BAHR~~MEMLÛKLERDEN SULTAN KALAVUN VE
I-IÂNEDANI
Doç. Dr. AL~~AKTAN*
Eski Türk hakimiyet anlay~~~, hükümdarda Tanr~~ba~~~~~baz~~vas~flar~n
bulundu~unu ve idare etme hakk~n~n kendisine Tanr~~taraf~ndan verilmi~~
bir hak oldu~unu kabul eder. Ba~ka bir deyi~le hükümdar, Tanr~~taraf~ndan
kendisine 'kut' ve 'ülüg' (k~smet) verildi~i için hükümdard~r. Buna göre ha,
kimiyetin kayna~~~ilahi olup, Türk ka~an~~adeta gö~ün yeryüzündeki temsilcisi gibidir'. Öte yandan eski Türk hukuki kurallar~na göre hükümdar olabilmek için hanedana mensup olmak ~artu2. Asya Hun Devleti zaman~ndan
itibaren, bu anlay~~~n as~rlarca Türk devlet idaresinin temel unsuru olarak
kald~~~~bilinmektedir.
M~s~r Memlük sultanlar~na gelince: Bunlar~n saltanata nail olmalar~, di~er Türk devletlerindeki gibi irsiyetle ilgili de~ildir3. Çünkü bunlar~n soy bak~m~ndan bir hükümdar ailesine mensup olmak gibi özellikleri yoktur. Tam
tersine, küçük ya~ta esir pazar~nda sat~n al~nm~~~olup, lu~lada talim ve terbiye
gördükten sonra uzun y~llar sade birer asker olarak görev yapm~~lard~r.
Dolay~s~yla Memlük sultanlarm~n genelde askeri ve siyasi ba~ar~lar~~sayesinde,
di~er Memlük emirleri aras~nda temayüz etmi~~olmaktan ba~ka bir ayr~cal~klar~~yoktur. Ba~ka bir ifade ile Memlük sultanlar~, köklü bir aileye mensup
olmad~klar~~için, güçlerini kendilerinden almak zorunda idiler. Buna göre
M~s~r Memlüklerinde, saltanat~n babadan o~ula geçen bir hak olarak görülmedi~ini pekala söyleyebiliriz. Ancak ilk zamanlardan itibaren Memlük
Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Tarih Bölümü.
Bu konuda geni~~bilgi için bkz.: Bahaeddin Ogel, Türk Kültürünün Geli~me Çaglar~,
Kömen Yay., 2 bs., Ankara 1979, s. 220; Osman Turan, Türk Cihan ffikimiyeti Mefküresi Tarihi,
Nalu~lar Yay., 3. bs., ~stanbul 1979, C. 1-1I, s. 168-176; ~brahim Kafeso~lu, Türk Milli Kültürü,
Bo~aziçi Yay., ~stanbul 1983, s. 237-238; Re~at Genç, Karahanh Devlet Te~kilân, Kültür Bakanl~~~~
Yay., ~stanbul 1981, s. 66-75.
2 Osman Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Nalu~lar Yay., 2. bs., ~stanbul 1980,
s. 200; Ayd~n Taneri, Türk Devlet Gelenegi, Töre-Devlet Yay., 2. bs., Ankara 1981, s. 43;
Bahaeddin ~~gel, Türklerde Devlet Anlay~~~, Ba~bakanhk Bas~mevi, Ankara 1982, s. 223.
3 el-Makrizi (Ahmed b. Ali el-Maluizi), Kita.bü's-sülük ii ma'rifeti
Yay~nlayan: M. Mustafa Ziyade, C. 1/2, Kahire 1957, s. 656 dipnot 2; G.11/1, Kahire 1971, s. 65
dipnot 4.
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sultanlann~n, herhalde babal~k duygusu ile olmal~, kendi o~ullar~n~~veliaht
tayin ettiklerine ~ahit oluyoruz. Sultan~ n vasiyetine ve veliaht tayini ile ilgili
olarak önceden ettikleri yeminlere sad~k kalmak için, Memlük1ü emirlerinin
bunlar~~ hükümdar yapt~klar~~görülüyorsa da, bu yolla hükümdar olanlar~n
saltanatlar~~uzun sürmüyor ve bir müddet sonra yerlerine büyük emirlerden
birisi geçiyordu. Bu konuda Kalavun Hanedan~~bir istisna te~kil eder. Zira
Bahri Memlükler zaman~ nda (1250-1382) hüküm süren 24 sultandan 15 tanesi bu hanedana mensuptur. Halbuki Burci Memlülder devrinde (13821517) hüküm süren 25 sultandan, babalar~ ndan sonra bu makama gelenlerin say~s~~sadece sekizdir. Öteki sultanlar aras~ nda ise önemli bir kan ba~~~
yoktur.
Tamam~~267 y~ l süren Memhik Devleti tarihi içinde Sultan Kalavun ve
hanedan~, tam bir as~r boyunca taht~~ellerinde bulundurmu~ lard~ r.
Makalemizin konusu bu hanedan~~k~saca tan~ tmak ve dönemin genel bir de~erlendirmesini yapmaktan ibaret olacakt~r.
Kalavun'dan önce Sultan Baybars, kendi sa~l~~~nda, o~lu Berke'yi velihat
tayin ederek4 hükümdarl~~~n babadan o~la geçti~i bir sistem kurmak istemi~tir. Nitekim Baybars'~ n vefaundan sonra ümera, onun vasiyetine ve daha
önce yapuklan biatlara uyarak Berke'yi sultan ilan ettiler. Ne var ki sultan~n
ümeraya kar~~~izledi~i yanl~~~siyaset, çok geçmeden kendini tahta ç~ karanlan
bile çevresinden uzakla~t~ rd~. Öte yandan i~in ba~~ ndan beri Emir
Kalavun'un da içinde bulundu~u bir grup muhalif ümera ise, Baybars'~n
kendi o~lunu veliaht tayin etmesine gönülden raz~~ de~ildilers. Çevresinin
te~vik ve telkiniyle Sultan Berke'nin, Sis seferini bahane ederek Emir
Kalavun'u yan~ndan uzalda~urmas~, sefer dönü~ünde ise onu ve arkada~lar~ n~~
yakalay~p iktalann~~ba~kalar~ na vermeye kalk~~mas~6 deyim yerindeyse barda~~~ta~~ ran son damla olmu~ tur. Seferden dönen Kalavun ve arkada~lar~~
Suriye'de fazla zaman kaybetmeden hemen Kahire'ye hareket ettiler.
Yan~nda kalan çok az say~ da adam~yla, Berke'nin s~~~nd~~~~Kal'atü'kebel ku~atma alt~na al~nd~ . Bir hafta süren ku~atma sonunda Sultan Berke, isyanc~4 el-Makrizi, a.g.e., C. 1/2, s. 468 ve 516; Muhammed Cemâleddin Sürnr, Deviedi Beni
Kala vun, Kahire 1947, s. 19.
M. Cemâleddin Sürür, a.g.e., s. 20.
6 Ebii'l-Fidâ (~smail b. Ali ~midilddin), el-Muhtasar B' ahUril-be~er,, C. IV, s. 12; el-Main-izi,
a.g.e., C. 1/2, s. 650-651; ~bn Tagnbirdi (Cemâleddin Ebill-Mehâsin Yusuf), en-Micii~n~Vz-zâhire
fl m~:Y~lki M~sr ve 1-Kahire, Kahire tsz., C. VII, s. 265.
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lar~~yau~t~rma ve kendisi için kurtulma imkân~n~n kalmad~~~n~~görünce, saltanattan feragat ederek teslim olmak zorunda kald~. Baz~~ ~artlarla hayat~~ba~~~lanarak Kerek'e sürgün edildi (17 A~ustos 1279)7. Makrizi, sultan~n tahttan indirilmesine kar~~an ümerân~n isimlerini sayarken Kalavun'un d~~~nda
28 büyük emirin ad~n~~vermektedirs.
Söz konusu olan ümerâ, sultanl~~~~ilk plânda Emir Kalavun'a teklif ettiler. Fakat o, Melik es-Said Berke'yi saltanat h~rs~yla hal' etrnedi~inden bahisle
saltanaun, Baybars'~n soyundan d~~ar~~ ç~lunamas~n~n daha iyi olaca~~n~~ileri
sürerek bu teklifi kabul etmedi. Mamafih teklifi kabul etseydi bile, ~artlar
buna elveri~li de~ildi. Zira Baybars ailesine sad~k kalan Zâhiriyye Memlükleri
askerin büyük bir k~sm~n~~olu~turdu~u gibi kalelerin ço~unda da Berke'ye
ba~l~~naipler vard~. Ayr~ca maksat ~imdilik has~l olmu~tu. Kalavun, sultanl~k
teklifini reddederken, herhalde Baybars'~n hauras~na duydu~u sayg~dan çok,
naipleri de~i~tirip kendi durumunu kuvvetlendirinceye kadar zaman kazanmay~~dü~ünmü~~olmal~d~r. Neticede ümerâ, Berke'nin karde~i Sülemi~'i sultan, Kalavun'u da ona atabek tayin ettiler3. Sülemi~~sultan oldu~unda henüz
yedi ya~~nda bir çocuktu". Dolay~s~yla devleti fiilen Kalavun idare ediyordu.
Bu durum, Kalavun'un giderek güçlenmesine ve kendisine engel gördü~ü
Zâhiriyye ümerâs~n~~tutuklatmak suretiyle saf d~~~~b~ralunasma f~rsat verdi.
Bir yandan da memlüklere para da~~tarak onlar~n gönüllerini ald~. Ayr~ca bir
süreden beri ihmal edilmi~~vaziyette bulunan Sâlihiyye Memlüklerinin" bir
k~sm~na iktâlar verdi. Bir k~sm~n~~da Suriye'deki kalelere naip olarak gönderdi. Daha da ileri giderek bunlar~n çocuklar~~olup çe~itli sanat ve meslek
dallar~nda çal~~mak zorunda kalan gençlerden 'Bahriyye' ad~n~~verdi~i yeni
bir birlik te~kil etti".
Kalavun, ald~~~~bu tedbirlerden sonra art~k harekete geçebilirdi.
Nitekim 26 Kas~m 1279'da ümerây~~toplayarak, onlara Sülemi~'in ya~~n~n küçiiklü~ünden bahisle, ülkenin ancak tecrübeli bir hükümdar sayesinde kim
olabilece~ini söyledi. Bunun üzerine ümerâ Sülemi~'in 100 günlük saltanauna son vererek kendisini Kerek'e sürgün, Kalavun'u da sultan ilân etti'3.
ibn Tagnbirdi, a.g.e., C. VI!, s. 268-269.
a.g.e., C.1/2, s. 654.
9 el-Makrizi, a.g.e., C.1/2 s. 656-657.
1°
a.g.e., C. IV, s. 13; 1bn Tagr~birdi, a.g.e., C. VI!, s. 286.
~~Eyy0131 Sultan~~Melik es-Salih Necmeddin Eyyüb'a (saltanat~: 1240-1249) mfintesip
olduklan için es-Sâlihiyye diye adland~r~lan bir memliik cemaati.
12 el_makri7i. a.g.e.,C. 1/2, s. 658.
18 el-Makrizi, a.g.e., C.1/2, s. 658; 1bn Tagnbirdi, a.g.e., C. VI!, s. 287-288.
7

