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MEMLÜKLER 
( ..:.4JI..o.Alf 4!.9~) 

Mısır, Suriye ve Hicaz'da hüküm süren 
müslüman Türk devleti 

L 
(1250-1517). 

.J 

Mısır 'da Eyyfıb'i ordusundaki Türk asıl
lı azatlı emirler tarafından kurulan. dö
nemin tarihçilerinin Türk Devleti olarak 
adlandırdığı Memlükler (Kölemenler) . Bah
ri Memlükleri (Bahriyye. Birinci Memlük
ler; 1250- 1382) ve Burc'i Memlükleri (Bur
ciyye. 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 memlük
lerden oluşan ve Bahrü'n-n'il'e (Nil nehri) 
izafetle el-Memal'ikü'I-Bahriyye adını alan 
özel birlikler çok geçmeden Eyyfıb'i ordu
sunun en önemli unsuru haline gelmişti. 
Necmeddin Eyyfıb'un ölümünün hemen 
ardından Fransa Kralı IX. Louis liderliğin
deki Haçlı ordusuna karşı kazanılan Man
sfıre ve kralla birlikte pek çok kumanda
nın 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 el
Bundukdar'i ve arkadaşları bir suikastla 
Turan Şah'ı öldürdüler. Onun ölümüyle 
Mısır'da Eyyfıb'iler yıkılmış ve yerine 
Memlükler adıyla bilinen Türk Devleti ku
rulmuştur. 

Baybars ve arkadaşları efendileri Nec
meddin Eyyfıb'un dul eşi Şecerüddürr'ü 
tahta çıkarmışlar. onun memlüklerinden 
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izzeddin Aybek et-Türkman'i'yi de atabek 
yapmışlardı . Türk asıllı olması dolayısıyla 
bazı tarihçilerio Memlükler'in ilk sultanı 
saydığı Şecerüddür esir Fransa kralıyla 
bir anlaşma yaparak Dimyat' ı tahliye et
mesi, ağır bir vergi ödemesi ve islam ül
kelerine saidırmamaya söz vermesi şart
Iarıyla onu serbest bıraktı. Ancak bu ba
şarısı işe yaramadı. Suriye Eyyfıb'i emir
leri, meşru hakları saydıkları Mısır sultan
lığını 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 devret
tL Böylece tarihçiferin çoğu tarafından 
Mısır Memlük hükümdarlarının ilki sayı
lan izzeddin Aybek tahta çıkmış ve Mem
lükler Devleti resmen kurulmuş oldu (ı 

Reb'iülahir 64813 Temmuz 1250) . 

Sultan izzeddin Aybek. tahtından fera
gat edip Eyyfıb'iler'den altı yaşındaki el
Melikü '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 ya
pıldı (Safer 65 1 1 Nisan 1253). Eyyfıb'i emir
lerinin Memlük Devleti'ni resmen tanıdık
larını göstermesi bakımından büyük 
önem taşıyan bu antlaşma ile Ürdün neh
ri iki devlet arasında sınır kabul edildi. 

Memlük kılıçları (TSM) 

izzeddin Aybek bundan sonra anlaş
mazlığa düştüğü Bahri emirleriyle uğraş
mak zorunda kaldı. Onlardan kurtulan 
Aybek, Moğollar' ın Bağdat'a saldırdığı 

haberi duyulunca bu gelişmeyi bahane 
gösterip çocuk sultanı tahttan indirip ye
niden tahta çıktı. Ardından Said bölge
sinde başlatılan isyanları bastırdı ve Ey
yfıb'i emirleriyle ikinci bir barış yaparak 
yönetirnde istikrarı sağladı. 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) . 

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 yetki
leri elinde tutan Kutuz, 656 ( 1258) yılın
da Bağdat Abbas! hilafetini ortadan kal
dıran Moğollar' ın Suriye istikametinde 
ilerlemeye devam etmesi üzerine, yaptığı 
toplantıda bu zor şartlarda herkese söz 
geçirebilecek muktedir birinin sultanlığa 
getirilmesini teklif etti ve oy birliğiyle 

sultan ilan edildi ( 17 Zilkade 65715 Kasım 

1259). Bu sırada islam tarihinin en kritik 
dönemlerinden biri yaşanıyordu . Bahri 
Memlük emirlerinin Mısır'a dönüp ken
disinekatılmasıyla gücünü arttıran Ku
tuz, Hülagfı'nun teslim olma tekliflerini 
reddederek ordusunun başında Filistin'
deki Aynicalfıt mevkiine kadar geldi. Bu
rada Moğollar'a karşı, tarihin akışını de
ğiştiren savaşlardan sayılan Aynicalfıt Sa
vaşı'nı kazandı (25 Ramazan 65813 Eylül 
1260) ve Suriye'nin büyük kısmı Memlük
Ier'in eline geçti. itaat arzeden Hama, 
Humus ve Kerek Eyyfıb'i emirleri görev
lerinde 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 dö
nüş 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 tari
hinde yeni bir dönem başladı. Saltanatı
na dini meşruiyet kazandırmak ve bu sa
yede hakimiyetini kuwetlendirmek iste
yen Baybars, Abbas! ailesinden birini ha-



life ilan ederek Abbasi hilafetini Mısır'da 
yeniden kurdu. Böylece hilafetin hamisi 
sıfatıyla bütün islam ülkeleri üzerinde 
nüfuz sahibi oldu. Mekke şerifinin güve
nini sağlayarak mukaddes bölgeyi ve Kı
zıldeniz'i de hakimiyeti altına aldı. idari 
düzenlemelerde bulunup halefierinin ta
kip edeceği siyasetin temellerini attı ve 
devlete merkeziyetçi bir hüviyet kazan
dırdı. On yedi yıl süren saltanatı sırasın
da (ı 260-1277) ilhanlılar ve Haçlılar'la mü
cadele etti. Ermeni Krallığı'nı ve Asvan'a 
saldıran Nu be Krallığı'nı yıllık vergiye bağ
ladı. Antakya Haçlı Prinkepsliği'ni orta
dan kaldırdı. Batıniler'i itaat altına aldı. 

Baybars' ın veliahdı olarak on sekiz ya
şında tahta çıkan Bereke Han'ın saltanatı 
kısa sürdü (ı 277- ı 279) isyan eden emir
Iere karşı direnemeyip tahtını terketmek 
zorunda kaldı. isyancıların sultan adayı 
Seyfeddin Kalavun, orduda ekseriyeti teş
kil eden Baybars memlüklerinden çekin
diği için onun oğullarından henüz yedi 
yaşındaki Sulamış'ın tahta çıkmasını is
temiş ve ona atabekolmayı tercih etmiş
ti. Müdebbirü'l-memleke sıfatıyla idareyi 
elinde tuttuğu üç ay içinde Baybars'a bağ
lı memlüklerin liderlerini tasfiye ederek 
tahta çıktı (20 Receb 678126 Kasım ı 279). 

Kaıavun. politikasını takip ettiği eski 
arkadaşı Baybars gibi ilhanlılar, Ermeni 
Krallığı ve Haçlı kontluklarıyla mücadele 
etti. Suriye'ye saldıran ilhanlı ordusunu 
Hum us civarında ağır bir yenilgiye uğrattı 
( ı4 Receb 680/29 Ekim ı28ı ). ilhanlılar'la 
iş birliği yapan bölgedeki Haçlı varlığına 
son vermek için çalıştı: ancak Akka seferi 
için Kahire'den ayrıldığı sırada vefat etti 
(689/ı 290). Kalavun'un kalıcı İcraatların
dan biri de memlükleri arasından seçip 
Kal'atülcebel'deki kale burçlarına yerleş
tirerek özel bir önem verdiği askeri bir
liktir. Burçlara nisbetle Burci olarak ad
landırılan bu birlikler ileride saltanatı el
lerine geçiren Burci Memlükleri'nin men
şeini teşkil etmiştir. Kalavun yaptırdığı 
arazi tahririyle de (revk) bozulan ikta sis
temini düzeltmiş , ticareti geliştirmek için 
müslüman ve hıristiyan hükümdarlarla 
askeri. siyasi ve ticari anlaşmalar imza
lamıştır. 

