MISIR MEMLÛKLARINDA B~R SÜRGÜN S~STEM~~OLAN
BATTALLIK VE KUDÜS
MUAMMER GÜL*
Devletler tarih boyunca idari, askeri, siyasi, dini vb. sebeplerden dolay~~
ki~ileri ya da topluluklar~~ "sürgün" etmeyi bir metod olarak kullanm~~ lard~r.
Sürgün yeri, sürgünün mahiyetine göre de~i~mekle beraber bazen merkeze
uzak, sakin, etkisiz bir yer olabildi~i gibi, bazen de merkeze yak~ n, manevi
olarak insanlar~~ onore edecek bir yer olabiliyordu.
Üç semavi din için de kutsal merkez kabul edilen Kudüs, Ortaça~lar'da
bir sürgün yeri olarak da kar~~ m~za ç~ kmaktad~ r. Kudüs'ün bir sürgün yeri
olmas~~ Emeviler döneminde ba~ lay~ p Abbasiler dönemi boyunca devam etmi~ tir. Ancak Kudüs'ün bir sürgün yeri olmas~~tam manas~ yla Memlüklar
döneminde ~ehre damgas~ n~~ vurmu~tur.
Emeviler döneminde tasavvuf hareketinin ortaya ç~ kmas~~ ile Kudüs, tarikat ehli için bir s~~~ nak ya da sürgün yeri olarak kendisini gösterdi. Sürgünler özellikle Emevi bak~~~ na uymayan e~ilimler için uyguland~ . Kadiri görü~lerinden dolay~~ Savr b. Yezid, ~am'dan Kudüs'e gelmek zorunda kalm~~~ve
770 y~l~nda orada ölmü~ tür. Abbasilerin M~s~ r Valisi Ebu Mansur Tekin el—
Hazari ise, sufi Hasan el — Dineveri'yi Kudüs'e sürgün etmi~tir. Daha sonra
Ebu Mansur Tekin vasiyeti gere~i 933'te Kudüs'te defnedilmi~ tirl. Ancak bu
dönemin sürgünleri her zaman zoraki bir sürgün ~eklinde olmuyordu. Bazen
devlet ve dünya hayat~ ndan elini ete~ini çeken ve kendisini Allah'a adayan
Gazzali gibi büyük alimler için de gönüllü bir sürgün veya daha do~ru bir
ifade ile inzivaya dönü~ ebiliyordu2.
Emeviler daha iktidarlar~ n~ n ilk y~llar~ ndan itibaren, Hilafet mücadelesinde Kudüs'ün kutsall~~~ n~~ ön plana ç~ kard~ lar. Bu çerçevede ba~ layan dini
spekülâsyonlar ve tasavvuf hareketinin getirdi~i yeni boyut, Kudüs'ü bir çe-

* Harran Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi, ~anl~ urfa.
1 Shelomo Dov Goitein, "Al-K uds' Et, C.V, Leiden, E.J. Brill, 1978, s.329.
~ nlar~ , ~stanbul 1985,
2 ~ bn el- Esir, el- Kamil fi't-Tarih, C. X, (Çev. Heyet), Bahar Yay
5.212.
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kim merkezi haline getirmi~tir. 9. yy. ba~lar~nda Kudüs'e yerle~en ilk dini-tasavvufi grubu te~kil eden KerramilerMen ba~layarak Kudüs, Tulun-o~ullan,
Eyyübiler ve Memlûklar dönemi boyunca birçok dini-tasavvufi grubun merkezi haline geldi 4. Kudüs, Anadolu-Suriye-M~s~r hac yolunun üzerinde bulunuyordu. Hac~lar~ n Kudüs'teki kutsal yerleri ziyaretleri hacc~n adeta bir parças~~haline gelmi~ti. Zengiler döneminde ba~lay~ p Salahaddin Eyyt~bi taraf~ndan doru~a ç~kar~lan cihat politikas~~da Kudüs'ü geni~~halk kitleleri ve onlar~ n popüler temsilcileri olan bu dini-tasavvufi gruplar aç~s~ndan önemli
k~lm~~tir. Art~ k Kudüs'ü görmek ve orada defnolunmak, ba~ta bu mistikler
olmak üzere geni~~halk kitleleri için bir amaç haline geldi ve fezail kitaplar~ n~ n ba~l~ca konular~~aras~na girdi. Bütün bunlar Kudüs'ü gönüllü inzivalann
ve ayn~~zamanda devlet merkezlerinde yer veya yüz bulamam~~~~ah~slar~n u~rak yeri haline getirmi~tir.
Konumuzu as~ l ilgilendiren Memlûklar döneminde ise Kudüs tam bir
sürgün yeridir. Daha önceki sürgünlerden ayr~lan vasf~~ise, sürgünlerin büyük ölçüde idari sahay~~kapsamas~d~r. Öyle ki Memlüldar~n Kudüs'ü idare
anlay~~~n~ n esas~m bu sürgünler olu~turmaktayd~. Zira Harem-i ~erif dokümanlar~ ndaki memurlar~ n biyografilerinden Kudüs'e atanan memurlar~ n
neredeyse yar~s~ n~ n sürgün oldu~u görülmektedir5. Memlûklar döneminde
bu tür sürgünler "battal" olarak adland~r~lm~~t~r6.
"Battal (J1-1..; ) kelimesi Arapça "batala" (J4) kökünden gelir. Batala,
konu~may~~ b~ rakmak, terketmek, kaybetmek (sesini kaybetmek), yürüyecek
durumda olmamak7 anlamlar~na gelmektedir. Bu kökten gelen battal ise, ziyan ve hüsrana giden, faal olmayan, i~e yaramayan, at~l8 manalar~na geldi~i
gibi gereksiz, bo~, fazla de~eri olmayan, i~siz olan, istirahatta olan9, hüküm-

