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HiLAL GöRGÜN

İlim, Kültür ve Medeniyet (641-151 7).
Mısır fethedildiğinde,

eski canlılığını kaybetmesine rağmen İskenderiye antik kültürün en önemli merkezlerinden biriydi.
İslam ordularıyla Mısır'a gelen sahabilerin
bölgede yerleşmesiyle birlikte İslam kültürü de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu
sahabiler ilim hayatının merkezi konumundaki Amr b. As Camii'nde Kur' an, hadis ve fıkıh halkaları kurmuştur. Onların
arasındaki en meşhur sima Amr b. As'ın
oğlu Abdullah 'tı. Emevller devri boyunca
bölgeye göç eden tabiln bu noktada
önemli bir görev üstlenmiş, halifeler de
zaman zaman bölgeye alimler göndererek bu hareketi desteklemiştir. Mısır'da
yetişen ilk alimlerden biri fakih Yezld b.
Ebu Hablb el-Mısrl'dir. Bu dönemde Mı
sırlılar M edin e, Dımaşk ve çeşitli Irak şe
hirlerine ilim yolculukları yapmaya başla
mıştır; hadis almak amacıyla diğer yerlerden de buraya gelenler vardı . Abbasller'in ilk yıllarında Mısrl nisbesini taşıyan
fıkıh ve hadis alimleri arasında Amr b. Haris, Ebu Abdurrahman Abdullah b. Lehla
ile Leys b. Sa'd'ın adları zikredilebilir. Erken devirden itibaren kıraat ilmi Mısır'da
belirginleşmiş ve bu alanda ilk öne çıkan
lar Verş adıyla bilinen Osman b . Said elMısrl ile öğrencisi Ebu Ya'kub el-Ezrak
Yusuf b. Amr el-Mısrl olmuştur.
Mısır'da görülen ilk mezhep Malikilik
olup bunda Osman b. Abdülhakem el-Cüzaml. Abdurrahman b. Halid b. Yezld ve
Ebu Abdullah Abdurrahman b. Kasım'ın
payları büyüktür. Kitfıbü'l-Cami'in müellifi Abdullah b. Vehb el-Mısrl. Eşheb elKaysi ve Abdullah b. Abdülhakem el-Mısrl
de bu dönemde yetişen Maliki fakihlerindendir. İmam Şafii'nin ömrünün son yıl
larını Fustat'ta geçirmesiyle Şafillik de yayılmaya başlamış ve İslam'ın diğer bölgelerine göre Mısır daima bu mezhebin en
önemli merkezi olarak kalmıştır. Kütüb-i

Sitte müellifleri BuhM, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. Nesai ve İbn Mace hadislerini toplarken Mısır ' ı ziyaret etmişlerdir.
Abbasller devrinde bilhassa lll. (IX.) yüzyılın başlarından itibaren İmam Şafii'nin
yerleşmesiyle bölgedeki ilmi hareketlilik
hız kazanmıştır. Fakih Ebu Abdullah İbn
Abdülhakem ile Rebl' b. Süleyman el-Cizl
Şafii mezhebinin diğer önde gelen simalarıdır. Burada tasawuf hareketini Zünnun el-Mısrl olarak tanınan Sevban b. İb
rahim başlatmış. Arap dili ve edebiyatın
da Ebu Abdullah Ahmed b. Yahya et-Tüclbl, tarihçilikte FütCıJ:ıu Mışr ve al].bfı
ruhô'nın müellifi Ebü'l-Kasım İbn Abdülhakem öne çıkmıştır. Ancak bu dönemde
Mısır'ın ilim hareketi açısından, buraya
Endülüs ve İfrlkıye'den ilim seyahatlerinin yapılmaya başlanmış olmasına rağ
men siyasi merkezlerin dışında kalmasın
dan dolayı henüz Hicaz, Suriye ve Irak'ın
seviyesine ulaşamadığı görülmektedir.