8 el-Makriz
'
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Sultan Baybars, sa~l~~~ nda Kalavun'a çok iyi davranm~~~ve hatta kendi
o~lu Melik es-Said'i M. 1275'te onun k~z~yla evlendirerek arada bir akrabal~k
ba~~~kurmu~ tu. Fakat bu durum Baybars'~ n ölümünden sonra, Kalavun'un
Memlük tal~t~ na tamah etmesine engel olmam~~ur. Buna kar~~l~ k Kalavun,
kendisinden sonra 1382'de Berkuk'un tahta ç~lu~~ na kadar süren bir as~r
içinde M~s~r'~~idare etmi~~olan bir hânedan~n atas~~olmu~tur. Ketbo~a, Lâçin
ve Baybars el-Çe~nigir'in toplam be~~y~ll~k sultanl~ klan hariç bu dönemde bütün hükümdarlar Kalavun hânedan~na mensuptur.
Aslen K~ pçak Türkü olan Kalavun, küçük ya~ta M~s~r'a getirilmi~~ve
Eyyûbi Sultan~~Melik el-Adil Ebu Bekir'in memlûklerinden biri olan Emir
Alaaddin Aksungur as-Sâki taraf~ndan elf (bin) dinara sat~n al~nm~~t~ r. Elfi
lakab~n~~almas~n~n sebebi budur. fistâd~ na nisbede Alâiyye diye de tan~n~r.
Kalavun, üstad~~Alâeddin'in ölümünden sonra Melik es-Salih Necmeddin
Eyyüb'un memlûkleri aras~ na kat~lm~~~(M. 1249), Sultan da onu Bahriye
Alay~' na" ilhak etmi~tir. Bundan sonraki be~~y~ l içinde durumunda önemli
bir de~i~iklik olmam~~ t~r. Komutanlar~~el-Fâris Aktay'~ n, ilk Memlük1ü
Sultan! Aybek'in emriyle öldürülmesi üzerine Bahriye Alay~ na mensup di~er
memlûklerle birlikte o da Kahire'den aynlm~~t~r (M. 1254)15.
Y~llar~n geçmesiyle ~artlar de~i~ip, anlatt~~~m~z ~ekilde Kalavun sultan
olunca 'Melik el-Mansûr' unvan~m ald~ . Kalavun'un ilk y~llar~, saltanatm~n
emniyetini sa~lamaya çal~~ makla geçti. ~lk olarak eski sultan Melik es-Said
Berke ile u~ra~mak zorunda kald~ . Zira Berke, kendisi isyan etti~i gibi naipteri de isyana davet ediyordu. Bu arada ~evbek kalesini ele geçirmi~~ve karde~i H~z~r'~~oraya yerle~tirmi~ ti. Bunun üzerine Sultan Kalavun, Emir
Bedreddin el-Aydemiri komutas~nda bir birli~i ~evbek'e gönderdi. Aydemiri,
~evbek'i s~k~~t~ rmaya ba~lay~nca H~z~r, karde~i Berke'nin yan~na firar etmi~~ve
kale geri al~nm~~t~ r (13 ~ubat 1280)16 . Bundan bir ay sonra Berke'nin
Kerek'te polo oynarken ölmesit 7 Kalavun'un i~ini kolayla~t~rd~ . Kerek Naibi
Emir Alâeddin Aydo~du Berke'nin yerine karde~i H~z~r'~~'Melik el-Mesud' la14 Bahriye Alay
~~hakk~nda geni~~bilgi için bkz. David Ayalon, Memlük Ordusunda Bahriye
Alay~, çev. Ali Aktan, Türk Kültürü, Türk Kültürünü Ara~t~rma Enstitüsü Yay., Say~~326, s. 350356.
15 el-Makrizi, a.g.e., C. I/1, s. 390; David Ayalon, a.g.e., s. 352.
~s
a.g.e., C. 1/3, s. 666.
17 el-Makrizi, a.g.e., C . 1/3, s. 669; ~bn ~yas (Muhammed b. Ahmed), Bedalu'z-ziihür fi
veka^iTd-dühr~r, tahkik: Muhammed Mustafa, 2. bs., Kahire 1982, C. I/1, s. 346.
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kab~yla geçirdiyse de" o, 1281 senesi ilkbahar~ nda Sultan Kalavu~~'la anla~arak Kerek'i ikta olarak temin etti19.
Kalavun'u u~ra~uran di~er önemli bir iç mesele Emir Sungur el-A~kar
meselesidir. Zira Emir Sungur 'Melik el-Kamil' unvarnyla D~ma~keta sultanl~~~n~~ilan etmi~~ve saltanat alâmetlerini ta~~maya ba~lam~~t~~(26 Nisan 1280).
Ard~ndan Sâlihiyye ve Zâhiriyye Memlüklerinden baz~lar~~Sungur el-A~kar'a
temâyül edip onunla yaz~~maya ba~lad~lar. Olumsuz geli~meler üzerine
Kalavun, söz konusu ümerâ aleyhine baz~~tedbirler ald~. Ne var ki bu tedbirler, muhalif ümerâmn geceleyin kale dibinde toplanarak sultan~ n aleyhine
ba~~r~p ça~~rmalarma engel olamad~". Öte yandan 3 May~s 1281 Cuma günü
D~ma~k'taki bütün camilerde hutbeler Sungur ad~na okundu. Onu bar~~~ve
itaata raz~~ etmek için Kahire'den gönderilen mektuplar~n da bir yarar~~ olmad~.
Sungur'un Gazze'ye ula~an askerleri, burada Kalavun'a ba~l~~askerler taraf~ ndan büyük bir bozguna u~rauld~. Bu bozgunda esir dü~en çok say~da
ümerâ Kahire'ye gönderildi. Sultan Kalavun bunlar~~cezaland~rmad~; aksine
ba~~~lad~~ve kendi askerleri aras~na katarak daha da güç kazand~. Bozgun
haberini alan Sungur, yeni bir ordu haz~ rlayarak D~ma~ketan d~~ar~~ ç~kt~~ve
M~s~ r askerini ~ehrin d~~~ nda kar~~lad~~(18 Haziran 1280). Ancak kendisi de
bizzat yenilerek Rahbe'ye kaçt~. Ailesini ise daha önceden Sahyun'a göndermi~ti".
Adamlar~~ taraf~ndan terkedilen Sungur çaresizlik içinde, ~lhanl~~ hükümdar~~Abaka ile yaz~~arak onu Suriye'ye gelmeye te~vik etti22. Mo~ollarm
Kuzey Suriye'yi ya~ma ve istilâs~nda herhalde bu te~vikin rolü olmu~tur. Zira
çok geçmeden Mo~ollar~n üç koldan Suriye'ye girdi~ini görüyoruz.
Sultan Kalavun, Sungur meselesini kesin bir sonuca ba~lamak üzere
Emir Aybek el-Efrem ve Emir Güçdo~du e~-~emsi'yi vazifelendirdi. Tam bu
s~rada Sungur, sultandan sulh talebinde bulundu. Kalavun, d~~~dü~manlardan Mo~ollar ve Haçl~larla u~ra~maya öncelik vererek bar~~~teklifini kabul
etti. Sungur'un 'Melik' unvan~n~~kullanmamak ~art~yla Antakya, Sahyun ve
Ebül-Fida, a.g.e., C. IV, s. 13; el-Makrizi, a.g.e., C. 1/3, s. 669.
Ebü'l-Fidâ, a.g.e., C. IV, s. 15.
20 el-Makrizi, a.g.e., C.1/3, s. 671-672.
21
el-Makrizi, a.g.e., C.1/3, s. 676-677.
22 Ebü'l-Fida, a.g.e., C. IV; el-Maluizi, a.g.e.. C.1/3, s. 678.
18
19