Kalavun'un yerine geçen oğlu el-Meli
kü'l-Eşref Halil ( 1290-ı293). babasının ha
zırlamış olduğu orduyla Haçlılar'ın bölge
deki son başşehri Akka'yı alarak bölgede 
iki yüz yıl devam eden Haçlı varlığını sona 
erdirdi. Ancak savaşlardaki başarısını 
devlet idaresinde gösteremedi ve yaptı
ğı tayinler yüzünden bir suikast sonucu 
öldürüldü. Kalavun ailesine bağlı kalan 

emirler, isyancıları bertaraf ederek Kala
vun'un dokuzyaşındaki oğlu Muhammed'i 
el-Melikü'n-Nasır unvanıyla tahta çıkar
dılar. üç defa sultanlık tahtına oturan 
( ı293- ı294, ı299-ı309. ı 3 ı O- ı 34ı) eı-Me

likü'n-Nasır Muhammed birincisinde ta
cını iki yıl taşıyabilmişti. Onu tahttan in
diren el-Melikü'l-Adil Zeynüddin Ketboğa 
( ı294-ı296) şiddetli muhalefet karşısında 
tahtını terketmek zorunda kaldı. Sultan 
ilan edilen el-Melikü'l-Mansfır Hüsamed
din Laçin ( ı296-ı299) bir suikast sonucu 
öldürülünce el-Melikü 'n-Nasır ikinci defa 
tahta çıkarıldı. On yıl sonra emirlerin ta
hakkümü sebebiyle saltanatı bırakmak 
zorunda kalsa da yaklaşık bir yıl sonra el
Melikü'l-Muzaffer B aybars el-Çaşnigir'
den tahtını geri aldı ( 709/ ı 3 ı O) . Üçüncü 
defa tahta çıktığında yirmi beş yaşınday
dı ve bütün yetkileri eline alan otoriter 
bir hükümdar olarak gerçek şahsiyetini, 
otuz bir yıl süren bu saltanatı esnasında 
gösterdi. On yedi yıldan beri sürmekte 
olan siyasi krizi sona erdirip ülkede istik
rarı sağladı. 

el-Melikü'n-Nasır'ın ardından onun ye
rini dolduramayan oğulları ve torunları
nın dönemi başladı. Bahri Memlükleri'nin 
sona ermesine kadar geçen kırk iki yıllık 
sürede sekiz oğlu ve dört torun u sultan
lıkyaptı. el - Melikü'n-Nasır'ın ilk oğlu iki 
ay, sekiz yaşında tahta çıkarılan ikinci oğ-
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lu beş ay, üçüncü oğlu üç buçuk ay sultan
lık unvanı taşıyabilmişti. On yedi yaşında 
tahta çıkarılan dördüncü oğlu da üç yıl 
süren saltanatında kumandanların elin
de oyuncak oldu. el-Melikü 'l-Nasır'ın be
şinci oğlu el-Melikü'l-Kamil Şa'ban ise on 
dört ay süren saltanatının son birkaç ayı 
dışında tahta oturmasını sağlayan üvey 
babasının etkisi altında kaldı. Mal birik
tirmeye çok düşkün olan el-Melikü'l-Ka
mil memuriyetlerin ve ikta arazilerinin 
tevcihi için özel bir vergi koymuştu. Ölü
mü de vergiler yüzünden çıkan bir isyan 
sonucu oldu (22 Cemaziyelevvel 746 120 
Eylül 1345). el-Melikü'n-Nasır'ın on beş 
yaşında tahta çıkarılan altıncı oğlu Zey
nüddin 1. Hacci de sert politikası ve eğlen
ceye düşkünlüğü sebebiyle aynı akıbete 
maruz kaldı ve tahtından indirilip öldü
rüldü (ı2 Ramazan 748/ ı6Aralık ı347) . 

On bir yaşında tahta geçirilen ve babası
nın unvanını alan el-Melikü'n-Nasır Hasan 
sekiz kardeşi içinde babasının başarısını 
tekrarlayan tek sultan oldu ( ı 34 7 -ı 3 5ı ) . 
ikinci saltanatının (ı 354- ı 36 ı) ilk yılların
dan itibaren yönetimi eline alan Hasan 
babasının memlüklerini tasfiye ederek 
kendisine ait yeni birlikler oluşturdu. An
cak sonunda bu uygulamasının kurbanı 
oldu; memlüklerinden bir grup isyan ne
ticesinde onu tahttan indirdiler (Cema
ziyelevvel 762 1 Mart ı 36ı). 

XX . yüzyıl başlarında Memlük sultanlarının türbelerini gösteren birfotoğraf (İÜ Ktp., Albüm, nr. 90.565) 
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İsyanı gerçekleştiren emirlerin 1. Hacci'
nin oğlu Selahaddin'i tahta geçirmele
riyle el-Melikü 'n-Nasır Muhammed'in 
torunlarının dönemi (ı 36 ı- ı 382) başla

mış oldu. Selahaddin tahta oturduğunda 
on iki yaşlarında bir çocuktu, iki yıl süren 
saltanatı zamanında yönetim, sonunda 
onu tahttan indirip amcası Hüseyin'in oğ
lu el-Melikü'l-Eşref Şa'ban'ı geçiren Yel
boğa el-Ömeri'nin elinde kaldı. 764'te 
(ı 363) henüz on yaşında iken tahta çıkan 
el-Melikü 'l-Eşref Şa'ban 768 (1367) yılın
dan itibaren yönetimi eline almayı başar
dı. Onun zamanında (ı 363- ı 376) önemli 
hadiseler yaşandı. 767'de (ı 365) İsken
deriye Haçlı istilasına uğradı. Kıbrıs kra
lının kumandasındaki Haçlı donanınası 

büyük katliam yaparak şehri tahrip etti 
ve İslam ordusunun yaklaştığı duyulunca 
kadın ve çocukları gemilere doldurup geri 
çekildi. Buna rağmen otoriter bir sultan 
olan ei-Melikü'l-Eşref'in saltanatının ikin
ci yarısı oldukça sakin ve istikrarlı geçti. 
776 (1375) yılında Kilikya Ermeni Krallığı 
ortadan kaldırıldı ve bu devlete ait top
raklar Memlükler'in kuzey sınırını teşkil 
etti. Sultanın ölümü de otoritesi yüzün
den oldu. Bundan sıkılan bir grup kuman
dan. hac niyetiyle Kahire'den ayrılışından 
bir süre sonra öldüğü şayiasını yayarak 
Kal'atülcebel'de henüz yedi yaşındaki oğ
lu Alaeddin Ali'yi tahta çıkardılar ve ar-

•. 
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dından onu yakalayıp öldürdüler (ı 5 Zil
kade 778 1 26 Mart ı 3 7 6). Alaeddin Ali'nin 
zamanı (ı 376- ı 381) güçlü emir grupları
nın mücadelesine sahne oldu. Bu müca
delenin galibi Burcl Memlükleri'nin lideri 
Berkuk, atabekü'l-asakirlik makamını ele 
geçirdikten sonra Türk asıllı emirleri tas
fiye etti. Sultanın vefatı üzerine tahta çı
kardığı on bir yaşındaki kardeşi Zeynüd
din ll. Hacci zamanında da (ı 38 ı- ı 382) 

yönetimi elinde tuttu. Sonunda küçük 
yaştaki sultanın aczini gerekçe göstere
rek tahta oturdu (Ramazan 784 1 Kasım 

ı 382) . 

Burcl Memlükleri döneminin ilk sultanı 
olan Berkuk (ı 382- ı 399) Türk asıllı emir
lerin isyanlarıyla karşılaştı ve 789 ( 1387) 
yılında tahtını bırakmak zorunda kaldı. 
Ancak mücadeleyi bırakmadı, sekiz ay 
sonra tahtını geri almayı başardı ve ülke
sine istikrarlı bir dönem yaşattı. Timur'a 
karşı Osmanlılar ve diğer müslüman dev
letlerle ittifak kurdu. Celayir hükümdarı
nı ülkesine kabul edip iktidar mücadele
sinde onu açıkça destekleyerek Timur'a 
meydan okumaktan çekinmedi. 