Emevl ve Abbas! devirlerinde Mısır toplumunun yapısı göçler ve ihtidalar sebebiyle önemli ölçüde değişmiştir. Bölgenin
cizye gelirlerinin Hz. Osman zamanından
Abbasller'in sonuna kadar tedrlcl olarak
düşmesi ve tarihi kayıtlarda hıristiyan
isimlerinin azalması, yerel halkın fetihten sonra geçen yaklaşık 250 yıl içerisinde müslümanlaştığının açık delilidir. lll.
(IX.) yüzyılın ortalarına gelindiğinde hıris
tiyanların büyük kısmı ihtida etmiş ve
bölgeye gönderilen Arap kabileleriyle
askerleri de yerleşik bir düzene geçerek
halkla iyice karışmıştı. Müslümanların
yeni fethedilen Mısır'da Bizans dinarının
kullanılmasına izin vermeleri , kiliselere
dokunmamaları ve divanlarda yerli unsurları çalıştırmaya devam etmeleri halkı
İslam'a yaklaştıran sebeplerdendir. Em evi
halifeleri devlet dairelerinde müslümanları çalıştı rm ayı tercih etmiş ve bu durum
ihtidaların yaygınlaşmasına yol açmıştır.
ömer b. Abdülazlz'in ihtida edenlerden
cizyeyi kaldırması bu gelişmeyi iyice hız
landırmıştır. Müslümanlar Mısır'ı fethettiklerinde bölgede Kıptlce ve Grekçe konuşuluyordu. Emevller döneminde özellikle divanların Arapça tutulmasıyla birlikte Arapça'nın yaygınlaşması hız kazanmış, bu arada hıristiyanların bazı dini kitapları Arapça'ya çevrilmiştir. Arapça'nın
tamamen yaygınlaşması ancak lll. (IX.)
yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. IV. (X.)
yüzyıldan itibaren Kıptlce unutulmuş, kilisenin dili de Arapça'ya dönüşmüştü. Artık ayinler Arapça yapılıyor, kilise tarihleri
dahi Arapça yazılıyordu. Mısır'ın fethiyle
başlayan Arap kabilelerinin bölgeye göç-

leri yaklaşık beş asır boyunca devam etmiştir; fetihten bir asır sonra Mısır divanlarında kayıtlı Araplar'ın sayısı 40.000 aileyi geçmişti. Bu kabileler arasında Kays,
Tay, Rebla, Fezare, Hilal, Süleym, Hevazin
en önde gelenlerdir. Bölgeye yerleştirilen
ilk Arap kabileleri özell ikle Emevl devri
boyunca yönetici sınıfı oluşturmuş. bu imtiyazlı durumları sebebiyle yeriilere karış
mamıştır. Ancak Abbasller'in lll. (IX.) yüzyıldan itibaren bu kabilelerden haraç almaya başlaması ve ataları kesmesi onların halkla bütünleşmesini sağlamıştır.
Mısır, Tolunoğulları ve İhşldller döneminde bilhassa fıkıh ve hadis ilimlerinde
önemli gelişmeler göstermiştir. Önde gelen fakih ve muhaddisler arasında Rebl b.
Süleyman ei-Muradl, İbnü'l-Haddad eiKinanl, Tahavi ve Ebu Said İbn Yunus eiMısrl sayılabilir. Ebü'l-Kasım İbn Abdülhakem. İbnü'd-Daye. Muhammed b. Yusuf el-Kindl ve İbn Zulak Mısır tarihiyle ilgili önemli eserler kaleme almışlardır. Aynı yıllarda pek çok defa Mısır'ı ziyaret eden
ve bir süre orada kalan Mes'udl de anıl
maya değer bir müelliftir. Abbasller'in çözülme sürecine girmesiyle birlikte Mısır'
da siyasi yapıya paralel olarak müstakil
bir kültür ortamı gelişmeye başlamıştır.
Bu dönemde İbn Abdülhakem'in Fütıl.J:ıu
Mışr'ı ve Kindl'nin Kitfıbü'l- VülCıt ve'l~w;tfıt'ı gibi ilk bölgesel Mısır tarihlerinin
yazılması Mısır'ın siyasi açıdan yarı bağımsız konumunun kültür alanına yansı
masıdır.

