
233

Edebiyatý Bölümü ile Ýstanbul Yüksek Öð-
retmen Okulu’nu bitirdi (1964). Ýki yýl Muð-
la’da Turgutreis Lisesi’nde edebiyat öðret-
menliði yaptý. Ardýndan Atatürk Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi’nde Eski Türk Ede-
biyatý asistaný oldu. Ali Nihad Tarlan’ýn gö-
zetiminde yürüttüðü Ahmed Paþa Diva-
ný’nýn Tahlili ve Sistematik Ýndeksi ad-
lý teziyle doktor unvanýný aldý (1969). 1970’-
te iki yýl süreyle Amerika Birleþik Devlet-
leri’ne gönderildi. Tolasa’nýn burada edin-
diði bilgileri deðerlendirerek hazýrladýðý
Sehî, Latîfî, Âþýk Çelebi Tezkirelerin-
de Þair Tedkik ve Tenkidi adlý doçent-
lik tezi (1975), eski Türk edebiyatý alanýn-
da bilimsel yöntem uygulamasý açýsýndan
örnek kabul edilir. 1977’de Ege Üniversi-
tesi’nin Sosyal Bilimler Fakültesi’nde (Ede-
biyat Fakültesi) Selahattin Olcay ile birlik-
te Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’nün kuru-
luþunu gerçekleþtirdi. Profesörlüðe yük-
seltilmesinden (1982) bir yýl sonra Selçuk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekan-
lýðýna tayin edildi. Ancak bu görevde çok
kýsa bir süre çalýþabildi ve 31 Ocak 1983’-
te vefat etti.

Harun Tolasa, eski Türk edebiyatý sa-
hasýnda doktora tezinden baþlayarak alý-
þýlmýþ konularýn dýþýnda çalýþmalar gerçek-
leþtiren, metot ve usul yeniliklerine açýk
bir ilim adamý olarak dikkat çeker. Ahmed
Paþa’nýn Þiir Dünyasý adýyla yayýmlanan
doktora çalýþmasý (Ankara 1973, 2001) di-
van tahliliyle ilgili pek çok akademik çalýþ-
manýn öncüsüdür. Sehî, Latîfî, Âþýk Çe-
lebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyýlda
Edebiyat Araþtýrma ve Eleþtirisi adýyla
basýlan doçentlik tezi ise (Ýzmir 1983) yine
orijinal çalýþmalardan biridir. Ýlkinde Bur-
salý Ahmed Paþa’nýn hayal dünyasýný tes-
bit için ayrýntýlý bir araþtýrma gerçekleþti-
rilmiþ, ikincisinde XVI. yüzyýlýn üç tezkire-
cisi, eserlerinde yer alan þairlere yönelik
deðerlendirmeler açýsýndan incelenmiþtir.
Daha sonra bu iki çalýþmadan hareketle
yeni araþtýrmalar ortaya konmuþtur. Gü-

nümüz Türkçesindeki Karþýlýklarýyla
Þeyhülislâm Bahâyi Efendi Divaný’n-
dan Seçmeler (Ýstanbul 1979) ve Temeþ-
varlý Osman Aða: Bir Osmanlý Türk Si-
pahisinin Hayatý ve Esirlik Hatýralarý
(Ýstanbul 1986) Tolasa’nýn yayýmlanmýþ di-
ðer eserleridir. Harun Tolasa’nýn bunlarýn
dýþýnda dergilerde neþredilmiþ çok sayýda
makalesi ve ansiklopedilere yazdýðý mad-
deler bulunmaktadýr.
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Hânedanýn kurucusu Ahmed b. Tolun’un
Buhara asýllý bir Türk olan babasý Tolun,
Halife Me’mûn döneminin önemli kuman-
danlarýndandý. Babasýnýn vefatýndan (240/
854) iki yýl sonra Bizans’a karþý düzenle-
nen seferlerin merkezi Tarsus’a giden Ah-
med b. Tolun, muhtemelen Müstaîn-Bil-
lâh’ýn halifeliðinin ilk yýlýnda (248/862) Sâ-
merrâ’ya döndü ve onun güvenini kazana-
rak saraydaki nüfuzlu kiþiler arasýnda yer
aldý. Ardýndan Mýsýr Valisi Bayýk Bey’in ve-
kili sýfatýyla Mýsýr’a girdi, bu vesileyle hâne-
danýn temellerini attý (254/868). Dýmaþk’-
taki isyaný bastýrmak amacýyla topladýðý
ordusundaki asker sayýsýnýn 100.000’in üs-
tüne çýkmasý üzerine askerî birlikleri için
Sâmerrâ benzeri bir þehir kurarak hükü-
met merkezini oraya nakletmeye karar
verdi. Fustat’ýn kuzeydoðusunda Yeþkür
daðýnýn eteðinde Katâi semtini tesis etti
ve idare merkezini orada yaptýrdýðý sara-
ya taþýdý (256/870).