Belleten C. LIX, 39
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Lazkiye yörelerinde valilik yapmas~ na izin verildi (M. 1281)23. Halbuki
Kalavun'un emeli bütün Suriye'ye hakim olmakt~. Bu sebeple Kalavun,
Sungur aleyhine en uygun zaman~~kollamaya ba~lad~. Sultan, Sahyun yak~n~ndaki Merkab kalesine indi~inde, Sungur'un kendini kar~~ lamaya gelmeyip
yerine o~lunu göndermekle yetinmesini bahane ederek, Nâibüssaltana
Toruntay'l bir askeri birli~in ba~~ nda Sahyun'a, Sungur'un üzerine gönderdi.
Yap~ lan sava~ ta yenilen Sungur Toruntay'a teslim olmak zorunda kald~.
Toruntay, Sahyun'da gerekli düzenlemeleri yapt~ ktan sonra Sungur'u da yan~ na alarak Kahire'ye döndü. Sultan Kalavun gelenleri, kalabal~k maiyetiyle
kalenin d~~~nda kar~~lad~. Sungur'u ba~~~ layarak merkezdeki ümerâ aras~na
ilhak etti (7 Eylül 1287)24. Böylece Sungur meselesi Kalavun aç~s~ ndan iyice
kapanm~~~oldu.
Sultan Kalavun, Mo~ol tehdidi artt~~~ nda, o~lu Alâddin Ali'yi 'Melik esSalih' lakab~ yla veliaht tayin etmi~ti (M. 1280)25. Fakat bu veliaht, otuz küsur
ya~~nda iken babas~n~n sa~l~~~ nda vefat edince (3 Eylül 1288) 26 sultan~n di~er
o~lu Halil için, Kad~~Muhyiddin bin Abdülaziz taraf~ ndan bir taklit yaz~lm~~t~ r". Ancak sultan, huyunu ve ya~am~n~~ be~enmedi~i bu o~lunu sultar~l~~a
lay~ k görmedi~i için haz~ rlanan taklidi imzalamad~. Buna ra~men Halil, babas~ndan sonra ümerâ taraf~ ndan sultan ilan edildi. Ancak çok geçmeden
Kalavun'un, o~lu Halil hakk~ndaki görü~ü do~ruland~ . Zira cesur ve sava~ç~~
biri oldu~u halde kötü ahlak]. sebebiyle Sultan Halil'in k~sa zamanda ümerâ
ile aras~~aç~ld~~ve bu onun sonunu yaltla~ urd~. Nitekim az zaman sonra Emir
Baydara'n~n ba~~çekti~i bir k~s~m ümerâ taraf~ ndan bir av esnas~nda tuza~a
dü~ürülerek öldürüldü28.
Katil ümerâ, Halil'in yerine Baydara'y~~sultan yapmak istedilerse de
Halil'in memliikleri, Zeyneddin Ketbo~a'n~n liderli~inde efendilerinin katilleriyle sava~arak Baydara'y~~öldürmeye muvaffak oldular. Ümerâ aras~ndaki
rekabet, içlerinden birinin sultan olmas~ na mani olunca, Kalavun'un dokuz
ya~~ndaki o~lu Muhammed sultan ilan edildi (M. 1293). Ancak en-Nas~r
Muhammed'in hükümdarl~~~, ya~~n~n küçüklü~ü sebebiyle isimde kal~ p, fiili
23 el-Makrizi,
24