Berkuk'un yerine geçen oğlu Ferec 
döneminde (ı 399- ı 4 ı 2) Timur'un Su
riye'yi istilası ve şehirleri tahribi. ardın
dan m em! ük gruplarının çıkardığı isyan
lar yüzünden ülkede istikrar bozuldu. 
Onun bir isyan sonucu öldürülmesinin 
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ardından Memlük Devleti'nde ilk ve son 
defa halifelikle sultanlık aynı şahısta bir
leştirildi. Fakat sultan ilan edilen Halife 
Müstaln-Billah sadece unvanını taşıdığı 
sultanlığını ancak altı ay sürdürebildL Fi
ili hükümdar atabek el-Melikü'l-Müeyyed 
Şeyh el-Mahmud! kumandanlara yaptığı, 
içlerinden birinin söz geçirebileceği tek
lifinin kabulüyle arkadaşları tarafından 
sultan ilan edildi. Şeyh el-Mahmud! (ı 4 ı 2-
ı 42 ı) Suriye ve Mısır'da çıkan isyanları 
bastırdı. itaatten ayrılan Karamanoğul
ları'nı itaate mecbur etti ve bağımsızlık 
teşebbüsünde bulunan Güneydoğu Ana
dolu'daki Türkmen beyliklerine fırsat ver
medi. 

Şeyh el-Mahmudi'nin henüz iki yaşın
da iken taç giyen oğlu Ahmed'in tahtı. 
yaklaşık yedi ay sonra onun vasisi olarak 
devleti idare eden Tatar tarafından gas
bedildi. Tatar'ın üç ay içinde ölmesi üze
rine taht bu defa küçük yaştaki oğluna 
kaldı . Onun tahtını gasbeden Barsbay bu 
dönem için uzun sayılabilecek bir süre 
sultanlıkyaptı (1422- 1438 ); Memlük ta
rihinin en önemli deniz seferlerini ger
çekleştirerek Kıbrıs'ı fethetti (ı 426) ve 
Kıbrıs kralını vergiye bağladı. Ancak Bars
bay bozulan ekonomiyi düzeltemedi. 

Barsbay'ın oğlu Yusuf sadece unvanını 
taşıdığı görevinde üç ay kalabildL Onu 
hal'ederek tahta oturan el-Melikü'z-Za
hir Seyfeddin Çakmak (ı 438- ı 453) istik
rarı sağladı ve ülkesine huzurlu bir dö
nem yaşattı. Saint-Jean şövalyelerine 
karşı kararlı bir mücadele sürdürdü. 
Komşu müslüman hükümdarlarla iyi ge
çinmeye çalıştı. Şahruh, ll. Murad ve di
ğer Anadolu beyleriyle dostane ilişkiler 
kurdu. Çakmak'ın oğlu Osman ise tahtını 
sadece bir buçuk ay koruyabildi. Yetmiş 
üç yaşında sultan ilan edilen el-Melikü'l
Eşref Seyfeddin İnal sekiz yıl süren salta
natında (ı 4 5 3- ı 46 ı ) ülkede istikrarı sağ
lamayı başardı. Ancak onun zamanında 
Osmanlılar'la ilişkiler bozuldu. ei-Melikü'l
Eşref'in ardından taç giyen oğlu Ahmed'i 
dört ay sonra tahtından indiren emirler 
Hoşkadem'i tahta çıkardılar. Arnavut asıl
lı Hoşkadem (ı 46 ı -1467) çıkan isyanları 

bastırarak ülkesini barış içinde yaşatmayı 
başardı. Kendisini metbu tanıyan Uzun 
Hasan'ı Karakoyunlular ve Dulkadıroğul
ları'na karşı destekledi. Osmanlılar'la bo
zulmuş olan ilişkiler ise daha da gergin
leşti. Hoşkadem'in ölümünün ardından 
taht dört ay içinde dört defa el değiştir
di. Emir Yelbay ve halefi Temürboğa bu 
makam da yaklaşık ikişer ay oturabilmiş
ken üçüncüleri Hayır Bey gasbettiği ma-



karnda ancak bir gece kalabildL Sonunda 
Hayır Bey'i teslime zorlayanların lideri Ka
yıtbay arkadaşlarının ısrarı üzerine sul
taniiğı kabul etti. 

Yirmi sekiz yıl saltanat süren ( 1468-

1496) ve Burcl Memlükleri'nin en büyük 
sultanı sayılan Kayıtbay'ı uğraştıran en 
önemli mesele Osmanlılar'la mücadelesi 
oldu. İki tarafın orduları arasında Çuku
rova'da cereyan eden savaşlar beş yıldan 
fazla sürdü ve on beş yıllık bir barışın im
zalanmasıyla sonuçlandı. Kayıtbay bu dö
nemde iyice bozulan ekonomiyi düzelt
meye çalıştı. 

Kayıtbay'ın ardından ülkede istikrar 
tekrar bozuldu. Beş yıl içinde biri iki defa 
olmak üzere beş sultan tahta çıktı. İs
yanlarla tahttan i ndirilen bu sultanlardan 
üçü öldürüldüğünden artık tahta çıkmak 
ölümü göze almak demekti. Nitekim To
manbay ei-Adil'i tahttan indiren emirler
den hiçbiri onun makamına oturmak iste
medi. Bu cesareti gösteren Kansu Gavri 
ise istedikleri anda tahtı bırakacağına söz 
vererek arkadaşlarından kendisini öldür
meyeceklerine dair söz almıştı. Asker ma
aşlarını dahi ödeyemeyen Kansu Gavri 
durumu düzeltebilmek için sert bir poli
tika izledi. Ekonomik krizi atiatabilmek 
amacıyla vergileri arttırdı, vakıflardan ve 
diğer hayır müesseselerinden vergi aldı. 
Memlük ekonomisini iyice zora soktu. 
Kansu Gavri, Hindistan ticaret yolu için 
Portekizliler'le girdiği mücadelede başa
rısız kaldı. Onlarla yaptığı deniz savaşla

rında Osmanlılar'dan teknik ve asker ba
kımından yardım aldı. Fakat bir süre son
ra iki ülke arasındaki ilişkiler bozuldu. 

Şah İsmail'i yenen Yavuz Sultan Selim'in 
Memlükler'e tabi Dulkadıroğulları'nı or
tadan kaldırması iki ülkeyi savaşın eşiği
ne getirdi. Nihayet Kansu Gavri'nin Şah 
İsmail ile ittifak kurmasını vesile yapan 
Yavuz Sultan Selim onun üzerine yürüdü 
ve Osmanlı topçusunun önemli rol oyna
dığı Mercidabık Savaşı'nda Memlük ordu
sunu ağır bir hezimete uğrattı (25 Receb 
922124 Ağustos 1516). Hazinesi Osman
lılar'ın eline geçen Sultan Gavri bu savaş
ta ortadan kayboldu. Savaşın ardından 
kılıç kullanmadan H alep şehrin e giren Os
manlı kuvvetleri Hama, Humus ve Dı
maşk'ı aldı. 

Kahire'de sultan ilan edilen son Mem
lük hükümdan Tarnanbay büyük zorluk
larla asker toplamaya çalıştığı sırada Dı
maşk'ta bulunan Yavuz Sultan Selim'in 
kendisini itaate çağıran mektubunu aldı. 
Yavuz Sultan Selim ona teklifini kabul et
tiği takdirde kendisini Mısır valiliğinde 

bırakacağını. teklifini reddedecek olursa 
üzerine yürüyeceğini söylüyordu. Bu tek
lifi n reddi ve üstelik Osmanlı elçisinin 
onun emirleri tarafından öldürülmesi sa
vaşı kaçınılmaz hale getirdi. Tomanbay, 
maddi imkansıziıkiara rağmen başşehrini 
savunmak için Mu kattam dağından Nil 
nehrine uzanan sahada tahkimat yaptır
dı. Avrupa'dan almış olduğu 200 civarın
daki büyük topu Osmanlı ordusunun gele
ceği istikamete yönelik olarak yerleştirdi. 
Ancak casusları vasıtasıyla savaş planını 

öğrenerek Mukattam dağını dolaşıp yan
dan ve geriden saldıran Yavuz Sultan Se
lim karşısında topları kullanamadı. İki gün 
süren Ridaniye Savaşı Osmanlılar'ın kesin 
zaferiyle sonuçlandı (29 Zilhicce 922/23 

Ocak ısı 7). Savaştan kaçtıktan sonra bir 
ara Kahire'yi ele geçiren To manbay niha
yet yakalanıp Babüzzüveyle'de asılarak 
idam edildi (21 Reblülevvel 9231 13 Nisan 
1517) . Böylece Memlükler Devleti tarihe 
karıştı ve toprakları Osmanlılar'ın eline 
geçti. 

