Esere. Memi Can Efendi'nin Sultan Murad'ın methine dair yazdı
ğı beş beyitlik bir manzumenin şerhi yapılarak başlanmış. seksen varakta ancak
iki beyit şerhedilebilmiştir. Bir şairin kendi şiirini yine kendisinin şerhetmesine güzel bir örnek olan eser, ilk bakışta padişaha yaranmak için yazılmış gibi zannedilirse de şerhte padişahın adının geçmediği ve mücerret tasawufi yorumların yapıldığı görülmektedir.
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Esir veya köleler arasından seçilip
özel eğitimden geçirildikten sonra
hükümdann muhafız birliğine alınan ve
zamanla aristokrat bir sınıf oluşturan
ücr etli askerler.
_j
L

Sözlükte "malik olmak" anlamındaki
mülk kökünden türetiten memllık "malik olunan şey" demektir. Çeşitli İslam ülkelerinde memlük yerine gulam ve Kuzey Afrika'da abid kelimeleri kullanılmış
tır. Endülüs'te özel muhafız birliklerinin
hemen tamamını oluşturan Slav kökenli
paralı askerlere verilen sakalibe adı da
"memlük" anlamındadır.
Muhafız birliklerinde görev yapan. kendilerine has içtimal ve hukuki statüye sahip memlükler bir tür profesyonel asker
niteliğinde İslam toplumuna girmişler ve
zamanla siyasi iktidarları ele geçiren bir
güç halini almışlardır. Bunu gerçekleşti
rirken köle olmalarını yadırgamamışlar,
hatta ulaştıkları konumu bir eleme ve seçilme sonucunda elde ettikleri için mem-
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lük kimliğini bir imtiyaz ve asalet belirtisi
olarak görmüşlerdir. Memlük sınıfının ortaya çıkışında bazı önemli kriterler bulunmaktadır. Bunların başta geleni İslam
alimlerinin uygun bulduğu kölelik statüsünde ve beyaz ırktan olmaktır. Memlükler. genellikle Kafkaslar'dan ve Orta Asya
steplerinden gelen ve Türk diye adlandı
rılan kavimlerden seçilirdi. Etiyopyalı, Batı
Afrikalı ve Hintli hadımları memlük gibi
görmek doğru değildir ; bunları memlüklerin hizmetinde bulunan bir unsur olarak değerlendirmek gerekir.
Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidin
devrinde İslam ordusu Arap asıllı askerlerden meydana geliyordu. Fetihlerle birlikte Araplar dışında İslam'a girenierin
sayısında hızlı bir artış görüldü. Yeni müslüman olanlardan İranillar ve Kıptiler gönüllü veya ücretli asker konumunda orduya katıldılar. Emeviler döneminde baş
ta Türk, Serberi ve İranillar olmak üzere
Arap dışı müslüman askerlerin sayısı daha da arttı. Em eviler için en önemli asker
kaynağı Horasan'dı. öncelikle sınır boylarında yaşayanlar büyük ölçüde müslümanların tarafına geçmişler ve "mevall"
sıfatıyla Arap ordularına katılmışlardı.
Ancak ordunun kumanda kademesinde
Araplar yer alıyor ve mevall statüsünde
bulunanlar onların kendilerine ikinci sınıf
insan gözüyle bakmasını kabullenemiyordu. Basra Valisi Ubeydullah b. Ziyfıd. 54
(674) yılında Buhara seterinden dönerken beraberinde getirdiği 2000 kişilik bir
Türk birliğini Basra'ya yerleştirmişti (Taberi. V, 298). Kuteybe b. Müslim'in emrindeki 12.000 askerin de yaklaşık 7000
kadarı çoğunluğu Türk olmak üzere Arap
dışı müslümanlardan oluşuyordu . Diğer
taraftan Velid b. Abdülmelik zamanında
gerçekleştirilen Kuzey Afrika ve Endülüs'teki fetihlerden sonra İslam ordusunda yer alan Serberi asıllı askerlerin sayısı
da çok artmıştı.
132 (750) yılında Em eviler'in yıkılması
na sebep olan Horasan kuwetleri arasın
da Türk ve İranlı unsurlar çoğunluktaydı.