a.g.e., C.1/3, s. 687/688; M. Cemâleddin Südtr, a.g.e., s. 25.
Ebii'l-Fidâ, a.g.e., C. IV, s. 23; el-Makrizi, a.g.e., C. 1/3, s. 734.735.
25
a.g.e., C. IV, s. 14; ~bn Tagribirdi, a.g.e., C. VII, s. 300.
26 el-Makrizi, a.g.e., C.1/3, s. 746; ~bn Tagribirdi, a.g.e., C. VII, s. 377.
27
a.g.e., C.1/3, s. 756; ~bn Tagribirdi, a.g.e., C. VIII, s. 3-4.
28 K. Ya~ar
Kopraman, Memliikler (Do~u~ tan Günümüze Büyük ~slâm Tarihi), Ça~~Yay.,
~ stanbul 1987, C. VI, s. 472-475.
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kuvvet nâibüssaltanatl~ k makam~ na gelen Ketbo~a'n~ n elindeydi. Nitekim
çok geçmeden ümerâ Ketbo~a'n~ n ~sranyla Muhammed'i hal edip yerine
onu geçirdiler (M. 1294). Fakat Ketbo~a k~sa zamanda y~ prand~~ ve makam~ n'
Hüsameddin Lâçin'e terketmek zorunda kald~~ (M. 1296). Önceleri ümerân~ n deste~ine mazhar olan Lâçin, iki y~l içinde bu deste~i kaybetti ve aleyhine düzenlenen bir komplo sonunda öldürüldü (M. 1298). Omerâ, yeni
hükümdar~n kim olaca~~~hususunda anla~amaymca en-Nâs~ r Muhammed'in
ikinci defa sultan olmas~ na karar verdiler. Fakat ümerâdan Seyfeddin Sâlâr
ve Baybars el-Çe~nigir onun üzerinde büyük bir bask~~ kurdular. Öyle ki sultan, on y~ l süren bask~lara daha fazla tahammül edemedi ve hacca gitme bahanesiyle Kahire'den ayr~ld~. Fakat Kerek kalesine vard~~~nda buraya yerle~ti
ve Kahire'deki ümerâya da tahttan çekildi~ini bildirdi. Bo~alan tahta kimin
ç~ kar~laca~~~meselesi yeniden gündeme geldi. Sonunda Baybars el-Çe~nigiree
sultan olarak biat edildi. Ad~~ geçen sultan, aslen Çerkes olup, Memlük tarihinde ondan önce hiçbir Çerkes memlükü bu makama gelmemi~ti. Fakat enNâs~ r Muhammed, Kerek'te bo~~durmuyor ve Baybars aleyhine faaliyette bulunuyordu. Zira o, tahttan, hakikaten orada gözü olmad~~~~için de~il, en müsait zamanda ve kendisine tahakküm eden ümerâdan kurtulmu~~olarak geri
dönmek niyetiyle feragat etmi~ti. Zaten ümerâdan bir k~sm~~ Baybars'tan ayr~larak en-Nâs~ r'~ n hizmetine ko~mu~lard~ . Sonunda tek ba~~na kalan Baybars,
davay~~ kaybetti~ini anlayarak en-Nâs~ r'a elçi gönderip af diledi. Fakat bunun
bir yarar~~ olmad~~ ve üçüncü kez sultan olan en-Nâs~ r'~ n emriyle öldürüldü.
Üç defada toplam k~ rk y~ldan fazla hüküm süren en-Nâmr, bu üçüncü devrede Memlük nizâm~m olgunla~lirm~~, devlet te~kilât~ n~~ yerine oturtrnu~, gelir kaynaldann~~ düzelterek devletin gelirini arurm~~ur. Bu sayede en Nâs~ r'~ n
sadece kendisi de~il, çocuklar~~ve torunlar~~da halk nazar~ nda hep sevilip say~lan ki~iler olmu~lar ve Bahri Memlüklerin çökü~üne kadar iktidarda kalm~~lard~ r. Ancak en-Nâs~ r'~ n haleflerinin küçük ya~ta sultan olmalar~~ ümerân~ n nüfuzunun artmas~ na ve sultanlar~ n k~sa sürelerle s~ k s~ k de~i~tirilmesine
sebep olmu~tur'''.
Kalavun hânedan~ na mensup sultanlar~ n isimlerini ve saltanat y~ llar~n~~
bir liste halinde inceyelecek olursak bu aileden 15 ki~inin yüz sene hükümdarl~ k yapt~~~ n~~ görürüz ki Memlük tarihinde bunun ba~ka bir örne~i yoktur.

2‘-'

Geni~~bilgi için bkz.: K. Ya~ar Kopraman, a.g.e., s. 476-491.
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el-Mansur Seyfeddin Kalavun
el-E~ref Halil
en-Nas~r Muhammed

Birinci saltanat~~
~kinci saltanat~~
Üçüncü saltanat~~

1279-1290
1290-1293
1293-1294
1299-1309
1310-1341

En-Nas~r Muhammed'in O~ullar~~Devri (1341-1361)
el-Mansur Seyfeddin Ebu Bekir
el-E~ref Alaeddin Küçük
en-Nas~ r ~ihâbüddin Ahmed
es-Salih ~maclüddin ~smail
el-Kamil Seyfeddin ~aban
el-Mansur Seyfeddin Hac~~
en-Nas~ r Hasan
Birinci saltanat~~
~kinci saltanat~~
es-Salih Salâhaddin

1341
1341-1342
1342
1342-1345
1345-1346
1346-1347
1347-1351
1354-1361
1351-1354

en-Nas~r Muhammed'in Torunlar~~Devri (1361-1382)
el-Mansur Muhammed
el-E~ref ~aban
el-Mansur Ali
es-Salih Hac~~
Birinci saltanat~~
~kinci saltanat~~