ve üslûp dersleriyle sürdürdü. Ali Rýza Þen-
gel’in tavsiyesi üzerine Süleymaniye Ca-
mii baþmüezzini Hâfýz Kemal’den mevlid
ve gazel tavrý meþketti, ayrýca Vildan Ni-
yazi Ayomak’tan iki yýl kadar mûsiki naza-
riyatý dersleri aldý. 1940 yýlýnda Ýstanbul
Belediye Konservatuvarý Ýcra Heyeti’ne oku-
yucu olarak alýndýysa da altý ay sonra isti-
fa etti. Ardýndan kendini tamamen mû-
siki çalýþmalarýna verdi. Selahattin Pýnar,
Sadettin Kaynak, Kemal Batanay gibi ho-
calardan faydalandý. Çarþýlý Hüseyin diye
tanýnan Hüseyin Tolan uzun süre evinde
talebelere dinî eserler meþketti ve pek çok
talebe yetiþtirdi. Bunlar arasýnda Hüsnü
Yetiþken, Dursun Çakmak, Necdet Tanlak,
Ýzzet Eskidemir ve Ahmet Muhtar Gölge
en tanýnmýþlarýdýr.

Bestekârlýða 1939 yýlýnda baþlayan ve
bestelerinde “Bekirzâde” mahlasýný kulla-
nan Hüseyin Tolan’ýn ilk eseri, “Zannede-
rim gönlümü bir þûha baðlarsam geçer”
mýsraýyla baþlayan ferahfezâ þarkýsýdýr.
Eserlerinden tesbit edilen üç tevþih, üç
ilâhi, on bir þarký ve bir köçekçesinin liste-
sini Öztuna (bk. bibl.), bestelerinin güfte-
lerini Rona (bk. bibl.) neþretmiþtir. “Evli-
yâdan himmet aldým” mýsraýyla baþlayan
dügâh, “Bir seher vaktiydi doðdu habîb-i
kibriyâ” mýsraýyla baþlayan rast tevþihle-
riyle, “Kullarýnda yok sana lâyýk metâ” mýs-
raýyla baþlayan ýsfahan ramazan ilâhisi gü-
nümüzde de okunan eserlerinden bazýla-
rýdýr. Ali Rýza Þengel’in dinî eserlerden olu-
þan iki defterinden birinin Hüseyin Tolan’ýn
vârislerinde olduðu söylenmektedir.
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1 Mayýs 1938’de Seydiþehir’de doðdu. Ýlk
ve orta öðrenimini Seydiþehir ve Konya’-
da tamamladý. Askerliðini yaptýktan son-
ra üniversite öðrenimine baþladý; Ýstanbul
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lan Humâreveyh, kendisine itaat hususun-
da tereddüt gösteren aðabeyi Abbas’ý is-
yana baþvurabileceði endiþesiyle öldürttü.
Öte yandan Tolunoðullarý’nýn baþýna tec-
rübesiz birinin geçmesi Muvaffak-Billâh’ý
ümitlendirdi ve Suriye’yi almak için ordu-
lar göndermeye baþladý. Suriye’yi kaybet-
tiði takdirde Mýsýr üzerindeki hâkimiyeti-
nin sarsýlacaðýný bilen Humâreveyh de Su-
riye’ye ordular yolladý. Bu arada Abbâsî
kumandanlarýndan Muhammed b. Ebü’s-
Sâc’ýn Humâreveyh’e katýlmasýyla el-Cezî-
re ve Musul’a kadar olan topraklarýn ta-
mamý Humâreveyh’in eline geçti; Humâ-
reveyh’in gücünü arttýrmasý Abbâsîler’i ona
yaklaþmak zorunda býraktý. 273 yýlýnýn Re-
ceb ayýnda (Aralýk 886) iki taraf arasýnda
Tolunoðullarý’nýn Mýsýr’daki hükümranlýðý-
nýn tanýnmasý, ayrýca Suriye, Filistin, Su-
gur, Anadolu ve Ýrmîniye bölgeleriyle el-
Cezîre’nin otuz yýl süreyle onlarýn idaresi-
ne verilmesi hususunda bir antlaþma ya-
pýldý. Bizans’la mücadeleye baþlayan Hu-
mâreveyh özellikle 280 (893) yýlýndan iti-
baren Bizans üzerine ordular gönderdi; bu
mücadele 283’te (896) imzalanan bir ba-
rýþ antlaþmasýyla sona erdi. Halife Mu‘ta-
zýd-Billâh, 14 Haziran 893’te Mýsýr’a yolla-
dýðý fermanla Fýrat’tan Berka’ya kadar uza-
nan topraklarý Humâreveyh’e verdiðini bil-
dirdi. Zamanla idareyi Vezir Ebü’l-Hasan
Ali b. Ahmed el-Mâzerâî’nin eline býrakan
Humâreveyh, Dýmaþk’ta bulunduðu sýra-
da hizmetçileri tarafýndan geceleyin uyur-
ken öldürüldü (282/896). Ardýndan topla-
nan devlet adamlarý büyük oðlu Ceyþ’e bi-
at ettiler. Humâreveyh’in on iki yýl süren
hükümdarlýðýnda Tolunoðullarý en parlak