Bu tarihten itibaren Horasanlılar yaklaşık iki nesil boyunca Abbfısi ordusunun
en önemli birliklerini teşkil ettiler. Göçebe menşeli bu askerler Irak'taki yeni konumlarına çok çabuk uyum sağladılar ve
kısa zamanda halife ve halk nezdinde büyük itibar kazandılar. Emin ile Me' m un
arasındaki iç savaşta kardeşini yenen
Me'mCın, Horasan dolayiarından topladığı
kuwetlerle iktidarı ele geçirmiş ve korumayı başarmıştı. İslam ordusundaki Arap
dışı unsurlar arasında Türkler kadar nü-
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fuzlu olanlar yoktu. Me'mün'un Horasanil
askerlerinin hemen tamamı Türkler'den
oluşuyor ve Mu'tasım devrine kadar daha çok Horasanlılar diye biliniyordu. Bu
askerler hem milliyetleri hem askeri kimlikleri bakımından m em! ük sisteminin bir
prototipiydi. Mu'tasım zamanında memlük sayısında çok hızlı ve önemli bir artış
oldu. Bunun başlıca sebebi, Abbasiler'in
kuruluşuna büyük katkıları olan İranlı
lar'ın nüfuzunun gittikçe artmasıyla birlikte Araplar'la aralarındaki rekabetin
devletin işleyişini tehlikeli biçimde etkilerneye başlaması ve Me'mün ile halefierinin bu güçler arasında denge kurmak
amacıyla İslam devleti sınırları dışından
Türkler'i getirterek onlardan özel askeri
birlikler kurmasıdır. Böylece ordudaki
memlüklerin sayısı kısa zamanda 30.000'e
ulaştı . Bu birliklerin kumanda kademelerinde yine Türkler bulunuyordu. Mu'tasım . Türk birlikleri için Samerra şehrini
kurarak onlara geniş iktalar verdi ve yerli
halkla karışmalarını engellemek amacıy
la Asya steplerinden evlenecekleri kızlar
getirtti.
Memlük sistemi kısa zamanda devletin
hüküm sürdüğü bütün topraklara yayıl
dı. Artık halitelerin memlükleri yanında
eyaJet valilerinin de memlükleri vardı. Ancak bu durum ülke içinde devlet otoritesinin ortadan kalkmasınayol açtı. Başlan 
gıçta vilayetlerdeki düzeni memlükler
sayesinde sağlayan halifeler ve valiler bu
defa onların merkeze karşı bağımsızlık
mücadeleleriyle karşılaştılar. Babası.
Me' mCın'un hizmetinde bir memlük olan
Mısır vali vekili Ahmed b. Tolun soydaşı
memlüklerin desteğini alarak Mısır'da ilk
müslüman-Türk devletini kurdu (254/
868). Yine Tolunoğulları'nın yı kılmasından
sonra Mısır valiliğine getirilen ve Abbasiler'in hizmetindeki başka bir Türk memlükünün oğlu olan Muhammed b. Tuğç
el-İhşid , emrindeki 8000 memlükün desteğiyle Mısır'da iktidarı ele geçirip İhşidi
ler Devleti'ni tesis etti (323/935) 3S8'de
(969) bu devleti yıkan Fatımiler dememlük sistemini uygulamak durumunda kaldılar. Fatımi ordusunda başlangıçta Serberi ve Zenci birlikleri bulunuyordu. Mi'ıs
tansır- Billah zamanından ( ı 036-l 094) itibaren sadece Türkler'den meydana gelen
memlük birlikleri kuruldu. Fatımiler. bu
birlikler sayesinde özellikle Suriye ve Mı
sır üzerindeki hakimiyetlerini belirli bir
zaman sürdürme imkanı buldular. Türk
memlükleri farklı devletler tarafından
yaklaşık 450 yıl boyunca tercih edilen askeri kuwet oldu. Bir müslüman yönetici,

Türk memlüklerinden birlik kurmaya karar verdiğinde komşu devletler de başka
seçenekleri bulunmadığından onu takip
ediyordu ; çünkü aksi takdirde o devlet
diğerlerinin karşısında zayıf duruma düşüyordu. Memlük elde edilebilecek bölgelere hükmeden veya onlara yakın bir
coğrafyada olan müslüman yöneticiler
düşmaniarına karşı avantajlı durumdaydıla r. Mesela Samaniler bu avantajı çok
iyi kullanmışlardır.
Başlangıçta