1361-1363
1363-1377
1377-1381
1381-1382
1389

Kalavuno~ullan Zaman~nda Memlûk Devleti'nin D~~~Siyaseti
Kalavuno~ullar~~zaman~nda Memlükler, d~~a kar~~~birlik ve beraberliklerini esas itibar~yla muhafaza etmi~ler ve bölgenin en güçlü devleti olma özelli~ini devam ettirmi~lerdir.
Kalavun'un ilk y~llar~nda Mo~ollar, Memlûklerin kendi aralar~nda dü~tükleri ihtilâftan ve ~emseddin Sungur'un yard~m talebinde bulunmas~ndan
yararlanmak dü~üncesiyle Suriye'ye girdiler. Haleb, Antep, Bagras ve
Derbsak'~~istila ederek ya~ma ve talanda bulundular. Halk~n ço~u kaçarak
M~s~r s~n~ r~ na dayand~. Ancak Mo~ollar, Sungur'un kendileriyle ortak hare-
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ket etmekten vazgeçmesi üzerine istilâ ettikleri yerlerde fazla kalmay~p ald~klar~~ganimetlerle kendi ülkelerine geri döndüler (20 Kas~m 1280)". Fakat bir
y~ l sonra tekrar Suriye'de göründüler. Abaka Han Rahbe kalesine indi.
Karde~i Mengütemür ise, içinde bir miktar Ermeni, Gürcü ve Frenklerin de
bulundu~u ordusunun ba~~nda Hama'ya kadar ilerledi. Humus yalunlarmda
Memlük ordusuyla kar~~ la~an Mengütemür büyük bir yenilgiye u~rad~.
Rahbe'deld Abaka Han, karde~i dahil memlüklerin elinden canlar~ n~~kurtarabilenlerin kendisine iltihak etmesinden sonra Ba~dad'a gittim. Muzaffer
olarak Kahire'ye dönen Kalavun ise burada muhte~em bir törenle kar~~land~.
Abaka'n~ n ölümünden sonra ~lhanh tahtma, ~slâm dinine girerek Ahmet
ad~n~~ alm~~~olan Teküdar ç~kt~ . Ahmed Teküdar, Ba~dad fukahas~na ve
Sultan Kalavun'a mektup yazarak kendisinin Müslüman oldu~unu ve ~slâm'a
hizmet etmek istedi~ini samimi bir ~ekilde ifade etti32. Kalavun ise cevab~nda
onu tebrik ediyor ve iki devlet aras~ ndaki dü~manl~~~ n zamanla yok olaca~~n~~
bildiriyordu". Gerçekten söz konusu dü~manl~k yat~~maya ba~lam~~t~. Ne var
ki Mo~ollar, Teküdar'~ n Müslüman olmas~n~~ve kendilerini ~slâm'a sokmak
istemesini ho~~kar~~lam~yorlard~. Bu yüzden Mo~ol erkan~~Teküdar'~~hal' ve
katlererek yerine ye~eni putperest Argun'u geçirdiler (10 A~ustos 1284)34.
Argun, ~lhanl~~adliye ve maliye te~kilaunda yer edinmi~~olan Müslümanlar~~
görevinden uzakla~ urmakla i~e ba~lad~. Tabii bu durum ~lhanl~-Memlük
münasebetlerinin tekrar bozulmas~ nda etkili oldu. Kalavun'un ölümünden
sonra yerine geçen o~lu Halil, k~sa süren saltanat~~zaman~nda, Mo~ollar~n
Rahbe'yi ya~malamalar~~üzerine (M. 1291) Suriye seferine ç~km~~~ve bu
arada, ahalisi Müslümanlar~ n aleyhine Mo~ollarla i~birli~i yapan Kal'atü'rRüm'u" fethederek ad~n~~Kal'atül-müslimin'e çevirmi~ ti!".
Gazan Han (saltanat~~1295-1304)'~ n Müslüman olmas~~da bir ~ey de~i~tirmemi~ tir. Zira Gazan Han, Suriye'ye yönelik bir tak~m kötü emeller besliel-Makrizi, a.g.e., C. I/3, s. 682; ~bn Tagnbirdi, a.g.e., C. VII, s. 298-300; M. Cemâleddin
Sürür, a.g.e., s. 162.
31 Ebül-Fidâ, a.g.e., C. IV, s. 15-16; M. Cemâleddin Sürür, a.g.e., s. 163.
32
a.g.e., C. IV, s. 17; M. Cemaleddin Sürür, a.g.e., s. 163.
33 M. Cemâleddin Sürür, a.g.e., s. 167.
34
a.g.e., C. IV, s. 18; Bertold Spider, ~ran Mokollar~, çev. Cemal Köprülü, Türk
Tarih Kurumu Yay., 2. bs., Ankara 1987, s. 92; M. Cemaleddin Sürür, a.g.e., s. 171-172.
Rumkale diye de bilinen Karatil'r-Rüm, halen Gaziantep'in Yavuzeli kazas~~içinde ve
F~rat'~ n sol sahilinde yer almakta olup harap vaziyettedir.
36 ~bn Kesir, el-Bidâye ve'n-nil~a^ye, Beyrut-Riyad 1966, C. XIII, s. 327; el-Makrizi, a.g.e.,
C.
1/3, s. 777-778; ~bn Tagnbirdi, a.g.e., C. VIII, s. 12; M. Cemâleddin Sürür, a.g.e., s. 172-173.
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yordu. Hatta bu u~urda, içinde Gürcü ve Ermenilerin bulundu~u 80 bin ki~ilik büyük bir ordu haz~ rlayarak ba~~na Kutlu~ah'~~getirmi~ti. Fakat bu ordu,
Memlük ordusu kar~~s~nda bozguna u~rad~. Kutlu~ah bile can~n~~zor kurtarabildi37.
Gazan Han ~n ölümünden sonra yerine geçen Olcayto (saltanat~~13041312)'nun Memlülder aleyhine Avrupa devlederiyle ittifak arar~~38 kendisine
hiçbir ~ey kazand~rmad~. Nihayet ~lhanl~~hükümdar~~Ebu Said Bahad~r Han
(saltanat~: 1317-1335) Memlüklerle sava~~haline art~k bir son vermek istedi.
Bu amaçla Kalavun'un o~lu sultan en-Nâs~ r Muhammed'e bar~~~teklifinde
bulundu. Çok geçmeden bu sayede yedi maddelik kal~c~~bir bar~~~anla~mas~~
imzalanabildi (M. 1320)39.
Kalavun'u me~gul eden önemli d~~~gâilelerden biri de Haçl~lar meselesidir. Sultan Baybars, Haçl~ lar kar~~s~nda büyük ba~ar~lar kazand~~~~halde,
ömrü onlar~~ Suriye'den tamamen atmaya yetmemi~ti. Zira o öldü~ünde
Haçl~lar, Trablus ve Akka dahil Suriye'nin sahil bölgelerini ellerinde bulunduruyorlard~. Üstelik Memlüklere kar~~~ço~u zaman Mo~ollarla birlikte hareket ediyorlard~. Son Suriye seferinde de onlara yard~m etmi~lerdi. Bu sebeple Haçl~lar üzerine baz~~sald~r~lar düzenlendi. Fakat beklenen sonuç al~namad~. Bunun üzerine Sultan Kalavun Haçl~lar aleyhine bizzat sefere ç~ kmaya karar verdi ve o~lu Melik es-Salih'i yerine vekil b~rak~p sava~~haz~rl~ klar~n~~tamamlad~ ktan sonra yola ç~kt~. Ravhâ'ya vard~~~nda Haçl~~elçileri gelerek bar~~~talebinde bulundular40.
Kalav~m, Mo~ollarla u~ra~acak' için, asl~nda cepheyi geni~letmek istemiyordu. Bu sebeple bar~~a raz~~oldu. Önce Sultan Baybars'~n Merkab kalesindeki Hospitalier ~övalyeleriyle yapt~~~~anla~may~~ yeniledi. Ard~ndan
Akka'daki ~övalyelerle 11 y~l (3 May~s 1281), Trablus Kontu VII. Bohemond
ile 10 y~l (16 Temmuz 1281) ve Akka Kontu Odo Poilechien ile 11 y~l süreli
anla~malar akdetti (3 Temmuz 1283). Bu anla~malara göre Haçl~lar, söz konusu sahil bölgelerinde yeni kaleler in~a etmemeyi ve buralara gelecek olan
Memlüklü tüccar ve reayan~ n can ve mal güvenli~ini sa~lamay~~ taahhüt ediyorlard~41.
Ebül-Fidâ, a.g.e., C. IV , s. 50; M. Cemâleddin Sürûr, a.g.e., s. 197.
Cemâleddin Süren., a.g.e., s. 204.
39 el-Makrizi, a.g.e., C. II/1, s. 209-210; M. Cemâleddin Süd~r, a.g.e., s. 207-208.
40 el-Makrizi, a.g.e., C. I/3, s. 684-685.
41 Anla~man~n ~artlar~~
ve daha geni~~bilgi için Uz.: M. Cemaleddin Sürûr, a.g.e., s. 23237