dönemini yaþadý. Ancak onun aþýrý har-
camalarý yüzünden hazine boþalmýþ, ülke
âdeta içeriden çökmüþtü. Bu sebeple ken-
disinden sonra gelenler ülkeyi maddî sý-
kýntýlardan ve kýsa süre içinde yýkýlmaktan
kurtaramadýlar.

Humâreveyh’ten sonra kumandanlar
arasýnda çýkan rekabet yüzünden ordu
bölündü, hânedan mensuplarý birbirine
düþtü ve saltanat mücadelesi baþladý. Yet-
kileri ellerine geçiren kumandanlar, Ah-
med b. Tolun’un oðullarý hayatta iken Hu-
mâreveyh’in henüz on dört yaþýndaki oð-
lu Ebü’l-Asâkir Ceyþ’i tahta çýkardýkla-
rýndan ülkede önemli karýþýklýklar mey-
dana geldi ve Tolunoðullarý yýkýlýþ süreci-
ne girdi, isyan ve karýþýklýklar birbirini iz-
ledi. Genç sultan kumandanlarýn tahrikiy-
le amcalarýný tutuklattý; kendini içki, oyun
ve eðlenceye verdi. Ýçki meclislerinde ba-
zý kumandanlara karþý aðýr hakaretlerde
bulundu ve onlarý azledeceðini söyledi. Sul-
taný öldürmek için harekete geçen bazý
kumandanlar suikast planlarýnýn önceden
öðrenilmesi üzerine kaçmak zorunda kal-
dýlar. Altmýþ kiþi civarýnda olan bu kuman-
danlar Mu‘tazýd-Billâh’ýn davetiyle Baðdat’a
gitti ve her birine hil‘at giydirildi. Bu ara-
da Suriye Valisi Tuðç b. Cüf baðýmsýzlýðýný
ilân etti. Suriye’de kalan muhalif kuman-
danlar da isyan çýkardý. Ýsyancýlarýn niye-
ti Ceyþ’in amcalarýný hapisten çýkarýp biri-
ni sultan ilân etmekti. Ancak Ceyþ, tahta
geçirmek istedikleri amcasý Nasr’ý (veya
Mudar) öldürüp cesedini onlarýn önüne
attý. Bunun üzerine âsiler saraya girerek
Ceyþ’i tahttan indirip tutukladýlar ve bir-
kaç gün sonra öldürdüler (283/896). Ýsyan