Türk devletlerinin orduköle askerlerden oluşan birlikler
yoktu. Türkler'in gulam 1 memlük sistemini uygulamaları Xl. yüzyılın başlarına
dayanmaktadır. Türk hanedanları bu yüzyılda Orta Asya'dan gelerek İran'a yayıl
dılar ve zaman zaman Türkmen birliklerinin yerine daha güvenilir bir unsur olan
gulamları kullandılar (b k.GULAM). Oulamlık müessesesi. memlük sisteminin tam
bir benzeri olduğu gibi amaç ve görevleri
bakımından Osmanlılar'daki kapıkulu askeriyle de eş değerdedir (bk. I<APIKULU;
larında

YENiÇERi ).

Selahaddin-i EyyCıbi' den itibaren Mısır
ve Suriye'de istihdam edilen memlüklerin sayısı çok arttı. Bu devirde memlükler emirlerin birliklerinin çekirdeğini oluş
turmaktayd ı. EyyCıbi sultan ve meliklerinin her biri. kendi devletini korumak ve
diğer bir melikin toprağı üzerindeki emellerini gerçekleştirebiirnek için yeni askeri
birlikler kurmak zorunda kaldı ve hasım
ları karşısında kendilerini güçlü kılacak
bir unsur olarak m em lük istihdam etmeye başladı . XII. yüzyılın ortalarında Ortadoğu'daki irili ufaklı bütün İslam devletlerinde memlüklerin sayı sı ve nüfuzu olağan üstü bir şekilde artt ı. Art ı k Türk
memlükleri bölgede siyasi ve askeri olaylarda belirleyici bir güç olmuş ve şehza
delerin tahta geçişlerini kontrolleri altı
na almışlardı. Çünkü EyyCıbi hükümdarları saltanatlarını korumak için mutlaka
memlüklerin desteğine ihtiyaç duyuyor,
onlar da bu sayede siyasi nüfuzlarını gittikçe arttırmaya çalışıyordu. Nihayet 1250
yılında Mısı r ' da iktidarı ele geçirip 1S17'de Yavuz Sultan Selim tarafından yıkıla
cak olan Memlükler Devleti'ni kurdular ve
yıkılıştan sonra da 1811 yılında Kavalalı
Mehmed Ali Paşa'nın önde gelen beylerini
ortadan kaldırmasına kadar nüfuzlarını
korudular.
Memlük sistemi Memlükler zamanın
da ideal şeklini alm ıştır. Bu sistemin genel tercihi asker yetiştirilecek aday kölenin cesaret. güçlülük. çeviklik ve uzun
boyluluk gibi özellikler taşımasının yanın-
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da gazilik.

şehitlik,

cihad vb. yüksek deve kendisine saf
İslami inancın aşılanabilmesi için putperest inancına sahip, yani step kültüründen gelen bir genç hatta çocuk olması idi.
Aranan şartları haiz satılık gençler için
gerektiğinde büyük paralar ödeniyordu.
Bu sebeple bazı bölgelerde yaşayan aileler çocuklarını gönüllü olarak köle tüccarlarına satıyordu; bazı babalar ise yüksek
kazanç sağlamak için oğullarını bizzat getiriyor ve sıkı pazarlıkyapıyordu (Makrlzl.
el-ljıtat, 11. 214) . Kölelerin satın alınması
ve güvenli bir şekilde Mısır'a getirilmesinde köle tacirlerinin çok önemli rolü
vardı. Köle ticareti yapanlar, memlükün
ana vatanı ile Memlük Devleti'ni birleşti
ren zincirin bir halkasını teşkil ediyordu.
Köle taeirinin en bilinen lakabı "hoca" idi
(Kalkaşendl. VI. ı 3). Memlük Devleti, askeri ve idari alanda ihtiyaç duyduğu insan kaynağını memlük sistemini iyi çalış
tırarak sağlıyordu. Bundan dolayı öncelikle köle ticaretini cazip kılacak çeşitli önlemler almıştı; köle tacirleri diğer taeirierin tabi olduğu vergilerden muaftı. Köle
taeiri Orta Asya'dan aldığı köleleri doğ
rudan Mısır'a getirmezdi. Toplanan köleler. İslam alemine arz için ilk önce büyük
şehirlerde açılan köle pazarlarına götürülüyordu; bunların en meşhurları Fustat ve Bağdat'taki "darü'r-raklk" denilen
pazariard ı.
ğerler uğruna savaşması