38 M.
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Mo~ol tehdidini bertaraf eden Kalavun, bar~~~süresinin dolmas~n~~beklemeden Haçl~lara yöneldi ve önce Merkab kalesini ku~atma alt~na ald~.
Görünü~te buna sebep, Haçl~lar~ n Müslüman bir tüccar kafilesine engel olmalanyd~. 38 gün devam eden ku~atmadan sonra, yanlar~nda götürebildikleri e~yalanyla birlikte Trablus'a gitrnelerine izin verilmesi ~art~yla kaleyi teslim ettiler (25 May~s 1285)42.
Merkab'~n ele geçirilmesi, di~er Haçl~~~ehirlerinde endi~e uyand~rd~. Bu
meyanda Trablus Kontu elçi göndererek, elindeki Müslüman esirleri serbest
b~ rakmak, yolcular~~ve tacirleri taciz etmemek ~art~yla sulhu temin etti43.
Ancak çok geçmeden sözlerini bozarak Müslüman tacirlere haks~zl~ k yapmaya ba~lad~ lar. Bu sebeple Sultan, Trablus üzerine bizzat yürüyerek ~ehri
muhasara etti. ~iddetli çarp~~malardan sonra ~ehir zorla zaptedildi (27 Nisan
1289)44.
Trablus'un dü~mesinden sonra Suriye'deki Lâtin ~ehirleri Sultan
Kalavun'un merhametine kalm~~~oldu. Art~k bu ~ehirlerin tüm ümidi,
Avrupa devletlerinin, Papa'n~n bunlar hakk~nda yapt~~~~yard~m ça~r~s~na cevap vermesiydi. Ne var ki bu da bo~~bir temenni olarak kald~. Zira Papa IV.
Nicolaus (1288-1292)'un çabas~~ile en çok birkaç bin ki~ilik bir Haçl~~grubu
Aldca'ya getirilebildi. Bunlar da varl~ klar~n~~ancak, daha önce Lâtinlerle yap~lm~~~olan anla~malara göre, Akka yak~nlar~nda emniyet alt~nda ya~ayan
Müslümanlar~~ rahats~z etmek ve hatta baz~lar~n~~öldürmek suretiyle gösterebildiler (M. 1290). Bu durumu harp sebebi olarak gören Kalavun, ülkeleri
Müslümanlar~n eline geçmi~~olan Haçl~ lar için bir s~~~nak durumundaki
Akka'r fetih haz~rl~klar~na ba~lad~ . Fakat ömrü yetmedi ve hastalanarak vefat
etti (10 Kas~m 1290) 45.
Kalavun'un ölümü, Memlüklerin tutumunu de~i~ tirmedi. Zira
Kalavun'un yerine geçen el-E~ref Halil, babas~n~n ba~lad~~~~i~i tamamlamak
azmindeydi. Nitekim Haçl~ lan Suriye'den atmak gayesiyle ordusunun ba~~ nda Suriye'ye yürümekte gecikmedi ve 5 Nisan 1291de Akka surlar~n~n
önüne geldi. 45 gün devam eden muhasaradan sonra nihai hücumu ba~latarak ~ehri ele geçirdi (18 May~s 1291). Böylece bir as~ rdan beri Haçl~lar~n
42

Ebül-Fidâ, a.g.e., C. IV. s. 22; el-Mal~dzi, a.g.e., C. 1/3, s. 728; M. Cemâleddin Sürün,

a.g.e., s. 237-238.

a.g.e., C.1/3,

s. 746; M. Cemal
' eddin Sdrûr, a.g.e., s. 236.
s. 747; ~bn ~yas, a.g.e., C. I/1, s. 359.
a.g.e., C.1/3, s. 754-755; M. Cemaleddin Sürûr, a.g.e., s. 239-240.

44 el-Malcriz
. a.g.e., C.1/3,
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elinde bulunan Akka ~ehri zaptedilmi~~oldu. Akka'dan hemen sonra Sür,
daha sonra da s~ras~yla Sayda, Beyrut, Aslis ve Antartus gibi sahil boyunda bulunan bütün Haçl~~~ehirleri birer birer ele geçirildi'''. Art~ k Haçl~lar~n bu yörede sahip olduklar~~yegane yer, Antartus kar~~s~nda ve k~y~dan yakla~~k üçbuçuk kilometre aç~kta bulunan müstahkem Arvad adas~yd~. Burada daha
oniki y~l tutunan Haçl~~ ~övalyeleri 1302 y~l~nda kaleyi ku~atan sahil nâibi
Seyfeddin Esendemür'e yenilerek kaleyi ebediyen terk etmek zorunda kald~lar47.
Mo~ollar ve Haçhlann yan~s~ra Suriye bölgesinde Memlûkler aleyhine
faaliyet gösteren üçüncü bir devlet Küçük Ermenistan'd~r. Daha Baybars zaman~nda s~cak temasa geçilen Ermeniler üzerine Sultan Kalavun bir ordu
göndermi~, Ayas tahrip edilmi~~ve bol ganimetle dönülmü~tür48. Memlûkler
taraf~ndan muayyen bir vergiye ba~land~~~~anla~~lan Ermenilerin, Sultan elE~ref Halil zaman~ nda bu vergiyi kesmek istedikleri görülüyor. Ne var ki elE~ref, Akka'r Haçl~lardan ald~ ktan sonra Ermenileri vergi borçlar~n~~ödemeye raz~~etti~i gibi49 Behisni, Mara~~ve Tel-Hamdun'u onlardan alarak ülkesine katt~~(M. 1293)5°.
M. 1302'de Ermeniler, Gazan Han ile anla~arak Memlûklere ba~kald~ rd~lar51. Mo~ollar~~yenen Sultan en-Nâs~r Muhammed, Ermenileri taciz ederek
onlardan baz~~topraklar~~alm~~sa da bu durum kal~c~~olmam~~ur. Söz konusu
dönemde bu ülke üzerindeki Memlük nüfüzunun, daha ziyade y~ll~ k vergi
ödemeleriyle s~n~rl~~kald~~~n~~söyleyebiririz52. Nitekim Ermeniler her ba~kald~n~lannda zararl~~ ç~kmalar~na ra~men siyasi varl~klar~n~~uzun süre koruyabilmi~lerdir. Nihayet M. 1375'te Kalavun hânedan~ndan el-E~ref ~aban zaman~nda Halep Nâibi I~~k Timur taraf~ndan devletlerine son verilmi~tir".