Şii Fatımiler dönemi Mısır tarihi açısın
dan farklı bir devre oluşturur. Fatımi hilafet merkezinin Kahire'ye taşınmasıyla
birlikte iki önemli hareketin ortaya çıktı
ğı görülür. Bunlardan biri antik Grek felsefesiyle Şii kaynaklarının telifi, diğeri de
Şiiliğin yayılması amacıyla dallerin düzenli
bir şekilde eğitilmesidir. Fatımller. Sünni
rakipleri olan Abbasller'in Bağdat'ta kurduğu ilmi müesseselerin Şii vers iyonlarını
Kahire'de kurmak için çaba göstermiştir.
Bu bakımdan ilim halkaları teşkil edilen
Ezher Camii ile yine bu devirde yapılan
Hakim. Karafe ve Akrner camileri önemlidir. Aynı dönemde Kahire'deki Fatımi sarayında büyük bir kütüphane kurulmuş
tu; Makrizi bütün İslam aleminde ondan
daha büyük bir kütüphane olmadığını belirtir (el-ljıtat. ı . 458-459) . Hakim-Biemrillah'ın 395 (1 004) yılında Kahire'de tesis ettiği Darülhikme'de (Darülilm) daha
ziyade felsefe, mantık, matematik. tıp
gibi ilimlerde çalışma yapılıyordu . Darülhikme'ye bağlı kütüphane de zenginliğiy-
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le ünlüydü. İranlı seyyah Nasır-ı Hüsrev ile
Haşlşller'in lideri Hassan Sabbah bu kütüphanede çalışmışlardı. Bu devirde sosyal hayatta da Şii hukuku uygulanmış ve
Şla'nın bayramları kutlanmıştır; fakat halk
arasında Şiilik hiçbir zaman yaygınlaşma
yıp daima yönetici zümre arasında kalmıştır. Fatımiler döneminin önde gelen
alimlerinden hadiste Ebu Bekir Muhammed el-Askeri ile Ebu Tahir es-Silefi, Arap
dilinde Ali b. Ahmed ei-Mühellebi, İbn Babeşaz. tarihte Şabüşti, Müsebbihl, Ebu
Abdullahei-Kudal ile el-İşô.re ilô. men nô.le'l-vezô.re'nin müellifi Ebü ' I-Kasım İb
nü's-Sayrafi sayılabilir. Halife Muiz-Lidlnillah ve onun görüşlerini halka açıklayan
kadılkudatı Ebu Hanife Nu'man b. Muhammed de İsmaill akaidiyle ilgili kitaplar yazmıştır. Şii fıkhına dair bazı eserlerin
sahibi olan Vezir İbn Killis ve başdal (dai'tduat) Müeyyed- Fiddin devrin en önde gelen alimlerindendi. Meşhur matematikçi
ve filozof İbnü'I-Heysem, Hakim - Biemrillah'ın daveti üzerine Mısır'a gelerek Nil
nehri hakkında çalışmalar yapmıştır. Ali
b. Rıdvan bu dönemde Mısır'da yetişen
en önemli ~abiplerdendir. Fatı miier zamanında şiir de gelişme göstermiş. bunda
halife ve vezirlerin şairleri maaşa bağla
maları ve onlara karşı cömert davranmaları etkili olmuştur. Ebu Ali Hasan b. Zebld ei-Ensarl. Ebü'I-Hasan Ali b. Ca'fer ve
Ebü'I-Feth Mahmud b. Kadus şiirde öne
çıkan isimlerdir. Şair Umare el-Yemen!
de Fatımi Veziri Talai' b. Rüzzlk' ın isteği
üzerine Mısır'a yerleşmiştir.
Fatımi