3 el-Mukaddesi, Ahsan al- Takasim fi Ma'rifetii'l Akalim, (Editit: M.J.de Goeje) Editio
Secunda, Leyden, 1906, s.157; Mutahhar b. Tahir, Tarih el- Bed ve't- Tarih, C.V, Paris 1916,
s.149; C.E. Bosworth, "Kara~niyya", E~~, C.IV. 667-668; D.S.Margoliouth, "Kerramiye" ~A. C.V,
s.594.
4 Ramazan ~e~en, Salâhaddin Devrinde Eyyûbiler Devleti, ~stanbul.1983, s.306; M.A.
Burgoyne, MamlukJerusalem, London 1967, s.63.
D.P. Little, "Relations Between Jerusalem and Egypt", History and Historiography of the
Mamluk, Variorum Reprints, London 1986, s.79-80.
" Ebu'! Mehasin ~bn Taghri Birdi, Hawadith ad-Duhur fi Mada'l Ayyam Wash-Shuh~~r, Part
2, William Popper, University of California, Berkeley, California, 1932. s.218.
7 R. Dozy, Supplement oux Dictionnaires Ara bes, Paris 1927, C.I, s.95.
8 Muhammed b. Mukarrem Celaleddin ~bn Manzur, Lisan'l Arab, C.II, Beyrut, s.57-8.
9 Dozy, age., s.96.
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süz, kolay kolay kullan~lmayacak kadar büyük, hamal, hükümsüz evrak manalar~na da gelmektedir'''. Ayr~ca kahramanl~~~~belirten bir unvan olarak da
kullan~lm~~t~r 1°.
Eyyl~biler devrinde sürgün anlam~ nda "battal" ~ah~slara rastlanmamas~ na
ra~men "Battalun" ad~~ alt~nda askeri bir s~ n~f bulunmaktayd~12. Bunlar~n
mesle~i askerlik oldu~u halde belli bir görevi olmayan ve dü~ük maa~~alan
emekli askerler ya da ihtiyat kuvvetleri olduklar~~zikredilmektedir". Yine de
bunlar gerek içteki siyasi-askeri faaliyetlerde, gerekse Nube ve Yemen bölgesindeki askeri faaliyetlerde ve Haçl~lara kar~~~sava~larda kullan~lm~~lard~ r
Zengiler döneminde de "Battalun" ad~~alt~nda "nafaka" ve ayn~~zamanda ücret kar~~l~~~~çal~~an, fakat hiçbir görevi olmayan ki~ilerin bulundu~u zikredilmektedir'5. Gönüllü olan ve bir milis kuvveti olarak anla~~lan bu battalun
ki~iler her sava~~ba~~na ücret veya sava~a kat~lma ödene~i al~ rlard~. Ald~ klar~~ bu ücret veya ödenekler Divan el-Cen adl~~defterlere kaydedilirdi'6. Asl~nda Yak~ ndo~u'daki Türk-~slam devletlerinde her bölgede farkl~~isimler alt~nda olmak üzere gönüllü, mahalli manada milis kuvvetleri bulunmaktayd~.
Anadolu'da; Ahiler, Abdallar, Gaziler, Alperenler, Babalar; Suriye ve Filistin'de, Ahdas te~kilat~~~ehirlerin ve beldelerin korunmas~nda merkezi otoritenin yan~nda veya ona ra~men mevcudiyetlerini sürdürürken, bazen de cihat
ve sava~lara gönüllü ya da belli menfaatler kar~~l~~~ nda merkezi otoritenin
yan~nda bulunabiliyorlard~. Nitekim Nureddin Mahmud Zengi, Banyas ku~atmas~~ s~ ras~nda bu gönüllü milis kuvvetlerinden istifade etmek istemi~, ancak onlar Nureddin Mahmud Zengrnin ekonomik durumunun iyi olmad~ ~~n~~ dü~ünerek çekingen davranm~~lard~ r'''. M~s~ r Memlüklar~~ devrinde ise
böyle milis kuvveti niteli~inde askeri bir s~ n~fa rastlanmamaktad~ r. Ancak bu