46
a.g.e, C. IV, s. 25-26; ~bn Kesir, a.g.e, C. XIII, s. 320-321; el-Maltrizi, a.g.e., C.
1/3, s. 764-765. Geni~~bilgi için bkz. Steven Runciman, Haçl~~Seferleri Tarihi, çev. Fikret I~~ltan,
Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1987, C. III, s. 349-358.
47 Ebü'l-Fidâ, a.g.e., C. IV, s. 49; el-Malu-izi, a.g.e., C. 1/3, s. 928-929; Steven Runciman,
a.g.e., C. III, s. 357; M. Cemaleddin Stirür, a.g.e., s. 243.
48 el-Malu-izi, a.g.e., C. 1/3, s. 716.
49 M. Cemaleddin Sf~rûr, a.g.e., s. 235.
5° el-Maltrizi, a.g.e., C. 1/3, s. 784; ~bn ~yas, a.g.e., C. I/1, s. 371.
51 el-Maltrizi, a.g.e., C. 1/3, s. 922.
" M. Cemaleddin SürC~r, a.g.e., s. 227-228.
63 el-Maltrizi, a.g.e., C. III/1, s. 237-238; ~bn ~yas, a.g.e., C. 1/2, s. 139.
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Memlük-Bizans münasebetlerine gelince, Sultan Baybars zaman~nda ba~lad~~~ n~~biliyoruz. Sultan Kalavun da Bizans imparatoru ile iyi ili~kiler kurmu~~olup, onun halefleri zaman~ nda elçi teatileri devam etmi~tir54. Hatta
sonraki y~ llarda bile Bizans, herhalde Osmanl~larla u~ra~ mak zorunda kald~~~~için Memlûklerle iyi geçinmeye özen göstermi~tir.
Kalavuno~ullar~~zaman~nda Memlük-Frans~ z münasebeti ile ilgili olarak
Kral IV. Charles (1322-1328) ve VI. Philippe (1328-1350)'in M~s~ r'daki
H~ ristiyan tebaa ve Suriye'deki Haçl~ lara muzahir olmak emeliyle Kahire'ye
heyet gönderdiklerini biliyoruz. Birinci heyetin iste~i kabul edilmi~, fakat
ikincisi ~iddetle reddedilmi~tir55.
Kalavun ve haleflerinin ~spanya'dalci Aragon ve Kastilya krallanyla elçi ve
mektup teatisinde bulunduklar~n~~biliyoruz. Özellikle Aragon Kral~~II. Jaime
(krall~~~~1291-1327) iki devlet aras~ nda ticari güvenli~in sa~lanmas~~ ve
H~ ristiyan hac~lara kolayl~ k gösterilmesi hususunda, Sultan en-Nas~ r
Muhammed'den isteklerde bulunmu~tur. en-Nâs~ r bu istekleri genel olarak
yerine getirmi~ tir. Buna kar~~l~ k kendisini bütün Müslümanlar~n hâmisi olarak gördü~ü için ad~~ geçen krala ~spanya'daki Müslümanlar üzerindeki
maddi ve manevi bask~lar~ n kald~ r~lmas~n~~ ~art ko~mu~tur57. II. Jime'nin
ölümünden sonra yerine geçin o~lu IV. Alfonso'nun krall~~~~(1327-1336)
zaman~ nda da dostâne münasebetler sürdürülmü~tür.
Sultan Baybars zaman~ nda Nubya'da Memlük nüfuzu yerle~mi~~ve Kral
Shemamun'un 1286'da isyan~ na kadar bu ülke krallar~~M~s~ r'a vergi ödemeye
devam etmi~lerdi. Shemamun'un isyan~~üzerine Sultan Kalavun bir ordu haz~ rlayarak Nubya'ya gönderdi. Ba~ kent Dongala'ya kadar gelen Memlük ordusu, yap~lan sava~ ta Shemamun'u yenerek flrara mecbur etti. Dongala'da
baz~~yeni idari düzenlemeler yap~ld~. Fakat Nubya'y~~devaml~~surette uzaktan
idare etmek kabil de~ildi. Nitekim Memlûklerin Dongala'dan her ayr~l~~~nda
Shemamun geri dönüyordu. Nihayet Shemamun'un Kalavun'a af dileyen
mektuplar yazarak itaat~n~~ bildirmesi bar~~~için vesile oldu. en-Nas~ r
Muhammed ile bu ülkenin son H~ristiyan Kral~~Kerenbes aras~ nda da buna
54 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret I~iltan, Türk Tarih Kurumu Yay.,
Ankara 1981, s. 424; M. Cemaleddin Sürûr, a.g.e., s. 259-262.
55 M. Cemaleddin Sürür, a.g.e., s. 276-277.
56 M. Cemaleddin Sürûr, a.g.e., s. 263.
57 M. Cemaleddin Sürûr, a.g.e., s. 272.
58 el-Makrizi, a.g.e., C.1/3, s. 736-737.
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benzer baz~~ hadiseler cereyan etti. Sonraki y~llarda Nubya'y~~idare eden
Müslüman melikler ise Memlülderle hep iyi geçindiler59.
Habe~istan'daki H~ ristiyanlar, dini bak~mdan iskenderiye patri~ine ba~l~~
olup, ba~lanndaki Mau-an6° patrik taraf~ndan M~s~r Yakubileri aras~ndan tayin ediliyordu. Dolay~s~yla Habe~~krallar~~Memlük sultan' ile iyi geçiniyorlard~. Ancak bu durum Gabra Maskal (krall~~~~1312-1344)'~n kral olmas~ndan
sonra de~i~ti. Zira ad~~ geçen kral M~s~r'daki H~ ristiyanlara kötü davran~ld~~~n~~bahane ederek kendi ülkesinde bulunan Müslümanlara zulmetmeye
ba~lam~~t~. Bu yüzden Memlük-Habe~~münasebetleri bozulmu~~ve Kalav~~ n
hânedan~n~n sonuna kadar öyle kalm~~~ ur61.
Memlülderin Alt~nordu devleti ile ili~kileri hep dostça olmu~tur. Baybars
ile Berke Han zaman~nda temelleri at~lan dostluk62 Kalavun hânedarn zaman~ nda da devam etmi~tir. Hatta en-Nâs~ r Muhammed, Cengiz soyundan
Alunordulu bir prensesle evlenerek63 arada bir akrabal~k ba~~n~n kurulmas~n~~ sa~lam~~t~r. Bununla beraber Memlük-Altmordu dostlu~unun temelinde
yatan ~ey esas itibar~yla her iki devletin ~lhanl~larla ayr~~ayr~~çat~~ma halinde
olmaland~ r.
en-Nas~ r Muhammed, Tunus'taki Hafsi ve Fas'taki Merini sultanlanyla
da elçi ve hediye teatisinde bulunmu~ tur. Bu meyanda Emir Ebu Zekeriya
Yahya'n~n Hafsi tahun~~ele geçirmesine yard~m etmi~~ve bu sayede 1311-1317
y~llar~~ aras~nda Tunus'taki hutbeler en-Nâs~r Muhammed ad~na okunmu~tur64.
Daha Eyyübiler zaman~ nda Yemen'e hâkim olan M~s~ r, Memlükler zaman~ nda da bu ülke ile temas halinde olmu~ tur. Sultan Baybars'la elçi ve
hediye teatisinde bulunan Yemen Meliki el-Muzaffer ~emseddin (saltanat~:
1250-1295) Sultan Kalavun'a itaat~m bildirmi~~ve ondan eman alm~~t~ r65.
Melik Hizberüddin Davut (saltanat~: 1296-1322), en-Nâs~ r Muhammed ile bir
59 Geni~~bilgi için bkz. M. Cernâleddin Sürür, a.g.e., s. 151-155.
6° Matran: Derecesi patrikten sonra gelir ve bir ülke H~ristiyanlar~ n~ n en büyük ruhani
reisidir.
61 M. Cemâleddin Sürür, a.g.e., s. 156-159.
62 Yakubovsky, A. Yu., Alt~nordu ve Çdkü~ü. çev. Hasan Eren, Kültür Bakanl~~~~Yay., 2. bs.,
Ankara 1976, s. 60-62.
63 el-Makrizi, a.g.e., C. I11/1, s. 204-205.
b4 M. Cemâleddin Sürür, a.g.e, s. 142-143.
65 Ebül-Fidâ, a.g.e., C. IV. s. 19; el-Makrizi, a.g.e, C.1/2, s. 563-564.
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süre Hicaz'da rekabete kalk~~ m~~sa da (M. 1307) dört y~l sonra bu tavr~ndan
vazgeçerek aray~~ düzeltmeye çal~~m~~ ur66. Sonraki y~ llarda en-Nas~ r
Muhammed, Yemen'deki ümera ve Zeydiyye imamlar~~ aras~nda ç~ kan iç sava~ lardan yararlanarak bu ülke üzerindeki kontrolünü art~ rm~~~ve ülkesinin
ticari menfaatlarm~~koruyabilmi~tir67.
Dehli sultanlar~ ndan Muhammed bin Tu~luk (saltanat~ : 1325-1351), ülkesi üzerindeki Mo~ol tehlikesini bertaraf edebilmek için en-Nas~ r
Muhammed'den yard~m talep etmi~tir. Yine ayn~~sultan, M~s~r Abbasi Halifesi
Müstekfi
da elçi göndererek ondan taklid istemi~tir. Ayn~~ ~ekilde
1351-1388 y~llar~~ aras~nda hüküm süren Firuz~ah, Halife el-Mutezid'den
kendini Dehli'nin me~ ru sultan~~olarak tan~d~~~ na dair taldid alm~~ur68.
Sonuç
Eski Türk devlet gelene~ine göre hükümdar olabilmek için hânedana
mensup olmak ve soylu olmak ~artu. M~s~ r Memlüklerinde ise buna dikkat
edilmemi~ tir. Zira Memlük sultanlar~ , küçük ya~ta esir pazar~nda sat~n al~nm~~~olup uzun y~ llar sade birer asker olarak görev yapm~~lard~ r. Dolay~s~yla
bunlar~n, askeri ve siyasi ba~ar~lar~~sayesinde, akranlar~~ aras~nda temayüz
etmi~~olmaktan ba~ka bir ayr~cal~ klar~~yoktur. Memlülderde saltanat, esas itibar~yla babadan o~ula geçen tabii bir hak olarak görülmüyordu. Buna ra~men Memlük sultanlar~, sa~l~ klar~ nda kendi o~ullar~n~~veliaht tayin etmek
suretiyle onlara hükümdarl~ k kap~s~ n~~aralamak istemi~lerdir. Ancak bu yolla
sultan olanlar~ n hükümdarl~ klar~~uzun sürmemi~~ve bir süre sonra yerlerini,
büyük emirlerden birine terketmek zorunda kalm~~lard~ r. Bu konuda
Kalavun hanedan~~bir istisna te~kil eder.
Kalavun ve özellikle o~lu en-Nas~ r Muhammed'in uzun süre iktidarda
kalmalar~ , ümerâ ve halk nazar~ nda sevilip say~ lan sultan olmalar~, böyle bir
hanedan~ n kurulmas~n~~kolayla~t~rm~~ ur. Öyle ki 1279'dan itibaren, saltanaun Çerkes Meml~iklerine intikal etti~i 1382 y~l~na kadar, be~~y~ll~k fas~la hariç, yakla~~ k 100 sene hükümdarlar hep bu aileden gelmi~tir. Ancak en-Nas~r
Muhammed'in halefleri ço~unlukla küçük ya~ta sultan olduklar~~için, ümerân~ n nüfûzu giderek artm~~~ve son zamanlarda me~ ru* sultana ra~men devleti fiilen onlar idare etme~lerdir.
66 el-Maluizi,