1. Bahri Memlükleri 

ei-Melikü'I-Muiz izzeddin Aybek 1648/1250) 

ei-Melikü'I-Mansür Nüreddin Ali 1655/12571 

ei-Melikü'I-Muzaffer Seyfeddin Kutuz 1657/12591 

ei-Melikü 'z-Zahir Rükneddin ı. Baybars 1658/1260) 

ei-Melikü's-Said Bereke 1676/12771 

ei-Melikü'I-Adil Bedreddin Sulamıs 1678/12791 

ei-Melikü'I-Mansür Seyfeddin Kalavun 1678/12791 

ei-Melikü'I-Eşref Halil b. Kalavun 1689/1290) 

ei-Melikü'n-Nasır Muhammed 
b. Kalavun !birinci saltanatıl 1693/12931 

ei-Melikü'I-Adil Zeyneddin Ketboğa 1694/12941 

ei-Melikü'I-Mansür Hüsameddin Lacin 1696/12961 

ei-Melikü'n-Nasır Muhammed 
b. Kalavun likinci saltanatıl 1698/12991 

ei-Melikü'I-Muzatfer Baybars ei-Casnigir 1709/13091 

ei-Melikü'n-Nasır Muhammed 

b. Kalavun !üçüncü saltanatıl 1709/1310) 

ei-Melikü' I-Mansür Seyfeddin Ebü Bekir 1741/13411 

ei-Melikü'I-Esref Alaeddih Küçük 1742/13411 

ei-Melikü'n-Nasır Ahmed 

ei-Melikü's-Salih Ebü'I-Fida 

ei-Melikü'I-Kamil Seyfeddin ı. Sa'ban 

1742/13421 

1743/13421 

1746/13451 

ei-Melikü'I-Muzaffer Zeyneddin ı. Hacci 1747/13461 

ei-Melikü'n-Nasır Hasan !birinci saltanatı l 1748/13471 

ei-Melikü's-Salih Selahaddin 1752/13511 

ei-Melikü'n-Nasır Hasan likinci saltanatıl 1755/13541 

ei-Melikü'I-Mansür Selahaddin 

ei-Melikü'I-Esref 11. Sa'ban 

ei-Melikü'l Mansür Alaeddin Ali 

ei-Melikü's-salih zeyneddin 
11. Hacci !birinci saltanatıl 

1762/13611 

1764/13631 

1778/13761 

1783/13811 
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İdari ve Siyasi Teşkilat. Memlükler, 
merkeze bağlı vilayet ve eyaletlerle tabi 
emirlik ve hükümdarlıklardan meydana 
gelen bir sultanlıktı. Devlet teşkilatının 
başında mutlak hükümdar olan sultan 
bulunur, ancak çok defa bu mutlak otori
teyi büyük emirlerin aracısı olarak temsil 
ederdi. Çocuk sultanlar döneminde dev
let üst rütbeli kumandanlar tarafından 
yönetilirdi. I. Baybars'ın Kahire Abbasi ha
lifeliğini ihyasından itibaren Sünni İslam 
dünyasının merkez devleti haline gelen 
ülkede sultanlar dini meşruiyetlerini ha
lifenin menşuruyla kazanıyorlardı. Fakat 
halifenin otorite kaynağı kabul edilmesi 
tamamen şekli olup onun ülke yönetimin
de herhangi bir yetkisi yoktu. Uygulama
da sultan ın maiyetinde bir memur duru
munda olan halife her yeni sultana men
şur vermek ve onun emirlerine uymak 
zorundaydı. Sultanlar sağlıklarında oğul
larından birini veliaht tayin etseler de 
Memlükler'de saltanatta veraset prensi
bi bir kural olarak kabul edilmedi ve ge-

2. Burci Memlükleri 

ei-Melikü'z-Zahir Serkukibirinci saltanatıl 1784/13821 

ei-Melikü's-Salih zeyneddin 

ll. Haccilikinci saltanatıl 1791/13891 

ei-Melikü'z-Zahir Berkuk likinci saltanatıl 1792/1390l 

ei-Melikü'n-Nasır Ferec !birinci saltanatıl 1801/13991 

ei-Melikü'I-Mansür Abdülaziz (808/14051 

ei-Melikü'n-Nasır Ferec likinci saltanatıl 1808/14051 

ei-Müstain-Billah 1815/14121 

ei-Melikü'I-Müeyyed şeyh ei-Mahmüdi 1815/14121 

ei-Melikü'I-Muzaffer Ahmed 
b. Şeyh ei-Müeyyed 1824/14211 

ei-Melikü'z-Zahir Seyfeddin Tatar 1824/14211 

ei-Melikü's-Salih Muhammed b. Tatar 1824/14211 

ei-Melikü'I-Eşref Seyfeddin Barsbay 1825/14221 

ei-Melikü'I-Aziz Yüsuf b. Barsbay 1841/14381 

ei-Melikü'z-Zahir Seyfeddin Cakmak 1842/14381 

ei-Melikü'I-Mansür osman b. Cakmak 1857/14531 

ei-Melikü'I-Esref Seyfeddin i nal 1857/14531 

ei-Melikü'I-Müeyyed Ahmed b. inal 1865/14611 

ei-Melikü'z-Zahir Hoşkadem 1865/14611 

ei-Melikü'z-Zahir Yelbay 1872/14671 

ei-Melikü'z-Zahir Temürboğa 1872/14671 

ei-Melikü'I-Eşref Seyfeddin Kayıtbay 1873/14681 

ei-Melikü'n-Nasır Muhammed 
b. Kayıtbay 1901/14961 

ei-Melikü'z-Zahir Kansu 1904/14981 

ei-Melikü'I-Esref Canbolat 1905/14991 

ei-Melikü'I-Adil Seyfeddin Tomanbay 1906/15011 

ei-Melikü'I-Eşref Kansu Gavri 1906/15011 

ei-Melikü 'I-Esref Tomanbay 1922-923/1516-15171 
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nellikle uygulanmadı. Güçlü sultanlarının 
önemli bir kısmı muhafız birliklerinde ye
tişen azatlı emirler arasından çıktı. Kahi
re'de Kal'atülcebel'deki saraylarında otu
ran Memlük sultanları. ikta dağıtımı ve 
üst seviyedeki görevlilerin tayini hususun
da tek karar mercii idi. Savaş ve barış ka
rarlarını ise istişare meclisine danışarak 
alırlardı. 

Eyyüb'iler'den devralınan idari. siyasi ve 
iktisadi görevler Memlükler'de büyük öl
çüde asker'ileştirildi ve bu vazifeler emir
ler tarafından yürütüldü. Dini ve adli gö
revlerle divan görevleri ise halk kesimine 
mensup ilim adamlarına verilirdi. Divan
larda bilhassa muhasebe işlerinde gayri 
müslimler de görevlendirilirdi. Eyalet ve 
vilayetler memlük naib ve valileri tarafın
dan yönetiliyordu. Merkez teşkilatında 
görevli emirlerin başında ilk defa Mem
lükler döneminde görülen naib-i saltanat 
bulunurdu. Vezirin görev ve yetkilerinin 
büyük kısmını üstlenen ve ikinci bir sul
tan gibi görünen sultan naibi ikta dağı 

tır, memurları tayin veya azlederdi. Hi
yerarşide naib-i saltanattan sonra gelen 
atabek. naibliğin kaldırılmasından itiba
ren sultanı n ardından en yüksek yetkili 
haline geldi. Küçük yaştaki sultanların 
zamanında devleti atabekler idare etti. 
bu durumda onlara "müdebbirü'I-mem
leke" unvanı verilirdi. Sultan naibliği gö
revinin ihdasıyla önemini kaybetmiş olan 
vezirin yetkileri sadece mali işlere tahsis 
edilmişti. Vezirliği lağveden Muhammed 
b. Kalavun vezirin görevlerini üç önemli 
divan arasında taksim etti. Bunlardan 
devlet yazışmaları nı yürüten Divan-ı İnşa 
katibüssır başkanlığında çalışır. bu göre
ve ulema sınıfına mensup. üsiCıbu güzel 
edipler seçilirdi. Devletin istihbarat ve 
posta işleri de aynı divan tarafından yü
rütülürdü. Maliye bakanlığının yerini tu
tan nazır-ı mal başkanlığındaki Divan - ı 