döneminde de Mısır ekonomisi
Nil' e bağlıydı . Kuraklık sebebiyle başlıca
ları 360 (970-71). 385 (995), 395 (10041005) ve 464 (1 071-72) yılarında meydana gelen pek çok kıtlık yaşanmıştır. Kuraklık görülmediğinde Mısır kendi ihtiyacını karşılamanın dışında çeşitli tarım

mühim liman
müslümanların

şehriydi

ve hıristiyanlarla
liman tesisleri ayrıydı. Çok

sayıda yabancı tüccarın bulunduğu İsken

deriye aynı zamanda baharat, köle, ipek,
tekstil ve parfüm ticaretinin dünyada
başta gelen merkezlerinden biriydi.
Selahaddin-i EyyCıbl ve halefleri, ulemadan ve medreselerden hem Sünniliğin ihyasında hem de Haçlılar'a karşı halkı ci hada teşvikte yararlanmıştır. Eyyubiler döneminde Suriye ve Mısır'da inşa edilen
medreselerin sayısının çok fazla olması
bunu göstermektedir. Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün kurduğu ve Kur'an . hadis,
dört Sünni mezhep fıkhının okutulduğu
medreselerin benzerleri Mısır'da da açıl
mıştır. Şiiliğin yayılması için tesis edilen
Ezher, İslam'ın Sünni yorumunun öğre
tildiği en büyük eğitim kurumu haline getirilmiştir. Devrin önde gelen fakihi. yöneticilere karşı muhalefetiyle tanınan ve
halkın desteğini gören İzzeddin b. Abdüsselam'dı. Arap dili ve edebiyatında İbn
Malik et-TaT. fıkıhtabir Şafii medresesi
ve kütüphane kuran Kadi ei-Fazıl ve kıra
atte Alemüddin es-Sehavl diğer önemli
simalardı. Bu dönemde tıp öğretimi ve
uygulamaları da çok gelişmişti. 'Uyunü'lenbô.' adlı eserin müellifi İbn Ebu Usaybia tıp öğreniminin bir kısmını Mısır'da
yapmıştır.

Doğu İslam dünyasını istila ederek büyük tahribatyapan Moğollar'ı, ayrıca Haçlılar'ı yenerek bölgeyi bu tehlikelerden
kurtaran Memlükler'in Mısır siyaset, ilim
ve kültür tarihinde ayrı bir yeri vardır.
Memlükler döneminde Mısır kozmopolit
bir nüfus yapısına sahipti. Özellikle Bağ
dat'ın Moğollar tarafından işgalinin ardından İslam'ın kültürel başşehri haline
gelen Kahire'ye her yerden ulema akını
başlamıştı. Bunun dışında Moğollar ' ın
önünden kaçan kalabalıklar da Mısır'a sı
ğınmıştı. Toplum müslümanlar, hıristi
yanlar ve yahudilerden meydana geliyor,
çoğunluktaki müslümanlar da statü bakımından , kendi aralarında Türkçe konuşan yönetici askeri sınıfla (Türk ve Çerkez
memlükleri) halk olmak üzere iki kesime