10 $emseddin Sami, Kamus-~~Türki, Ders'âdet 1317, s.295. Osmanl~~ Devletinde ferman,
hüküm vb.'nin müsveddelerine "battal", bu evralun konuldu~u torbaya da "Battal Torbas~ "
denirdi. Bkz: Mübahat S.Kütüko~lu, "Battal Torbas~ ", TDV~A, C.V, s.206).
" A. Ya~ar Ocak, "Batu! Gazi", TDV~A. C.V, s.204.
C.I, (Tashih: M.
12 Ahmed b.Ali el-Makrizi, Kitabu's-Sülük ii Marifet-i
Mustafa Ziyade) Kahire 1934, s.73,76.
13 ~e~en, age., s.83, 147.
14 ~madeddin el-Isfahani, el-Fethü'l Kussi fi Fethi'l-Kudsi, Leyden, E.J. Brill, 1888, s.457458.
15 Nikita Elisseeff, Nur ad-Din, Un Grand Prince Musulman de Syrie au Temps des
Croisades (511-569 H./ 1118-1174) , Insutut Français de Damas, Tome III, Damas 1967, s.735.
16 Elisseeff, age, 5.735.
17 Elisseeff, age, 5.735.
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isim ile Kudüs'e gönderilen çe~ itli kademelerde idarecilere (Memlüklara)
rastlanmaktayd~.
Memlüklar döneminde bu ~sulah askeri ki~iler için kullan~lmakla
birlikte, di~er meslek gruplar~ ndaki ve özellikle idari kadrolardakiler için de
kullan~lmaktayd~~18. Ancak bir battal emir için, niçin herhangi bir ~ehir de~il
de Kudüs seçilmi~tir? Bu sorunun cevab~ mn Kudüs'ün co~rafi konumu, Kahire'ye yak~nl~~~~ve dini hususiyeti göz önüne al~nd~~~ nda daha iyi anla~~laca~~~aç~kt~r. Zira Kudüs, muhtemel bir asi taraf~ ndan kullan~labilecek olan
büyüklükte bir garnizondan ya da kuvvetli istihkâmdan mahrum idi. Ayr~ca
çevresinden kopuk ve M~s~ r'a da oldukça yak~nd~ r 19. Memlüklar döneminde
çok genel bir ~ekilde bir sürgün yeri olarak kullan~ lan Kudüs'ün bu vasfin~~
kazanmas~nda ~ehrin yeniden iskan edilmesi amac~n~ n da etkili oldu~u zikredilmektedir20. Memlük Devleti'nde Mekke ve Tarsus da dini niteliklerinden dolay~~bir sürgün yeri olarak kar~~m~za ç~kmaktad~ r". Ancak buralar~ n
merkezden uzak olmalar~~ kontrol aç~s~ndan uygun de~ildi. Kudüs'ün ayn~~
zamanda dini bir merkez olmas~ , sürgünlerin kabul edebilece~i bir durum
idi. Memlük Devleti'nde di~er bir sürgün yeri muhtemelen Kerek ~ehri olarak görülmektedir. Çok kuvvetli istihkâmlara sahip olan Kerek daha çok iktidar mücadelelerinde kaybeden haneden üyelerinin sürgün edildi~i bir yer
olarak kar~~m~za ç~ kmaktad~r 22. Memlük Sultan~~Berkuk, mütemadiyen kendisinden ~üphe etti~i Halep Valisi Yelbo~a'y~~azletrneye te~ebbüs etti~i zaman, Yelbo~a isyan etmi~~ve sonunda Kahire'de sultan~~esir alm~~t~. Ona iyi
davranan Yelbo~a, Berkuk'u Kerek'a göndermi~ti". Y~ne Baybars (12601277)'~n o~lu Said Muhammed Berke Han da 1279'da ailesi ile birlikte Kerek'e sürülmü~~tü24.