Nazar ise üç alt bölüme ayrılıyordu. Na
zır-ı has yönetimindeki Divan-ı Has sulta
nın mal varlığıyla ilgili işlere bakardı. As
kerlerle ilgili işleri yöneten Divan-ı Ceyş 
de en önemli divanlardandı. Ayrıca dev
let işlerinin yürütüldüğü pek çok divan 
vardı. Merkez teşkilatındaki diğer önemli 
emirlerin başında protokol işlerini yürü
ten ve askerler arasındaki davalara bakan 
hacibü'I-hüccab. devlet sekreteri gibi ça
lışan devadar-ı keb'ir, sultan memlükleri
nin başkumandam re'sü nevbeti'n-nüv
vab, divan toplantılarının gündemini be
lirleyen emir-i meclis geliyordu. 

Askeri Teşkilat. Tarihi önemini Moğol
lar ve bölgedeki Haçlılar karşısındaki ba-
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şanlarından alan Memlükler, kuwetli bir 
kara ordusuna ve güçlü denilebilecek bir 
donanınaya sahip bulunuyordu. Nizarni 
ordu, subay ve n eferiyle köle pazarların
dan satın alındıktan sonra asker olarak 
yetiştirilen Türk, Çerkez, Kürt, Rum ve 
Rus asıllı kölemen askerlerden meydana 
geliyordu. Divan-ı Ceyş'e bağlı olan ordu 
el-memal'ikü's-sultaniyye, ecnadü'l-halka, 
memal'ikü'I-ümera, ayrıca ihtiyaç anında 
göreve çağrılan ve ecnadü'I-Arab. ecna
dü't-Türkman, ecnadü'I-Ekrad olarak da 
adlandırılan yardımcı kuwetler olmak 
üzere dört kısımdan meydana geliyordu. 
Emirlerin isimlerine göre düzenlenen kü
tükler Mısır ve Suriye askerlerine ait iki 
şubesi bulunan Divan-ı Ceyş'te muhafa
za edilirdi. Memlük ordusunda sultan ve 
subay çocuklarının teşkil ettiği. "evladü'n
nas" diye isimlendirilen bir ihtiyat grubu 
daha vardı. Belirli rütbelerin üstüne çı
kamayan evladü'n-nasın daha sonra ge
len nesilleri halka karışıp sivilleşti. Tam 
anlamıyla bir askeri ikta devleti özelliğini 
taşıyan Memlükler'de ikta arazileri yirmi 
dört parçaya ayrılmış. dört parçası sul
tana, on parçası em'irlere, on parçası 
da ecnadü'I-halkaya tahsis edilmişti. Bu 
uygulama. ikta sahiplerinin sultana bağlı 
kalmaları ve bölgelerinde asayişi temin 
etmeleri yanında gerektiği zaman askeri 
hizmeti yerine getirmelerini sağlıyordu. 

Memlükler'de asıl olan süvari birlikle
rinden oluşan kara ordusuydu. Bu ordu 
ilk dönemlerde okçu- süvari birliklerinin 
tartışılmaz üstünlüğünü ortaya koymuş
tu. Kıpçak stepleri ve Kafkasya'dan geti
rilen memlüklerin çoğunluğu teşkil ettiği 
bu birlikler, binicilik ve silah kullanmak
taki maharetleriyle savaşların kaderini 
belirleyen klasik tarzdaki süvari birlikle
rinin ilk örneği oldu. Memlükler mükem
mel okçulukları, şaşırtıcı mücadele ve çe
virme teknikleri. başarılı pusu ve yüksek 
manevra kabiliyetleriyle temayüz etmiş

ti. Kuşatma silahları olarak ateş çanak
ları, mancınık ve debbabe kullanılıyordu. 
Kuruluş yıllarından itibaren barutu bil
melerine ve muhtemelen topu ilk kulla
nan devlet olmalarına rağmen yeni ateş
li silahlardan geniş çapta ancak XV. yüz
yılın sonlarında faydalanmaya başladılar. 
Bu konuda bir reform teşebbüsünde bu
lunan Kansu Gavri dahi bu silahları kullan
mak üzere oluşturduğu birlikleri, birinci 
sınıf askerler olan memlükler yerine bir 
nevi ihtiyat askeri olan evladü'n-nas ve 
siyah! kölelerden teşkil etmişti. Akdeniz 
ve Kızıldeniz sahillerinin önemli kısımla
rına sahip olan Memlük Devleti'nin do
nanması kara ordusu kadar güçlü değil-

di. Özellikle XIII. yüzyılın sonlarında Haçlı 
saldırı larının deniz saldırılarına dönüş
mesi sebebiyle savunma ve taarruz açı
sından güçlendirilen donanma Barsbay 
döneminde Kıbrıs'ı fethederek en önem
li zaferini kazanmıştı. Ancak Memlük de
niz kuwetleri. son zamanlarda Kızılde

niz'de ve Hindistan sahillerinde okyanus 
için hazırlanmış güçlü Portekiz donan
ması karşısında bir varlık gösteremedi. 
Kansu Gavri, Osmanlılar'dan yardım ala
rak donanınayı güçlendirdiyse de bu ye
terli olmadı. 

Adli Teşkilat. Eyyüb'iler'de Şafii mez
hebinden olan bir kadılkudat görev ya
parken Baybars dört Sünni mezhepten 
birer kadılkudat tayin etti. Ayrıca Dım aşk'
ta da dört kadılkudat bulunuyordu. Diğer 
kadılar sultanın tayin ettiği bu başkadı

lar tarafından görevlendirilirdi. Önemli 
bir adli görev de kazaskerlikti. Hanefi. Şa
fii ve Maliki olmak üzere üç mezhepten 
tayin edilen kazaskerlerden sonra gelen 
darüladl müftüleri dini meselelerde fet
va verirdi. Başkanlığını sultan veya vekili
nin yaptığı mezalim mahkemesi haftada 
iki gün darüladlde toplanırdı ve Dımaşk'
ta da bir şubesi vardı. Bu üst mahkeme
de devlet memurları ve sultan aleyhinde 
açılan davalara bakılırdı. Adli görevliler
den muhtesib genel ahlak kurallarının 
korunmasını sağlar ve günümüz belediye 
hizmetlerinin önemli bir kısmını yürütür
dü. Darüladle bağlı olarak çalışan beytül
mal vekili beytülmalle ilgili alım satım iş
lerine bakardı. Emniyet ve asayiş işlerini 
şurta teşkilatı yürütürdü. Gece emniye
tini sağlayan ases teşkilatı aynı zamanda 
itfaiye görevini yapardı. 

ilim ve Kültür Hayatı. Memlükler dev
ri, İslami ilimlerdeki gelişme bakımından 
İslam tarihinin en parlak dönemlerinden 
biridir. Doğu İslam dünyasının Moğol. En
dülüs'ün ise Haçlı istilasına uğradığı bir 
sırada kurulan Memlük Devleti ülkelerini 
terketmek zorunda kalan pek çok alimin 
sığındığı yer oldu; Kahire ve Dımaşk. İs
lam dünyasının en önemli iki ilim merke
zi haline geldi. İlm'i çalışmaları destekle
yen devlet adamları, ülkede Zeng'iler ve 
Eyylıb'iler zamanından kalan medreseie
rin sayısını daha da çoğalttılar. Dımaşk'
ta yüz altmış. Kahire'de yetmiş beş civa
rında medresenin bulunması bunun açık 
bir delili dir. Medreselerin çoğu Sünni dört 
mezhep üzerine öğretim veren fıkıh med
resesi hüviyetini taşıyor, bazılarında tek, 
bazılarında ise birkaç mezhebin fıkhı oku
tuluyordu. Darülkur'an ve darülhadisler 
de mevcuttu. Fıkıh ilmiyle birlikte diğer 



dini ilimlerle dil ilimlerinin okutulduğu 
bu medreseler zengin kütüphanelere sa
hipti. Ayrıca pek çoğunun bünyesinde 
yetim ve yoksul çocuklar için ilkokullar 
yapılmıştı. Yine ilköğretimin yürütüldü
ğü özel mektepler bulunuyordu. Medre
selerin başmüderrisleri sultan tarafından 
tayin edilirdi. Hocalar ve talebeler devle
tin himayesindeydi ve medreselerin her 
biri için banileri tarafından zengin vakıf
lar tahsis edilmişti. Camiler ve tarikatiara 
ait tekke ve zaviyeler de birer okul vazifesi 
görüyor, zengin kütüphanelerin bulun
duğu büyük camiler zamanın önemli ilim 
merkezleri arasında yer alıyordu. 