ürünlerini ihraç ediyordu. Tahıl . özellikle
Mekke ve Medine'ye gönderiliyordu. Bunun yanında bol miktarda üretilen keten de ihraç mallarındandı. Mısır,
Kızıldeniz yoluyla Hint Okyanusu'na ve
İskenderiye Limanı vasıtasıyla Akdeniz'e
ulaşımı mümkün kılanjeostratejik konuayrılıyordu . Mısır'ın Moğol istilasına uğ
mu sebebiyle önemli bir ticaret merkeziyramamış olması sebebiyle İran, Anadolu.
di. Ticaret serbest bir biçimde yapılıyor,
Irak ve Suriye'den buraya göç eden ulebilhassa sahil şehirlerinde bulunan ecnebi
vekilü't-tüccarlar bir nevi ticaret ataşesi · ma Memlükler zamanında ilmin gelişme
sine büyük katkı sağlamıştır. Bu devirde
görevi yürütüyordu. Başta gelen şehirler
Eyyubller'in Sünni eğitim verilen medreKahire ile İskenderiye idi. Fustat hala ticaseler açma politikası devam ettirilmiştir.
ri ehemmiyetini koruyordu ve henüz KaYalnız Kahire'de zengin kütüphanelere
hire ile birleşmemişti. Buralarda müslüsahip yüzden fazla medrese, ayrıca çemanlar. hıristiyanlar ve yahudiler farklı
mahallelerde oturuyordu. İskenderiye en
şitli darülkur'an ve darülhadisler vardı.
buğday
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Bölge halkına yabancı memlük asıllı sultan ve emirlerin, yönetimlerini halk nezdinde meşrulaştırmak maksadıyla yeni
medreseler kurması ve vakıflar yoluyla
ulemayı desteklemesi de ilim hareketini
hızlandırmıştır. Sultan Kalavun. içinde
hastahanenin de yer aldığı cami, medrese
ve kütüphaneden oluşan bir külliye yaptırmıştır. Ayrıca kendi türbesinin bulunduğu bu külliye Memlük sanatının en
önemli örneklerindendir. Memlükler döneminde eğitim ve öğretim medreseierin yanında gittikçe yaygınlaşan Şeyhu
el-Ömer!, ll. Baybars gibi hankahlarda ve
zaviyelerde de devam etmiştir. Memlükler'in ilk zamanlarında Bahi\eddin İbn
Akil, İbn Vasıl, Ebu Şame el-Makdisl, Ebu
Hayyan ei-Endelüsi. Muhibbüddin Muhammed b. Yusuf el-Halebi (Nazırü'I-Ceyş).
Feth b. Musa b. Hammad, İbn Hişam enNahvl gibi değerli alimler Mısır'da yaşa
mıştır. Ülke m. yüzyılda kültürel açıdan
önemli gelişmeler göstermiştir. Tarih,
edebiyat, hadis. fıkıh gibi alanlarda öne
çıkan pek çok alim burada yetişmiş veya
buraya yerleşmiştir. Aynı dönemde telif
edilen eserlerin hem sayı bakımından arttığı hem de ansiklopedi ve biyografi gibi
yeni biçimler kazanarak çeşitlendiği görülür. Devrin ünlü alimleri arasında İbn
Haldun. Zeynüddin İbn Nüceym, İbn Tağ
rlberdi. Ahmed b. Abdülvehhab en-Nüveyri, Makrlzl. İbn Hacer el-Askalanl. Şern
seddin es-Sehavi ve Süyuti ilk akla gelenlerdir.
Hindistan-Avrupa deniz yolu üzerinde
stratejikbir merkez olması sebebiyle Mı
sır uluslararası ticarette daima önemli bir
rol oynamış. özellikle Memlükler devrinde
bu ticaret yolunun en istikrarlı geçitlerinden birini teşkil etmiştir. İskenderiye
Bizans. İtalyan ve Fransız ticaret gemilerinin, Hindistan'dan deniz yoluyla Kus'a
ve oradan kara yoluyla İskenderiye'ye getirilen malları Avrupa pazarlarına götürmek için bekledikleri en büyük limandı.
Burada ve Kahire'de yerli ve yabancı taeirIerin emtialarını depoladıkları yerler bulunuyordu. Dönemin kaynakları Kahire'de birçok çarşı ve dükkanın bulunduğu
nu ve her birinde belli ürünlerin satıldığı
nı kaydeder. Ticaretin yanı sıra yü n, ipek,
keten ve pamuk dokumacılığı, m aden iş
lemeciliği, camcılık, halıcılık, dericilik ve
kağıtçılık da en önemli el sanatlarıydı. Timur' un XV. yüzyılın başlarında Suriye'yi
işgali Mısır ' ın iktisadi hayatını olumsuz
etkilemişt~r. Avrupalı tüccarların Doğu
mallarını daha ucuz fiyatlarla alabilmek
için gösterdikleri çabanın Ümitburnu'nun
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CENGiZ TOMAR