Kayýnpederi Yârcûh et-Türkî’nin ölümün-
den (Ramazan 258 / Temmuz 872) sonra
bütün Mýsýr Ahmed’in eline geçti. Bu sý-
rada Abbâsî halifeliði, Ahmed b. Tolun’-
dan malî ve askerî destek istedi. Hilâfet
nâibi Muvaffak-Billâh beklediði yardýmý
alamayýnca onun üzerine bir ordu gönder-
di. Rakka’ya kadar gelen ordu, on ay bura-
da bekledikten sonra geri döndü. Bu olay
Ahmed b. Tolun’un siyasî hayatýnda bir
dönüm noktasý teþkil etti; bu tarihten iti-
baren (877) ismen halifeye baðlý müstakil
bir hükümdar gibi hareket etmeye baþ-
ladý. Halifeliðin içinde bulunduðu durum-
dan yararlanýp Suriye’yi de egemenliði al-
týna almak için harekete geçti. Suriye se-
feri sonunda Fýrat’ýn batýsýndaki bütün
vilâyetlere hâkim oldu; batýda Berka ve
Trablusgarp’tan doðuda Fýrat nehrine ka-
dar olan topraklar Tolunoðullarý’nýn ida-
resine girdi. Suudi Arabistan’ýn güneyba-
týsýnda yer alan Asîr ve civarý da onun ege-
menliðini tanýdý. Ahmed b. Tolun, 266
(879-80) yýlýnda Ahmedî veya Tolûnî di-
narý denilen sikkeler darbettirerek sikke-
ye halifenin adýyla birlikte kendi adýný da
yazdýrdý. Ahmed b. Tolun’un Suriye ve Fi-
listin’i zaptetmesi ve hemen ardýndan ken-
di adýna para bastýrmasý Muvaffak-Bil-
lâh’ý harekete geçirdi ve onu Mýsýr valili-
ðinden azletti. Bunun üzerine Ahmed b.
Tolun hilâfet makamýyla irtibatýný kesip ba-
ðýmsýzlýðýný ilân etti. Onun zamanýnda Ab-
bâsî halifesinin, isminin hutbelerde okun-
masýndan ve Baðdat’a bir miktar vergi
gönderilmesinden baþka bir nüfuz belir-
tisi kalmadý.

270’te (884) vefat eden Ahmed b. To-
lun’un yerine oðlu Humâreveyh geçti. Ba-
basýndan istikrarlý, zengin bir ülke devra-

Ahmed b. Tolun tarafýndan inþa ettirilen Ýbn Tolun Camii’nin avlusundan bir görünüþ
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bîülevvel 292 / Ocak 905). Ertesi gün Ab-
bâsî ordusu Fustat’a girdi. Meydanýn et-
rafýndaki Sudanlý askerlere ait kýþlalar ya-
kýldý, kýþlalardaki pek çok askerle þehir hal-
kýndan çok sayýda insan öldürüldü. Böyle-
ce Mýsýr yeniden Abbâsî hâkimiyetine gir-
di. Sultanlýk koltuðunda sadece dokuz gün
oturabilen Þeybân’ýn, ailesi ve yakýnlarýy-
la birlikte Baðdat’a gönderilmesiyle Ýslâm
döneminde Mýsýr’da ilk müstakil hânedan
olan Tolunoðullarý yýkýlmýþ oldu.

Türk-Ýslâm tarihi ve medeniyeti açýsýn-
dan önemli bir yere sahip bulunan Tolu-
noðullarý müstakil bir devlet olmakla bir-
likte Abbâsîler’e baðlýlýklarýný þeklen sür-
dürdüler; idarî, siyasî, askerî ve adlî teþ-
kilât bakýmýndan önceki kurumlarý devam
ettirdiler. Ýdarede hânedan mensuplarý
önemli bir yer tutarken görevlere daha zi-
yade Türk asýllý kiþiler getiriliyordu. Tolu-
noðullarý büyük bir kara ordusuna ve güç-
lü bir donanmaya sahipti. Ahmed b. To-
lun Türkler, Sudanlýlar, zenciler, Araplar’-
dan oluþan ve mevcudu 100.000’i aþan bir
ordu kurmuþtu. Komuta kademesinde
Türk kumandanlarýnýn bulunduðu bu or-
du baþþehir Katâi’in yaný sýra Berka, Ýsken-
deriye, Dýmaþk, Halep ve Tarsus gibi gar-
nizon þehirlerinde üstlenmiþti. Ahmed b.
Tolun sahilleri korumak için güçlü bir do-
nanma kurmaya çalýþmýþ, bugün de ayak-
ta olan Akkâ Kalesi’ni ve Akkâ Limaný’ný
inþa ettirmiþ, Yafa ve Ýskenderiye’de hisar-
lar yaptýrmýþtýr. Tolunoðullarý’nýn Ravza ada-
sý, Akkâ, Dimyat ve Ýskenderiye’de bulunan
tersanelerinde binlerle ifade edilen savaþ
ve ticaret gemileri inþa edilmiþti.