Memlükler devrinde kıraat, tefsir, ha
dis ve fıkıh alanlarında önemli alimler 
yetişmiştir. İbnü'l-Cezerl. Ceraidl. Ca'berl 
ve Burhaneddin el-Kerekl kıraat ilminin 
en meşhur temsilcileridir. Rivayet. dira
yet ve ahkam tefsirlerinin güzel örnekle
rinin yazıldığı bu dönemin en meşhur mü
fessirleri Endülüs menşeli Muhammed 
b. Ahmed el-Kurtubl, yine onun gibi En
dülüs'ten gelen Ebü Hayyan el-Endelüsl. 
tefsiriyle büyük şöhret kazanan Ebü Ma'
bed İbn Keslr. Celaleyn tefsiri müellifle
ri Celaleddin el-Mahall1 ve Celaleddin es
Süyütl. İbnü'l-Müneyyir. Dlrlnl. elli tefsiri 
bir araya getirmeye çalışan İbnü 'n-Nakib 
el-Makdisl. İbnü ' l-Barizl ve BikiH'dir. Sü
yütl müfessirlerin hal tercümelerine dair 
ilk eseri yazmış. bu geleneği talebesi Da
vüdl devam ettirmiştir. Bu devirde Şa
J:ıif:ı-i Bu{! ari ve ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim 'in en 
muteber şerhleri yapılmış. hadis ricali 
hakkında en güvenilir eserlerden sayılan 
pek çok kitap telif edilmiştir. Dönemin 
meşhur muhaddislerinin başında Nevevl. 
İbn Dakikul'ld. Yusuf b. Abdurrahman el
MizZı. Abdülmü'min ed-Dimyatl. Alaed
din İ bnü't-Türkmanl, Moğultay b. Kı lıç, 
İbn Receb, Hafız el-lrakl, Heyseml. İbn 
Hacer el-Askalanl. Zehebl, Şemseddin es
Sehavl. Bedreddin el-Ayni. Ahmed b. Mu
hammed el-Kastallanl ve Zekeriyya el
Ensarl gelmektedir. Bu dönemde çok sa
yıda kadın hadisçi de yetişmiştir. Medre
selerde en ağırlıklı ilim olarak okutulan 
fı kıh sahasında da birçok alim mevcut
tur. Şafii fıkhında izzeddin b. Abdüsse
lam. İbn Dakikul'ld, Sadreddin b . Vekll , 
Bedreddin İbn Cemaa, Bedreddin İbn 
Kadi Şühbe . Takıyyüddin es-Sübkl, Taeed
din es-Sübkl, İbn Keslr ve Ömer b. Raslan 
el-Bulkinl; Hanefi fıkhında Osman b. Ali 
ez-Zeylal. Kakl. Kureşl. Babertl, İbnü'z
Ziya el-Mekkl. İbnü'I-Hümam , İbn Kutlu
boğa ve İbnü'l-Kerekl; Hanbeli fıkhında 
Tüfi. Takıyyyüddin İbn Teymiyye, İbn Ka
d ı 'l-Cebel . Muvaffakuddin İ bn Kudame 

ve İbn Kayyim el-Cevziyye; Maliki fıkhın
da Şehabeddin el-Karafi ve Burhaneddin 
İbn Ferhün bunların en meşhurlarıdır. 
Daha önceyapılan kelam çalışmalarının 
yeterli bulunduğu anlayışının yaygın ol
duğu bu dönemde kelam ilmi diğer dini 
ilimler kadar alaka görmemiştir. Bu sa
hada yetişen alimierin başında İbn Tey
miyye ve talebesi İbn Kayyim el-Cevziyye 
gelmektedir. Hanefi fakihleri İbnü'l-Hü

mam ve İbn Kutluboğa da Matürldl kela
mı sahasında eser vermişlerdir. 

Bazıları birer mürid olan sultanların 
desteğiyle güçlenen tasavvuf hareketi 
sosyal hayata damgasını vurmuştur. Sul
tanın tayin ettiği şeyhüşşüyüh tarafından 
yönetilen çeşitli tarikatiara ait tekke. 
hankah. ri bat ve zaviyelerin sayısı artmış
tı. Ülkede en çok Bedeviyye, Desükıyye. 
Şazeliyye ve Rifaiyye tarikatları yaygındı. 
Bedeviyye tarikatırün kurucusu Ahmed el
Bedevl, Desükıyye'nin kurucusu Desükl, 
Şazeliyye şeyhleri İbn Ataullah el-İsken
derl. Muhammed Vefa Şazell ve İbn Vefa 
dönemin en meşhur tasawuf önderleri 
olmuştur. 

Memlükler devrinde Arapça sahasında 
da pek çok alim yetişmiştir. Nahiv ilmi
nin önemli isimlerinden olan İbn Malik 
et-Tal. İbnü'n-Nehhas el-Halebl. Ebü Hay
yan el-Endelüsl, İbn Hişam en-Nahvl, İbn 
Nübate el-Mısrl , Bahaeddin İbn Akil ve 
İbn Arnmar bunların başında gelir. Arap 
dilinde yazılmış en geniş lugatın sahibi 
İbn Manzür, Demamlnl. Halid el-Ezherl, 
Muhyiddin el-Kafiyeci ve Süyütl de bun
lar arasındadır. Arap nesir ve şiiri Mem
lükler döneminde parlak bir safha yaşa
mıştır. Aynı zamanda edebi bir mektep 
gibi çalışan Divan-ı inşa sanatkarane ne
sirde Kadi el-Fazı! ekolünü devam ettiren 
İbn Abdüzzahir. riesir ve şiirleriyle önemli 
bir miras bırakan Şihab Mahmud b. Sü
leyman ve resmi yazışmalar sahasında 

değerli eserler kaleme alan üç meşhur 

ansiklopedist edip Ahmed b. Abdülveh
hab en-Nüveyrl, İbn Fazlullah el-Ömerl ve 
Kalkaşendl'yi yetiştirmiştir. İbn Hicce, 
edebiyat alanında kıymetli eserler yaz
mıştır. Bu devirde yetişen şair! erin başın
da, Hz. Peygamber hakkında yazdığı ka
sidesiyle şöhret kazanan Muhammed b. 
Said el-Bfıslrl gelir. Şerefeddin el-Ensarl. 
Tel'afrl, Safiyyüddin el-Hill1, Şihab Mah
mud b. Süleyman. Siraceddin el-Verrak. 
İbn Nübate el-Mısrl. İbn Ebü Hacele ve 
Aişe el-Baüniyye de meşhur şairlerden
dir. Bu dönemde Ali b. Sfıdün el-Başbu
gavl ve bir divan sahibi olan sultan Kansu 
Gavri gibi memlük asıllı şai rler de yetiş-
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miştir. Günümüzde dahi zevkle dinlenen 
anonim Antere ve Baybars hikayeleri son 
şekline o dönemde kavuşmuştur. Ortaçağ 

islam dünyasından günümüze ulaşan 
gölge oyunuyla ilgili tek dramatik nazım 
örneği de bu devirde yetişen İbn Dan
yal'a aittir. Zehebl. Safedl. İbn Tağrlber
dl, Bedreddin el-Ayni. İbnü 'I-Hümam. Ka
fiyeci , İ bn Kutluboğa ve İbn iyas gibi pek 
çok Türk asıllı alimin yetiştiği Memlükler 
devri edebi hareketi içinde Türkçe eser
lerin telif edilmesi de önemlidir. Bunlar
dan Ebü Hayyan el-Endelüst'nin Kita
bü'l-İdrak'i gibi bazıları günümüze ulaş
mıştır. Meşhur İran şairi Firdevsl'nin Şah
name adlı eserini Diyarbekirli Şerlfi adlı 
bir kişi Kansu Gavri adına yaklaşık60.000 
beyit halinde Türkçe'ye çevirmiştir. 