Osmanlı

Dönemi. Yavuz Sultan Selim'in
Mehmed Ali Paşa'nın
valiliğine kadarki Mısır tarihi çeşitli sebeplerden dolayı uzun süre ihmal edilmiştir. Özellikle bazı Mısırlı tarihçiler ve
şarkiyatçılar tarafından ileri sürülen, Osmanlı hakimiyetinin Mısır ilim ve kültür
hayatını olumsuz yönde etkilediği, hatta
çöküşüne sebep olduğu yolundaki iddialar temelsizdir ve önyargılara dayanmaktadır. Mısır'ın . tarihi Osmanlı Devleti'nin
bir eyaleti olarak bu devletin tarihi içinde
yer almıştır. Yavuz Sultan Selim'in beraberinde istanbul'a götürdüğü alimlerden
pek çoğu birkaç yıl içerisinde Mısır'a geri
dönmüş ve iki ilim merkezi Kahire ve istanbul arasındaki iletişimde önemli rol
üstlenmiştir. Bu bakımdan Osmanlı dönemindeki Mısır düşünce ve kültür hayatı
Memlük devrinin bir devamı niteliğinde
dir. İbn iyas'ın ilk Osmanlı kadısı hakkın
da ortaya koyduğu olumsuz tabloya karşı
lık (Beda'i'u 'z-zühur, V, 467) Dumeyr'i, Gazii ve Şirbini eserlerinde Osmanlı kadıları 
na dair methe varan olumlu ifadeler kullanmış (Baer, s. 22; Behrens- Abouseif.
s. 79 vd .) ve bir dizi tarihçi padişahları
öven kitaplar kaleme almıştır (Hanna, The
Cambridge History of Egypt, ll, 88). Kahire'ye gönderilen Osmanlı valileri mesleklerine sarayda başlamış eğitimli kişiler
arasından seçiliyordu. Devrin Mısırlı tarihçileri ve yabancı konsoloslar valilerin çeşitli alanlardaki bilgilerinden hayranlıkla
bahsetmektedir. Mesela Davud Paşa'nın
büyük bir kütüphane kurduğu, Cafer Paşa'nın da bir tefsir alimi olduğu anlatıl
maktadır (Behrens- Abouseif, s. 53-54) .
Osmanlı hakimiyeti altındaki Mısır'ın kültür hayatıyla Memlük kültür hayatı arasında belirgin bir fark yoktur; diğer yerlerde olduğu gibi burada da halkın kendi
kültürü ve yaşam tarzı geliştirilip güçlendirilerek korunmuştur. Mısır halkının yaşantısı hakkındaki ilk elden bilgiler, 976
( 1568) ve 1004 ( 1596) yıllarında burayı
ziyaret ederek gördüklerini Hô.lfıtü'l-Kö.
hire mine'l-ô.dati'z-zahire adlı kitabın
da (bk. bi bl.) anlatan Ali Mustafa Efendi
ile 1672-1680 yılları arasında Mısır. Sudan
ve Habeşistan'ı gezen Evliya Çelebi tarafından aktarılır (Seyahatname, X, 94-844 ).
Ayrıca bu dönemde Mısır'da bulunan
Batılılar'dan de Maillet. Description de
l'Egypte (ed. Abbe Le Mascrier, 1-11. Paris 1735) ve Volney Vayage en Egypte
et en Syrie (HI, Paris 1787) isimli kitaplarında gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmışlardır. Napolyon'un 1798'de Mısır'ı
işgalinden önce bir grup bilim adarnma
Mısır'a girişinden