Ahmed b. Tolun ve Humâreveyh zama-
nýnda Mýsýr, tarihinin en parlak devirlerin-
den birini yaþamýþ, bu devir refah, imar,
ilim ve irfan devri olmuþtur. Her ikisi de

âlim ve edipleri korur, mimari ve kültürel
faaliyetleri teþvik ederdi. Dönemin en meþ-
hur þairi Hüseyin b. Abdüsselâm, dil âlimi
Muhammed b. Abdullah b. Muhammed
b. Müslim ile þair Kasým b. Yahyâ el-Mer-
yemî, Humâreveyh’in ihsan ve himayesine
mazhar olmuþtur. Bu devirde ilim ve ede-
biyat alanýnda da çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Ýmam Þâfiî’nin talebesi Rebî‘ b. Süleyman
el-Murâdî, Hanefî fakihleri Kadý Bekkâr b.
Kuteybe, talebesi Ebû Ca‘fer et-Tahâvî,
mutasavvýf Zünnûn el-Mýsrî, dil âlimleri
Velîd b. Muhammed et-Temîmî ve Ah-
med b. Ca‘fer ed-Dîneverî, matematikçi
Ýbnü’d-Dâye Ahmed b. Yûsuf, göz hasta-
lýklarýna dair eser yazan Ebû Ali Halef et-
Tûlûnî dönemin önde gelen âlimlerinden-
dir.

Tolunoðullarý devrinde Mýsýr’da ekono-
mi canlanmýþ, ziraat önemli ölçüde geliþ-
miþ ve ülkede refah yaygýnlaþmýþ, sulama
iþlerine önem veren Ahmed b. Tolun eki-
lebilir arazileri çoðaltmýþ, yeni su kanallarý
açtýrmýþtýr. Nil üzerindeki mikyaslarý ýslah
ettirmiþ, köprüler yaptýrmýþtýr. Ziraatýn
yaný sýra dokumacýlýk baþta olmak üzere
el sanatlarý geliþmiþ, hükümet tarafýndan
“dârüttýrâz” olarak adlandýrýlan, kaliteli ku-
maþlarýn dokunduðu bir dokuma evi açýl-
mýþtýr. Sabun, þeker ve savaþ aletleri üre-
timinde, iç ve dýþ ticaret alanýnda önemli
ilerleme saðlanmýþtýr. Kendi adýný taþýyan
caminin bir tarafýna çarþý inþa ettiren Ah-
med b. Tolun, Mýsýr’ýn doðu-batý ticaret
yollarý üzerinde bulunmasýný dikkate ala-
rak taþýma amaçlý pek çok gemi ve kayýk
yaptýrmýþtýr. Tolunoðullarý zamanýnda As-
van bölgenin önemli bir ticaret merkezi
haline gelmiþ, Arap kabilelerinin bölgeye
göçü veya tehciri devam etmiþtir. Toluno-
ðullarý’nýn altýn sikkeleri Râfika, Mýsýr, Ha-
lep, Humus, Tânis ve Dýmaþk’taki darphâ-
nelerde basýlýyordu.

sýrasýnda sarayý talan edip yaktýlar. Ceyþ’in
saltanatý altý ay sürdü.