Meşhur şahısları ve hadis ricalini tanı
tan en muteber eserlerden pek çoğu bu 
dönemde kaleme alınmıştır. İbn Hallikan. 
Kütübl, Safedl. İbn Hacer el-Askalanl, Ze
hebl ve Şemseddin es-Sehavl bu sahanın 
en meşhurlarıdır. Mahall1 tarih çalışmala

rında Makrizi ve onun yolunu takip eden 
İbn Tağrlberdl, Sehavl ve İbn i yas eserle
rinde Mısır' ın siyasi. içtimal ve iktisadi du
rumunu geniş bir şekilde anlatmışlardır. 
Mekke tarihçileri Necmeddin İbn Fehd 
ve oğlu izzeddin , Medine tarihçisi Sem
hüdl, Kudüs tarihçisi Uleyml şehir tarih
çiliği geleneğini sürdürmüşlerdir. İbn Sey
yidünnas da siyeriyle meşhur olmuştur. 
Tarih çalışmalarıyla birlikte yürütülen ta
rihi coğrafya alanında izzeddin b. Şed
dad, Ebü'I-Fida, İbn Fazlullah el-Ömerl, 
Kalkaşendl, Makrizi ve İbnü 'l-Cey'an ilim 
alemine önemli katkılarda bulunmuşlar
dır. Bu arada ünlü Arap denizeisi İbn Ma
cid, Hint okyanusunda seyredecek gemi
ler için rehber kitaplar hazırlamış ve Hin
distan yolculuğunda Vasco de Gama'ya 
kılavuzluk yapmıştır. 

Nüveyrl. İbn Fazlullah el-Ömerl ve Kal
kaşendl ansiklopedileriyle Memlükler dö
neminin "ansiklopediler çağı" olarak t a
nınmasını sağlamışlardır. Bu alimler ya
nında İbn Şahin ez-Zahiri, Makrizi ve Ha
san b. Abdullah el-Abbasl devlet teşkilatı 

hakkında eserler telif etmişlerdir. Devrin 
büyük tarihçisi İbn Haldün tarih felsefesi 
ve sosyoloji ilminin temellerini atmıştır. 

K3fiyeci, Süyütl ve Sehavl de tarih tenki
ctine dair eserler kaleme almışlardır. İbn 
Abdüzzahir, Baybars ed-Devadar. İ bnü'd
Devadarl. Ebü'l-Fida, Zeynüddin İ bnü'I
Verdl, Nasırüddin İbnü'I-Furat. Takıyyüd
din İbn Kadi Şühbe, İbn Hablb el-Halebl. 
Mufaddal b. Ebü'l-Fezail, Yünlnl. Yüsufi. 
İbn Dokmak. Ebü'l-Fida İbn Keslr. Ebü'l-
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Velid İbnü'ş-Şıhne ve oğlu Ebü'l-Fazl İb
nü'ş-Şıhne, İbnü'l-Cey'an. Şehabeddin İbn 
Arabşah ve Bedreddin el-Ayni dönemin 
diğer önemli tarihçileridir. 

Memlükler döneminde felsefe, riyazl ve 
tabii ilimler alanında da değerli alimler 
yetişmiştir. Tıp öğrenimi büyük ölçüde 
hastahanelerde yapılıyordu. Hastahane
lerin bünyesinde tıp alanında yazılmış ki
taplar ve tıbbi aletlerle teçhiz edilmiş 
özel bölümlerde teori ve pratik bir arada 
yürütülüyordu. Dini medreselerin bazıla
rında tıp dersi verilirken üçü Dımaşk'ta 
olmak üzere tıp öğreniminin verildiği özel 
medreseler mevcuttu. Kahire. Dımaşk ve 
diğer büyük şehirlerde çok sayıda hasta
hane bulunuyordu. Bu hastahanelerinen 
meşhuru olan Kalavun Hastahanesi dahi
liye, cerrahiye, göz hastalıkları ve ortape
di kısımlarına ayrılmıştı. Xl! ve Xlll. yüz
yıllarda göz hastalıklarının tedavisinde 
en önemli gelişme Mısır ve Suriye'de ol
muştur. Halife b. Ebü'l-Mehasin katarakt 
ameliyatını başarırken Suriye- Mısır tıp 
akımının önemli temsilcisi İbnü'n-Nefis 
küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. Tabip
Ierin biyografisine dair eseriyle ün kaza
nan İbn Ebü Usaybia da zamanın meşhur 
göz doktorlarındandı. Baytarlık alanında 
Bedreddin Bektüt ve İbnü'l-Münzir el
Baytar tanınmış alimlerdendir. İbnü'l
Münzir'in, atlar hakkında yazılan kitapla
rın en muteberi sayılan eseri daha son
raki çalışmaların önemli kaynaklarından 
biri olmuştur. İlmü 'l-hayevan sahasında 
Demiri; gökyüzü, yeryüzü, canlılar ve bit
kiler hakkında Cemaleddin el-Vatvat an
siklopedik eserler yazmışlardır. 

Dönemin fizik alimlerinden Ebü'l-Ab
bas Şehabeddin Ahmed gök kuşağın
dan bahsettiği risalesiyle meşhur ol
muştur. Matematik, felsefe, mantık ve 
eski kimya ilimlerinde de pek çok alim ye
tişmiştir. önemli bir husus da barut keli
mesinin ilk defa muhtemelen botanikçi 
İbnü'l-Baytar (ö. 646/1248) ve ardından 
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XV. yüzyıla ait 
Memlüklü 
pirine samdanı 
(Türk İnşaat 
Eserleri Müzesi, 

Envanter 

nr. 232) 

Xl!!. yüzyılın ikinci yarısında Mısırlı alim 
Hasan er-Rammah tarafından kullanıl 

mış olmasıdır. Rammah, günümüze ula
şan eserinde barutun yapılışını izah et
miştir. Onun ve Ebü Şame ile İbn Fazlul
lah el-Ömer! gibi tarihçilerin verdiği bilgi
lerden Memlükler'in baruttan diğer mil
letlerden asırlarca önce faydalandıkları 
sonucu çıkarılmıştır (Abdülmün'im Macid, 
Tamanbtiy, s. 131 ). Memlükler ateşli silah
ların ve özellikle topun kullanılmasında da 
öncü durumundadır; ancak bu sahada 
Osmanlılar'la boy ölçüşememişlerdir. 

İçtimai ve İktisadi Hayat. Müslüman
lar, hıristiyanlar ve yahudilerden meyda
na gelen Memlük toplumunda çoğunlu
ğu oluşturan müslümanlar statü bakı
mından yönetici askeri sınıf ve halk kesi
mi olarak ikiye ayrılıyordu. Toprak imti
yazlı askeri sınıfın mülkiyetindeydi ve ik
tisadi hayata da onlar hakimdi. Müslü
man halk kesimi arasından sadece dini 
ve adli görevlerle divan görevlerine geti
rilen alimler ve büyük tüccarlar toplum
da kendileri için iyi bir yer edinmişlerdi. 
Alimler halk tabakası ile yönetici asker 
sınıfı arasında bir aracı rolü oynar, sosyal 
hayatta önemli bir fonksiyon icra eder
lerdi. Büyük tacirler ise kendileri de doğ
rudan ticaretle uğraşan sultan ve emir
ler nezdinde itibar sahibiydi. Bu dönem
de tasawuf önderlerinin gerek sultanlar 
ve emirler gerekse halk üzerinde büyük 
etkileri vardı. Ülkede nüfusun çoğunluğu
nu genelde maddi sıkıntı içinde olan ve 
timarlı askerlerin topraklarında çalışan 
çiftçiler, küçük tacirler. sanatkarlar. kü
çük esnaf ve göçebe Araplar teşkil ederdi. 
Bu kesim bilhassa son zamanlarda büyük 
ölçüde yoksullaştı. Ekseriyeti çobanlıkla 
geçinen göçebeler bu yüzden sık sık is
yanlara teşebbüs ettiler ve idarecileri çok 
uğraştırdılar. Çarşılara çıkan ve ilim tah
sili için mescidlere devam edebilen ka
dınlar Memlük toplumunda saygı görü
yordu. Onların arasından meşhur alim ve 
şairler yetişmişti. Yahudiler ve hıristiyan
lar tam bir inanç özgürlüğüne sahipti. 
Sultanlar, yahudi ve hıristiyan cemaat le
rin başına onların istediği bir din adamını 
nazır olarak tayin ederdi. Eğitim ve öğre
tim kurumlarına sahip olan gayri müs
limler vakıflar kurabiliyordu. 