hazırlattığı Description de l'Egypte, etat
moderne par Jes savants de l'expedition trançaise en Egypte adlı hacimli
eserde (Paris 1809-1828) Osmanlı Mısırı
hakkında önemli bilgiler mevcuttur.
Osmanlı devrinde eğitim ve öğretim faaliyetleri daha önce olduğu gibi mektep
ve medreselerde devam etmiştir. Bu konuda özellikle Yavuz Sultan Selim'in Kahire'ye girdiğinde namaz kıldığı Ezher'in
önemi gittikçe artmıştır (b k. EZHER). Dini
eğitim ayrıca tekke ve zaviyelerde de yürütülüyordu. Abdülvehhab eş-Şa'rani ve
Evliya Çelebi buralar hakkında ayrıntılı
bilgi vermektedir. Aralarında müneccim
ve tarihçi İbn Zünbül, Abdülvehhab eş
Şa'rani, Şemseddin er-Remli. Siraceddin
İbn Nüceym, NGreddin ei-ÜchCıri, fakih ve
muhaddis Muhammed b. Abdülbaki ezZürkani, Ahmed ed-Derdir. Ahmed b. Muhammed ei-Hamevi, Haraşi ve Bekri ailesi mensupları gibi ünlülerin bulunduğu
bu devri n Mısır uleması din ilimleri yanın
da tabii bilimler alanında da çok sayıda
eser vermiştir.

Corci Zeydan gibi bazı müelliflerin Oshakimiyetiyle birlikte Arap edebiyatının durgunluk dönemine girdiği şek
lindeki iddialarının (Adab, ll, 282 vd.) doğ
ru olmadığı son zamanlarda yayım lanan
eserlerle ortaya konmuştur. Muhammed
Seyyid Kilani ve Nurettin Ceviz, Osmanlı
dönemi Mısır edebiyatı hakkında yaptık
ları çalışmalarda (bk. bi bl.) bu devirde dil
ve edebiyat alanında çeşitli alimierin ve
divan sahibi şairlerin yetiştiğini göstermişlerdir. Ayrıca Abdurrahman ei-Ceberti, 'Acô.'ibü'l-ô.§ar isimli Mısır tarihinde
çok sayıda alimin ve edibin adını verir.
Şairler arasında Ebü'I-Mekarim ei-Bekri,
Abdullah eş-Şebravi. Abdullah ei-İdkavi,
İbnü's-Salahi, Kasım b. Ataullah ei-Mısri.
Şemseddin es-Seberbai. İsmail b. Halil
ez-ZuhGri, İsmail b. Sa'd ei-Haşşab ve Hasan ei-Attar sayılabili r. Bu şairlerin makamat ve resail tarzında eserleri de mevcuttur (M. Seyyid KIIani, s. 249-265). Arap
dili üzerine çalışma yapanlar arasında en
başta Şehabeddin ei-Hafaci, Tacü'l-<arus
min cevahiri'l-]fö.mus isimli hacimli
eserin sahibi Muhammed Murtaza ezZebidi. Bedi'u'l-inşô. ve'l-mürselat'ın
müellifi Mer'i b. Yusuf ei-Kermi ve Mısır'a
yerleşen Ijizanetü '1-edeb sahibi Abdülkadir ei-Bağdadi sayılabilir. Bu alimler aynı
zamanda dini ilimler alanında da önemli
eserler vermişlerdir. Hafaci'nin Kadi Beyzavi haşiyesiyle ('İnayetü'L-Kaçti ve kifayetü'r-Razi) Zebidi'nin İJ:ıya'ü <uWmi'ddin şerhi İtf:ıafü's-sadeti'l-mütta]fin zikmanlı
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