Ceyþ’in yerine on dört yaþýndaki kardeþi
Ebû Mûsâ Hârûn tahta çýkarýldý. Onun za-
manýnda da kumandanlar arasýndaki mü-
cadele devam etti. Bu sýrada muhalif ku-
mandanlarýn baþa geçmesi için Ýskenderi-
ye’den çaðýrdýklarý sultanýn amcasý Rebîa
b. Ahmed ortadan kaldýrýldý (284/897). Di-
ðer taraftan Halife Mu‘tazýd-Billâh’ýn Hâ-
rûn’un saltanatýný 286 (899) yýlýna kadar
onaylamamasý yüzünden iþler daha da kö-
tüleþti. Mu‘tazýd’ýn Tarsus yönetimine mü-
dahale ederek oraya bir vali tayin etme-
siyle Sugur bölgesi fiilen elden çýktý. Suri-
ye’de de Karmatîler isyan etti ve Hama,
Humus, Maarretünnu‘mân ile Ba‘lebek’i
ele geçirdi. Üzerlerine gönderilen birlikler
yenilerek geri çekildi (290/903). Ardýndan
halife Mýsýr’ý onlardan almaya karar verdi
ve Türk asýllý kumandan Muhammed b.
Süleyman’ý Suriye ve Mýsýr’a gönderdi. Kuv-
vetlerin Mýsýr’a giriþini engellemek için or-
dusuyla Suriye’ye doðru yola çýkan Hârûn
b. Humâreveyh, ülkesinin doðu sýnýrýnda
Abbâse’de savunma hazýrlýðý yapýldýðý sý-
rada askerler (veya iki amcasý) tarafýndan
öldürüldü (Safer 292 / Aralýk 904).

Tolunoðullarý’nýn baþýna Hârûn’un am-
casý Þeybân b. Ahmed b. Tolun geçirildi.
Ancak Þeybân’a güvenmeyen ve artýk mü-
cadele etmenin gereksiz olduðunu düþü-
nen kumandanlardan Tuðç b. Cüf ile di-
ðer bazý kumandan ve önde gelen kiþiler
halifeye bir mektup yazarak Hârûn’un öl-
dürüldüðünü ve kendilerine eman veril-
mesi þartýyla hilâfet ordusuna katýlmak
istediklerini bildirdiler. Onlarýn, birlikleriy-
le beraber Abbâsî ordusuna katýlmasýyla
Þeybân zor durumda kaldý. Yanýndaki az
sayýda askerle birlikte Fustat kapýsýnda
karargâh kurup zayýf bir direnme göster-
diyse de askerlerinin önemli bir kýsmýnýn
karþý tarafa geçmesi üzerine baþþehri ku-
þatan Muhammed b. Süleyman’dan eman
istedi ve geceleyin gidip teslim oldu (Re-
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Ýbn Tolun Camii’nden süslemeli bir pencere

Tolunoðullarý dönemine ait oyma aðaç iþçiliði örneði (Louv-
re Museum – Paris)
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TOMANBAY

Ebü’n-Nasr el-Melikü’l-Eþref Tomanbay
(ö. 923/1517)

Son Mýsýr Memlük sultaný
(1516-1517).

˜ ™

879 (1474-75) yýlýnda doðduðu kabul edi-
lir. Kendisini amcasý Kansu (Kansav) Gavri
satýn aldýðý için nisbesinde “min Kansav
el-Gavrî” ifadesi geçer. Çerkez asýllý olan
Tomanbay (Tumanbay) satýn alýnmasýnýn
ardýndan dönemin sultaný Kayýtbay’a su-
nuldu ve onun memlükleri arasýna girdi.
Kayýtbay’ýn 1496’da ölümüne kadar Kitâ-
biye memlükleri arasýnda yer buldu. Da-
ha sonra Kayýtbay’ýn yerine geçen oðlu el-
Melikü’n-Nâsýr Nâsýrüddin Muhammed
kendisini âzat etti; önce câmedâr, ardýn-
dan sultanýn muhafýz kýtasýnda haseki sý-
fatýyla görevlendirildi. Amcasý Kansu Gav-
ri’nin sultan olduðu 906 (1501) yýlýna ka-
dar bu görevde kaldý ve onun sultanlýðýyla
birlikte “onlar” emirliðine yükseltildi. 910’-
da (1504) Kansu Gavri’nin oðlu Muhammed
ölünce sultan yeðenini tablhâne emirliði-
ne getirdi ve oðlunun yerine þâd eþ-þarab-
hâne görevini verdi. 913 (1507) yýlýna ka-
dar bu görevde kalan Tomanbay ayný yýl
ed-devâdâr el-kebîr olan Emîr Özdemir ve-

