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

Son Mýsýr Memlük sultaný
(1516-1517).
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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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nan Paþa’nýn kumanda ettiði sað kanat
üzerine yürüdü, bu harekât sýrasýnda Si-
nan Paþa öldürüldü. Bununla beraber
Memlük ordusu tam anlamýyla daðýlmýþ-
tý. Tomanbay daðýlan birlikleri toplamak
için Saîd tarafýna doðru geri çekildi. Sa-
vaþtan bir gün sonra Osmanlý ordusu Ka-
hire’ye girdi. Fakat 28 Ocak gecesi Toman-
bay etrafýna topladýðý 10.000 (veya 7000)
kadar askerle âniden þehre geri döndü.
Yapýlan sokak savaþlarý neticesinde Kahi-
re’nin büyük bir kýsmýný ele geçirdiyse de
bu baþarýsý uzun sürmedi ve þehirde sa-
dece üç gün tutunabildi; Osmanlýlar’ýn aðýr
baskýsý karþýsýnda þehri terketmek zorun-
da kaldý. Nil’i gemiyle geçip Saîd tarafla-
rýna gitti. Fakat Tomanbay’ýn mücadele-
den vazgeçmeye niyeti yoktu. Bu sebep-
le yine asker toplamak amacýyla hazýrlýk-
lara giriþti; bir taraftan da Yavuz Sultan
Selim’e elçi yollayýp barýþ teklifinde bulun-
du. Osmanlý sultaný bir antlaþma metni
hazýrlatýp Tomanbay’a gönderdi, ancak el-
çiler yolda öldürüldü. Muhtemelen Toman-
bay bu manevralarla etrafýna daha fazla
kuvvet toplanmasý için zaman kazanmak
istiyordu. Yapýlan üçüncü savaþý da Os-
manlýlar kazandý. Tomanbay kendisi için
güvenli olduðunu düþündüðü Terrûce böl-
gesine kaçtý. Burada ihanete uðrayarak
yakalandý ve zincirlerle baðlandýktan son-
ra kendisini almaya gelen Osmanlý birlik-
lerine teslim edildi (30 Mart 1517). Yavuz
Sultan Selim’in huzuruna getirildiðinde
bir hükümdar gibi karþýlandý. Cesaretin-
den dolayý Tomanbay’ýn baðýþlanacaðý dü-
þünülürken artýk halkýnýn ondan ümidini
kesmesi ve yeni bir isyan ihtimalinin or-
tadan kaldýrýlmasý gibi gerekçelerle, özel-
likle de Canbirdi ve Hayýr Bey’in tavsiyele-
riyle yakalandýktan on dört gün sonra 21
Rebîülevvel 923 (13 Nisan 1517) tarihinde
Kahire kapýlarýndan Bâbüzüveyle’de asýl-
dý. Cesedi üç gün asýlý kaldýktan sonra tö-
renle amcasý Kansu Gavri’nin kendisi için
yaptýrdýðý medreseye defnedildi. Kaynak-
larda Tomanbay’ýn son derece cesur, mü-
cadele azmi kuvvetli, hayýr sahibi, edepli,
dindar olduðu ve bazý haksýz vergileri kal-
dýrdýðý belirtilir.
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Sâdýk Vicdânî’nin
(ö. 1939)

tarikatlar ve silsileleriyle ilgili
eseri.
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Kitapta Kadiriyye ve Halvetiyye tarikat-
larý þubeleri ve silsileleriyle ele alýnmýþ, ay-
rýca bazý tasavvuf kavramlarýnýn açýklama-
sýna yer verilmiþtir. Müellif önsözde (ifa-
de), büyük tarikatlarýn silsilenâmelerini
içeren bir külliyat meydana getirmek ama-
cýyla çalýþmalara baþladýðýný belirttikten
sonra eserini ýstýlahlar ve silsileler þeklin-
de iki kýsým halinde planladýðýný, birinci kýs-
ma Kåmûs-ý Turuk-ý Aliyye, ikinci kýsma
Tomar-ý Turuk-ý Aliyye adýný verdiðini
kaydeder. Ancak müellifin bu planýný tam
olarak gerçekleþtiremediði anlaþýlmakta-
dýr. Nitekim Kåmûs-ý Turuk-ý Aliyye se-
risi halinde yayýmlanmýþ herhangi bir eser
bulunmamaktadýr. Sâdýk Vicdânî’nin bu kýs-
ma ait olduðunu belirttiði (Tomar-Melâ-
mîlik, s. 13) sûfî ve tasavvuf kavramlarýna
dair eseri, Sûfî ve Tasavvuf Kelimele-
rinin Asýl ve Menþe’leri Hakkýnda Ted-
kîkåt ve Muhâkemât adýyla (Ýstanbul
1340-1342) Tomar-ý Turuk-ý Aliyye seri-
sinin dördüncü kitabý olarak neþredilmiþ-
tir. Bu serinin ilk üç kýtabý Melâmîlik (Ýs-
tanbul 1338-1340), Kådiriyye Silsilenâ-
mesi (Ýstanbul 1338-1340) ve Halvetiyye
Silsilenâmesi (Ýstanbul 1338-1341) baþlýk-
larýný taþýr.