a.g.e., C. II/1, s. 32-33.
Cemaleddin Sürnr, a.g.e., s. 134-138.
68 M. Cemâleddin Sikür, a.g.e., s. 140-141.
67 M.
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Kalavuno~ullar~~ zaman~ nda bölgenin üç dü~man devleti Mo~ollar,
Haçl~lar ve Ermenilerle mücadeleler sistemli bir ~eklide sürdürülmü~tür.
~lhanl~larm ~sla.mla~mas~~ ve bir süre sonra da parçalanmas~~onlar~~bir tehlike
olmaktan ç~ karm~~t~r. Öte yandan Suriye sahilleri Haçl~lardan temizlenmi~~ve
nihayet Küçük Ermenistan devletine son verilmi~tir. Bu arada Nubya, Yemen
ve Tunus üzerinde Memli~ k nüfuzu iyice tesis edilmi~tir. Yine bu dönemde
Memlük sultanlan, kendilerini bütün Müslümanlar~ n hamisi olarak görüyorlar ve H~ ristiyan devletlerle yapt~ klar~~ yaz~~malarda, bu ülkelerdeki
Müslümanlar~ n durumunu gündeme getiriyorlard~ . Bunda Abbisi halifesinin Kahire'de bulunmas~ n~ n etkili oldu~unu dü~ünebiliriz. Ad~~geçen devletlerden ba~ka Alt~nordu hanlar~ n~ n, Dehli ve Fas sultanlar~ n~ n, Bizans imparatorunun, Fransa, Kastilya, Aragon ve Habe~istan krallar~ n~ n elçileri
Kahire'ye gelip gidiyorlard~.