Memlük sultanı için satın alınan kölelerin bedeli beytülmal tarafından ödenirdi. Bir sultan öldüğü veya tahtından indirildiği zaman "küttabiye" (kitabiye) denilen, henüz eğitimini tamamlamamış ve
bu yüzden sultan tarafından azat edilmemiş memlükler tekrar beytülmale gönderilir ve gelenek gereği yeni sultan onları
bir daha satın alırdı (Makrlzl. es-Sülük,
ı. 584); bu sırada kadılar da hazır bulunurdu (İbn iyas. ııı . 16) . Bir memlük için
ödenen fiyat o memlükün lakabı olabiliyordu. Kaynaklar. Sultan Kalavun'un taşıdığı "Eifi" lakabının kendisine 1000 dinara satın alınması sebebiyle takılmış olduğunu belirtir (İbn Tağrlberdl. en-Nücümü 'z-zahire, VII. 325).
Sultan tarafından satın alınan bir memlük, önce Kahire Kalesi'nin kışialarında yer
alan ve "tabaka" denilen askeri okula yerleştirilirdi. Bu okulda memlüke Sünni
esaslara göre İslam dini öğretilir. ardın
dan bir emlrle dahi konuşmasına müsaade edilmeyen katı disiplin kuralları içinde
askeri bilgiler verilirdi. İbn Haldfın'a göre
dini bilgiler eşliğinde yaptırılan bu eğitim

askerlik

mesleğini

motive ediyordu (ei-

'İber, V. 37 ı). Öğrenimini bitiren memlük

azat edildikten sonra askeri teçhizatını
alır ve sultanın hassa birliğine katılırdı .
Bir memlükün meslek hayatındaki en
önemli kişi onu en son satın alan ve azat
eden kimseydi. Azat edilen memlüke
"atik", azat edene de "mu'tık, mevla. üstat, seyyid" denirdi. Memlük. son efendisine karşı onun ölümüne kadar büyük
saygı ve sadakat duyguları besi erdi. 1.
Baybars'ın sultan olduktan sonra dahi
emlri durumundaki mevlası Ay Tegin'e
büyük saygı gösterdiği ve bunun diğer
memlüklere örnek teşkil etmesini istediği bilinmektedir. Bir memlük mevlası
na sadakat gösterdiği gibi arkadaşlarına
da sadıktı . Memlükün kölelik ve azatlık
arkadaşlarına "huşdaşiye" (huşdaş) denirdi. Huşdaşlar tam bir dayanışma içindeydi; uzun zamandan beri huşdaş olanların
arasına sonradan katılanlara "ecnebi"
(garip) denir ve kendilerine bir süre yabancı gibi davranılırdı. Huşdaşiye arasında
görülen karşılıklı dayanışma yaşça büyük
olanın küçüğü gözetmek için görev almasıyla başlar ve büyük memlüke " ağa " .
küçük memlüke "ini" denilirdi.
Memlükler daima Türk isimleri kullanmışlardır; bu durum onların toplumun
geri kalanından ayrılmaları. birlik olmaları ve kendi özgün kimliklerini korumaları hususunda büyük önem taşımıştır.
Memlüklerin ırken Türk menşeli olup olmamasının Türk ismi taşımalarına etkisi
yoktu; Türk asıllı olmayanlar da Türk adı
almak zorundaydı ve bu isim değişikliği
genellikle kölenin tüccar tarafından ilk
efendisine satışı sırasında yapılırdı. Çeşitli kavimlere mensup olan ve Türk adları taşıyan memlüklerin konuştukları dil
de Türkçe idi; dolayısıyla Türk veya Etrak
diye çağrılıyorlardı. Kurdukları devlete
Memlükler'in yanı sıra Devletü Türk veya
Devletü'I-Etrak de deniliyordu.
Memlükler şahsi meziyetleri. sosyal
farklılıkları ve askeri alandaki başarıları
ile Mısır toplumunda özel bir aristokrat
sınıfı oluşturmuştur. Ancak bu tek nesiili
bir soyluluktu; yani memlükün memlük
olmasıyla başlayıp ölümüyle sona eriyordu ve çocuklarına intikal etmiyordu . Çünkü bir memlükün oğlu kölelik veya esirlikten gelmediği için memlük alamıyor ve
bu sıfatı taşıyamıyordu (bk. EVLA.DÜ'nNAS). Memlükler Mısır'dan başka Hindistan'da da kendi adlarıyla anılan bir hanedan kurmuşlar ve bir asra yakın bir süre
iktidarı ellerinde tutmuşlardır (bk. DELHi SULTANLIGI; ayrıca bk. DiA, XIV, 183) .
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SüLEYMAN KIZIU"OPRAK