Memlük ekonomisinin en önemli gelir 
kaynağı ülkeler arası ticaretti. Moğol is
tilası sırasında Doğu - Batı arasındaki tica
retle tek emniyetli yol olarak Kızıldeniz 
ve Mısır üzerinden geçip deniz yoluyla Av
rupa'ya ulaşan ticaret yolu kalmıştı. Bu 
durum Memlük devlet adamlarını dış ti-

Memlük 
dönemine ait 

cam kandil 
(Metha{ıl 'i· 

{enni'L·İslam1, 

nr. 288) 

careti geliştirmeye sevketti. Ticaret mer
kezi haline gelen büyük şehirlerde geniş 
çarşı ve pazarlar yanında yabancı tüccar
lar için hanlar, oteller, temsilcilik büroları 
kuruldu. Memlük ekonomisi 748 (1347) 
yılındaki veba salgını yüzünden büyük bir 
kriz yaşadı. Ekonomik sıkıntılar , XV. yüz
yılın başında Suriye'yi bir harabeye çevi
ren Timur işgaliyle iyice şiddetlendi. Ağır 
vergiler iç ve dış ticaret için büyük bir 
darbe oldu. Sultanların bu politikası yü
zünden zorda kalan Avrupalı tüccarların. 
Doğu'nun mallarını makul fiyatlarla elde 
etmek için gösterdiği çaba Ümitburnu'
nun keşfiyle sonuçlanınca Mısır ve Suri
ye'nin dış ticareti bütünüyle çöktü. İkti
sadi hayatın istikrarsızlığı maaşları öde
nemeyen huzursuz askeri gruplar arasın
daki mücadeleyi daha da şiddetlendirdi. 
Endüstri alanında savaş aletleri ve harp 
gemileri yapımı yanında dokumacılık, ma
dencilik, cam cı lık, çömlekçilik ve ahşap iş
lemeciliği ilerlemişti. Mısır yün, ipek, ke
ten ve pamuk kumaşlarıyla meşhurdu. 
Bronz ve bakırın gümüş ve altınla kaplan
ması usulü gelişmişti. Saraciye işleri göz 
kamaştırıcı bir durumdaydı. Bu dönem
de üretilen eşyalardan günümüze ulaşan 
örnekler bunu açıkça göstermektedir. 
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o SANAT. Memlükler, Türk soyundan 
gelme bir hanedan olduğundan Mısır ve 
Suriye'de oluşturdukları sanat Türk sa
natı olarak algılanmakta ve eserlerinde 
Türk etkileri de hissedilm ektedir. Ancak 
hakim oldukları bölge Kuzey Afrika ve yö
nettikleri toplum Araplar'dan meydana 
geldiği için Memlük sanatı bir Türk sanatı 
olarak ele alınamaz. Mahalli iklim şartla
rı, toplumun öngörüleri ve daha önceki 
dönemlerden gelen kültürel birikimler, 
Memlük mimari tarzının ve ona bağlı ge
lişen küçük sanatların oluşumunda etkin 
rol oynamıştır_ 

Başşehrin Kahire olması sebebiyle pek 
çok mimari yapı burada bulunmaktadır. 

Mısır dışında Suriye'de özellikle Şam ve 
Halep mimari eserlerin yoğunluğu bakı
mından önemli şehirlerdir. Mimari yapı
lar içinde başta gelen camiler, ikiimin şe
killendirdiği açık aviulu ve mihrap önü 
kubbeli planları ile bir anlamda erken is
lam cami mimarisini devam ettirir. Bu
nun yanında çok sayıdaki medrese de öz
gün kullanım planları ile Anadolu Selçuk
lu medrese yapılarından ayrılır. Daha zi
yade sosyal ve eğitim amaçlı yapılar olan 
Anadolu Selçuklu medreseleri yanında 
Memlük dönemi medreseleri toplumsal 
yapı gereği dini amaçlı bir işlev üstlen
miştir. Bu sebeple içlerinde cami, ders-
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hane, hizmet odaları ve türbe yapısının 
da bulunduğu bir külliye kavramını içe
rirler. Bilhassa yüksek duvarları, testere 
dişi mazgal delikleriyle şehir içinde ade
ta bir kale. yukarıya doğru daralan kade
meli minareleriyle de cami görünümü ve
rirler. Medreselerde dört mezhep kavra
mının ön plana çıkarıldığı ve planlama
nın buna göre yapıldığı bir mimari düzen 
söz konusudur. 

Memlük dönemi yapılarının ortak özel
liği, şehir içlerinde bilhassa mahalle ara
larında yoğun nüfusun bulunduğu yerler
de yapılmış olmasıdır. Bu yüzden inşaat 
yeri bulma sorunu hepsinin ortak nokta
sıdır. Özellikle başşehir Kahire düşünüle
cek olursa inşa için boş alan bulmanın 
zorluğu daha iyi anlaşılır. Yapıların plan
ları incelendiğinde yerleşim problemin
den doğan çarpık plan düzenlemesinin, 
kompleks binaların farklı sokaklarda yer 
almasının ve zemin kotu farklılıklarının 
mimari yapılanmada birtakım yeni çö
zümler üretilmesine imkan sağladı ğı ve 
bunun da Memlük mimarisini özgünleş
tirdiği görülür. 

Camiler. I. Baybars CamiL Kahire'de 
Memlük devrinden günümüze ulaşan 
camiierin en eskisi olup şehrin mer
kezinde yer alır; camiyi Sultan 1. Bay
bars 665-667 (1267-1269) yıllarında yap
tırmıştır (bk. BAYBARS I CAMii). Nasır 

Muhammed Camii (el-Camiu'n-Nasıri). 

718'de ( 1318) Sultan Kalavun'un oğlu ei
Melikü'n-Nasır Muhammed tarafından 
üçüncü iktidarı döneminde iç kalede in
şa ettirilmiştir. Küçük ölçüde olan yapıda 
1. Baybars Camii plan şeması tekrarlan
mıştır. İngiliz işgali sırasında depo ve ha
pishane olarak kullanılan cami 194 7' de 
esaslı bir onarım görmüştür. Emir Kilsun 

CamiL Muhammed b_ Kalavun'un emir
lerinden Seyfeddin KGsGn en-Nasırl ta
rafından 730 (1330) yılında Babüzzüvey
le dışında Kale caddesinde yaptırılmıştır. 
Bazı duvar kalıntıları dışında ortadan kal
kan yapı plan olarak mihrap önü kubbeli 
şeması ile erken İslam cami planını de
vam ettirir. Maridani CamiL Muhammed 
b. Kalavun'un emirlerinden Altınboğa b. 
Abdullah ei-Maridanl tarafından 740 
(1339-40) yılında inşa ettirilmiştir. Mih
rap önü kubbeli planı ile Sultan ı. Bay
bars Camii planını tekrarlar. Dikdörtgen 
avlusunda sekizgen şadırvan yer almak
tadır. Aksungur CamiL Muhammed b. 
Kalavun'un emirlerinden Aksungur en
Nasırltarafından 748'de ( 1347) Babülve
zlr caddesinde yaptırılmıştır. N Gr Camii 

97 