Tomar-ý Turuk-ý Aliyye serisine Melâ-
mîlik kitabýyla baþlamasýnýn özel bir se-
bebi bulunmadýðýný, Melâmîlik’le ilgili not-
lar diðerlerinden daha önce hazýrlandýðý
için seriye bununla baþladýðýný söyleyen

le büyük bir cesaret göstermiþti. Öte yan-
dan Osmanlý ordusu fazla bir güçlükle kar-
þýlaþmadan Dýmaþk’a kadar ilerledi. Yavuz
Sultan Selim önce Tomanbay’a bir mek-
tup yollayarak onu kendisine itaat etme-
ye çaðýrdý. Suriye’den gelen bilgiler Kahire’-
de büyük bir paniðe yol açmýþtý. Toman-
bay durumu yatýþtýrmak için büyük gay-
ret gösterdi. Yavuz’un gönderdiði mektu-
bun üzerinden bir ay geçmiþti; bu defa
on beþ kiþilik bir Osmanlý elçilik heyeti 10
Aralýk 1516’da Kahire’ye geldi. Heyetin ge-
tirdiði ikinci mektupta Tomanbay’a barýþ
teklif ediliyor ve þartlarý kabulü halinde
Gazze’den Mýsýr’a kadar uzanan yerlerde
Osmanlý sultanýnýn nâibi olabileceði, aksi
takdirde Osmanlý ordusunun Mýsýr’a yü-
rüyeceði bildiriliyordu. Tomanbay teklifi
kabul etmeyi düþünüyordu; ancak Suri-
ye’de yenilen emîrlerin intikam hýrsý ve Os-
manlý hükümdarýnýn mektuplarýndaki aðýr
ifadeler onu bundan alýkoydu ve Osmanlý
elçilerinin öldürülmesini emretti. Bu esna-
da, daha önce Tomanbay’ýn Gazze’ye yar-
dým için gönderdiði Canbirdi Gazâlî ku-
mandasýndaki Memlük ordusu, Vezîriâzam
Sinan Paþa’nýn emrindeki Osmanlý ordu-
suna yenildiðinden Canbirdi yanýnda az sa-
yýdaki askerle birlikte Kahire’ye döndü. Ar-
týk Osmanlýlar’ýn Mýsýr’a hücum edeceði
açýktý. Tomanbay büyük bir gayret göste-
rerek bozgunlardan artakalan Memlük or-
dusunu derleyip toparlamaya çalýþtý. Baþ-
langýçta Osmanlý ordusunu çölün bittiði
yer olan Sâlihiye mevkiinde karþýlamak dü-
þüncesindeydi. Çünkü Osmanlýlar çölü ge-
çerken çok yorgun düþeceklerdi ve bu da
iyi bir fýrsat demekti. Fakat Memlük emîr-
leri onunla ayný fikirde deðildi. Sonunda
savaþýn Kahire dýþýndaki Ridâniye’de ya-
pýlmasý kararlaþtýrýldý. Bunun üzerine böl-
gede derin siperler kazýldý ve Ýskenderiye
ile Kahire Kalesi’ndeki bazý toplar getirilip
buralara yerleþtirildi.

Tomanbay bu hazýrlýklarý yaparken Os-
manlý ordusu Dýmaþk’tan hareket etti. Bir
süre sonra Gazze’de bütün ordu bir araya
geldi ve çölü geçmek üzere yola çýktý. 22
Ocak 1517’de Ridâniye’ye ulaþtý ve Mem-
lük ordusunun karþýsýnda mevzi tuttu. Ya-
vuz Sultan Selim ordusunu ikiye bölerek
bir grubun Memlükler’in beklediði yönden,
diðer grubu Mukattam daðýnýn çevresin-
den dolaþtýrýp yandan hücum etmesini
saðladý. Osmanlýlar’ýn elindeki hafif top-
lar ve piyadelerin kullandýðý tüfekler sava-
þýn kaderini belirledi. Bir ara Tomanbay
yanýndaki birliklerle cesurca bir hücuma
kalkýp Osmanlý ordusunun merkezine yük-
lendi. Ancak baþarýsýz olunca Hadým Si-
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