MEMLÜKLER
( ..:.4JI..o.Alf 4!.9~)
Mısır,

L

Suriye ve Hicaz'da hüküm süren
müslüman Türk devleti
(1250-1517).
.J

Mısır ' da Eyyfıb'i

ordusundaki Türk asıl
emirler tarafından kurulan. dönemin tarihçilerinin Türk Devleti olarak
adlandırdığı Memlükler (Kölemenler) . Bahri Memlükleri (Bahriyye. Birinci Memlükler; 1250- 1382) ve Burc'i Memlükleri (Burciyye. İkinci Memlükler; 1382-1517) olmak
üzere iki dönemde incelenebilir.
Eyyfıb'i Hükümdan ei-Melikü 's-Salih
Necmeddin Eyyfıb'un Kıpçak ülkesi ve
Kafkasya'dan getirtip Ravza adasındaki
kışlalara yerleştirdiği Türk asıllı memlüklerden oluşan ve Bahrü'n-n'il'e (Nil nehri)
izafetle el-Memal'ikü'I-Bahriyye adını alan
özel birlikler çok geçmeden Eyyfıb'i ordusunun en önemli unsuru haline gelmişti.
Necmeddin Eyyfıb'un ölümünün hemen
ardından Fransa Kralı IX. Louis liderliğin
deki Haçlı ordusuna karşı kazanılan Mansfıre ve kralla birlikte pek çok kumandanın esir alındığı Faraskur (3 Muharrem
64817 Nisan ı 250) savaşlarında en büyük
rolü bu birlikler oynadı. Ancakyeni Eyyfı
b'i hükümdan Thran Şah onların başarısını
kıskandı ve liderlerini tahtının ortakları
gibi görüp görevlerinden almaya başla
dı; ayrıca tahta geçmesini sağlayan Türk
asıllı üvey annesi Şecerüddürr' ü babası
nın hazinesini saklamakla itharn etti ve
ona ağır hakaretlerde bulundu. Bunun
üzerine Bahri emirlerinden Baybars elBundukdar'i ve arkadaşları bir suikastla
Turan Şah'ı öldürdüler. Onun ölümüyle
Mısır'da Eyyfıb'iler yıkılmış ve yerine
Memlükler adıyla bilinen Türk Devleti kulı azatlı

rulmuştur.

Baybars ve arkadaşları efendileri Necmeddin Eyyfıb ' un dul eşi Şecerüddürr'ü
tahta çıkarmışlar. onun memlüklerinden
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izzeddin Aybek et-Türkman'i'yi de atabek
Türk asıllı olması dolayısıyla
bazı tarihçilerio Memlükler'in ilk sultanı
saydığı Şecerüddür esir Fransa kralıyla
bir anlaşma yaparak Dimyat' ı tahliye etmesi, ağır bir vergi ödemesi ve islam ülkelerine saidırmamaya söz vermesi şart
Iarıyla onu serbest bıraktı. Ancak bu başarısı işe yaramadı. Suriye Eyyfıb'i emirleri, meşru hakları saydıkları Mısır sultanlığını onun elinden almak için harekete
geçmişlerdi. Ayrıca onun sultanlığı kadın
olması dolayısıyla da yadırganmıştı . Bağ
dat Abbas! Halifesi Müsta'sım- Billah ' ın
devreye girmesiyle tahta çıkmasını sağ
layan Bahri emirlerinin tavsiyesine uyan
Şecerüddür, izzeddin Aybek'le evlendi ve
seksen gün oturduğu tahtını ona devrettL Böylece tarihçiferin ç oğu tarafından
Mısır Memlük hükümdarlarının ilki sayı
lan izzeddin Aybek tahta çıkmış ve Memlükler Devleti resmen kurulmuş oldu (ı
Reb'iül ahir 64813 Temmuz 1250) .
yapmışlardı .