fat ettiðinden onun yerine tayin edildi. Bu-
nun yaný sýra kâþifü’l-küþþâf ve el-üstâdâ-
riyyetü’l-âliye görevlerini de üstlendi. 922’-
de (1516) Osmanlý Hükümdarý Yavuz Sul-
tan Selim’e karþý Suriye seferine çýkan Kan-
su Gavri onu nâibü’l-gaybe olarak býraktý
ve yokluðunda ülkeyi yönetmekle yüküm-
lü kýldý. Tomanbay bu görevi esnasýnda gü-
venliðe çok önem verdi, disiplinli davran-
dý, bundan dolayý halk ve asker tarafýndan
çok sevildi. Bir süre sonra Kansu Gavri’nin
Mercidâbýk Savaþý’nda yenilip savaþ ala-
nýnda ölmesi üzerine kimin sultan olaca-
ðý konusu gündeme geldi. Bu sýrada ülke
çok olumsuz þartlar içinde bulunuyordu.
Osmanlý Devleti’ne karþý önemli bir savaþ
kaybedilmiþ, Suriye topraklarý elden çýk-
mýþtý; Kansu Gavri’nin yanýnda bulunan
halife ve pek çok emîr Osmanlý Devleti’ne
esir düþmüþtü. Maðlûp ordu ve emîrler
bozgun yüzünden periþan bir halde yak-
laþýk iki ay sonra Mýsýr’a dönebildi. Mem-
lük Devleti bu süreçte sultansýz kalmýþ ve
hutbe halife adýna okunmuþtu.

Kahire’ye gelen emîrlerin ilk iþi, sultanýn
yokluðunda ülkeyi güzel bir þekilde idare
eden Tomanbay’a sultanlýk teklif etmek
oldu. Ancak Tomanbay bu sýrada sultanlý-
ðýn ne anlama geldiðini iyi bildiðinden bu
öneriyi kabul etmek istemedi. Fakat dev-
rin þeyhlerinden Ebüssuûd Efendi’nin ara-
ya girmesi ve Memlük emîrlerine isyan ve
ihanet etmeyeceklerine dair yemin ettir-
mesiyle sultanlýða razý oldu. Halifenin o sý-
rada Kahire’de bulunan yaþlý babasý vasý-
tasýyla 13 Ramazan 922’de (10 Ekim 1516)
Cuma günü gerekli törenler yapýlarak sal-
tanat kendisine býrakýldý. Tomanbay bu
þartlarda sultanlýk görevini kabul etmek-

Ahmed b. Tolun’un Katâi semtinde yap-
týrdýðý cami Tolunoðullarý’nýn mimari alan-
da ulaþtýðý üstün seviyeyi göstermektedir.
Cebelyeþkür adlý tepe üzerinde inþa edi-
len yapý günümüzde Mýsýr’da esas biçimi-
ni koruyan en eski camidir. Sâmerrâ Ca-
mii’nin minaresine benzeyen, alt tarafý dört
köþe, üstü yuvarlak, dýþtan rampalý hele-
zonik minaresiyle meþhurdur (bk. ÝBN TO-
LUN CAMÝÝ). Ahmed b. Tolun camide gö-
rev yapmak üzere bir doktor görevlendir-
miþ, cemaatten hastalananlarýn tedavisin-
de kullanýlacak ilâçlarýn bulunduðu bir ec-
zahane kurmuþtur. Sultan sarayýnýn ya-
nýnda dârü’l-imâre, kumandanlarýn evle-
ri, kýþlalar ve asker tâlimi için bir meydan
yer alýyordu. Hükümdar ayrýca bütün has-
talarýn ücretsiz tedavisi için bir hastahane
(bîmâristan) inþa ettirmiþtir. Humâreveyh
insan kabartmalarýyla süslü, duvarlarý al-
týn yapraklarla bezeli, Dârüzzeheb adýný
taþýyan bir saray yaptýrmýþtýr. Avlusunda
cýva dolu bir havuzun bulunduðu sarayýn
bahçesi hoþ kokulu çiçekleri, nâdide aðaç-
larý ve hayvanat bahçesiyle tanýnýyordu. Bu
dönemde hat sanatý da yüksek seviyeye
ulaþmýþtýr. Abdullah b. Muhammed el-Be-
levî Sîretü A¼med b. ªolûn adýyla bir eser
yazmýþ, eserinde Ahmed b. Tolun’un yaný
sýra oðlu Abbas, gulâmlar, III. (IX.) yüzyýl-
da Mýsýr ve civarýnda cereyan eden olay-
lar ve Abbâsî halifeliði hakkýnda bilgi ver-
miþtir.
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