Sultan izzeddin Aybek. tahtından feragat edip Eyyfıb'iler'den altı yaşındaki elMelikü 'l -Eşref Musa'yı tahta çıkarması
na rağmen Mısır üzerine yürüyen Suriye
Eyyfıb'i birliklerini Abbasiye civarında
mağlfıp etti. Eyyfıb'iler ' in yeniden savaş
hazırlığı yaptığı sırada Moğol tehlikesi
ortaya çıkınca Abbas! halifesinin devreye
girmesiyle iki taraf arasında antlaşma yapıldı (Safer 65 11 Nisan 1253). Eyyfıb'i emirlerinin Memlük Devleti'ni resmen tanıdık
larını göstermesi bakımından büyük
önem taşıyan bu antlaşma ile Ürdün nehri iki devlet arasında sınır kabul edildi.

Memlük kılıçları (TSM)

izzeddin Aybek bundan sonra anlaş
Bahri emirleriyle uğraş
mak zorunda kaldı. Onlardan kurtulan
Aybek, Moğollar ' ın Bağdat'a saldırdığı
haberi duyulunca bu gelişmeyi bahane
gösterip çocuk sultanı tahttan indirip yeniden tahta çıktı. Ardından Said bölgesinde başl atılan isyanları bastırdı ve Eyyfıb'i emirleriyle ikinci bir barış yaparak
yönetirnde istikrarı sağlad ı. Bu arada
siyasi bir evliliğe niyetlenmesi ve Musul
Em'iri Bedreddin Lü'lü'ün kızıyla nişanlan
ması yüzünden hanımı Şecerüddürr'ün
emriyle bir suikast sonucunda öldürüldü
(22 Reb'iülevvel 65519 Nisan 1257) .
mazlığa düştüğü

Duruma hakim olan izzeddin Aybek'in
memlükleri onun önceki hanımından oğ
lu NCıreddin Ali'yi sultanlığa, aralarından
Kutuz'u da sultan naibliğine getirmişler
di. On beş yaşında tahta geçen NCıreddin
Ali zamanında ( 12 5 7-1 2 59) bütün yetkileri elinde tutan Kutuz, 656 ( 1258) yılın
da Bağdat Abbas! hilafetini ortadan kaldıran Moğollar ' ın Suriye istikametinde
ilerlemeye devam etmesi üzerine, yaptığı
toplantıda bu zor şartlarda herkese söz
geçirebilecek muktedir birinin sultanlığa
getirilmesini teklif etti ve oy birliğ iyle
sultan ilan edildi ( 17 Zilkade 65715 Kasım
1259). Bu sırada islam tarihinin en kritik
dönemlerinden biri yaşanıyordu . Bahri
Memlük emirlerinin Mısır'a dönüp kendisinekatılmasıyla gücünü arttıran Kutuz, Hülagfı'nun teslim olma tekliflerini
reddederek ordusunun başında Filistin'deki Aynicalfıt mevkiine kadar geldi. Burada Moğollar'a karşı, tarihin akışını değiştiren savaşlardan sayılan Aynicalfıt Savaşı'nı kazandı (25 Ramazan 65813 Eylül
1260) ve Suriye'nin büyük kısmı MemlükIer'in eline geçti. itaat arzeden Hama,
Humus ve Kerek Eyyfıb'i emirleri görevlerinde bırakıldı. Bu zaferle Memlükler
islam dünyasının en büyük devleti haline
geldiler ve bu özelliklerini Osmanlılar'ın
yükselme devrine kadar korudular. Ancak
zaferiyle tarihe damgasını vuran Kutuz
kendisini karşılamak için süslenen baş
şehrine ulaşamadı. Savaşın kazanılmasın

da büyük rol oynayan Bahri emirlerinden
Baybars el-Bundukdar'i ve arkadaşları dönüş yolunda onu öldürdüler ( 16 Zilkade
658 1 23 Ekim ı 260).
Bahri emirleri tarafından sultan ilan
edilen ve devletin gerçek kurucusu sayı
lan I. Baybars ile birlikte Memlük tarihinde yeni bir dönem başladı. Saltanatı
na dini meşruiyet kazandırmak ve bu sayede hakimiyetini kuwetlendirmek isteyen Baybars, Abbas! ailesinden birini ha-