18 el-Makrizi,

Sülük, C.IV, s.533; Burgoyne, age, s.60-61.
Kad~lar, Kullar, Kudüslii Köylüler, (Çev. Sema Bulutsuz), Tarih Vakf~~Yurt
Yay~nlar~, ~stanbul 1996, s.6; Goitein, "Al-Kuds", s.332.
20 Goitein'den naklen: D.Ayalon, "Discharge fro~n Service, Banishment and ~mprisonment
in Maniluk Society', Israil Oriental Society (1973), s.324-349.
21 Burgoyne, age., s.61
22 el-Makrizi, Süluk, C.III, s.335; P.M.Holt, Haçhlar Ça~~~Xl. Yüzyildan 1517'ye Yalundoku,
(Çev. Özden Ar~ kan), Tarih Vakf~~Yurt Yay~nlar~ , 69, ~stanbul 1999, s.97,103; Burgoyne, age.,
s.74; Singer, s.6.
" M. Sobernheim, "Berkuk", ~A. C.2, MEB, ~stanbul 1979, s.555-556.
24 V. V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakk~nda Dersler, (Yay. Haz. Kaz~m Y. Kopraman
- A. ~smail Ah), Kültür Bakanl~~~, Kültür Yay~nlar~, Ankara 1975, s. 240.
19 Al-11y Singer,

BATTALLIK VE KUDÜS

367

Battal olarak sürgün edilenlerin statüsü ne idi? Her ~eyden önce bir ki~i
bu statüye', gözden dü~tü~ü ya da herhangi bir ~ekilde merkeze kar~~~oldu~u
zaman al~yordu. Isyan, haks~zl~ k, hastal~k, ya~hl~ k ve iktidar mücadelelerinde
kaybetme bu sebepler içerisinde s~ ralanabilir. K~saca Battal olan ~ah~s azil ve
sürülme sebebi ile gözden dü~mü~~oluyordu. Bu statünün eski Türlderde bir
~eref unvan~~olan ve hükümdar ailesinden olmayanlar için kullan~lan Tarhan (Targan) 25 ile ayn~~oldu~u da dü~ ünülmektedir. Ancak battal olan ki~i
hareket serbestli~inden mahrum iken, tarh anlar istedikleri yeri seçebiliyorlard~28. Çünkü tarhan herhangi bir darg~nl~~a u~ramadan emekli olan emirler için kullaml~ rd127. Ayr~ca battal olan bir ki~i malutta adl~~belli bir elbiseyi
giymeye de mecbur idi28.
Bir amirin Kudüs'e battal olarak gönderilmesinde iki tür uygulama vard~ r. Bunlardan birincisinde battal olan ki~i Kudüs ve el-Halil'in idarecili~i
(Naz~r al-Haremeyn e~-,,Serifeyn* ) de dahil olmak üzere herhangi bir idari ve
askeri bir göreve atanabiliyordu. 1309'da Emir Kuray ve 1378'de Börü alAhmadii, Haremeyn e~-~erifeyn'in naz~ rl~~~na battal olarak atanm~~lard~ r 29.
1453'de Emir Karaca ez-Zahiri önce tutuklanm~~~daha sonra da Kudüs-~~ ~erif e battal olarak gönderilirken, el-Muhibb ibn e~-~~hne de Kudüs'e battal
olarak gönderilmi~tir30. Bu gibi örnekler bir battal'~ n görevli olarak gönderildi~i zaman iyi bir geçim kayna~~ na sahip oldu~unu göstermektedir. Genellikle onlara bir tablhane emirli~i verilmekteydim. Bunlar~ n baz~lar~ na bir köy
ya da bir köyün yar~s~~ikta olarak verilebiliyordu. Daha ileri örnekler göstermek de mümkündür. Zira Halil b. ~ahin adl~~emir Halep'teki cezaevinden
kurtar~ld~ ktan ve el-Halil (Kudüs'ün nahiyesi)'e battal olarak atand~ktan
sonra Sultan Çakmak, Kakun Kasabas~'m ona ikta olarak devretmi~~ve el-Halil'in güneyindeki Yatta Köyü'nü hazineden ald~ ktan sonra tamam~ n~~ ona
vermi~tir32.
Türk
25 Abdulkadir Donuk, Eski Türk Devletlerinde idari-Askeri Unvanlar ve Terimler,
Dünyas~~ Ara~urmalan Vakf~, ~stanbul 1988, s. 40-43.
26 Burgoyne, age., s.61.
27 el-Makrizi, Sülük, TTK ktp. daktilolu tercüme yazmalar, Notlar bahsi. Not: 95.
(Tercüme: Zakir Kadiri Ugan).
28 Burgoyne, age., 5.61
* Mekke ve Medine'den sonra Kudüs ve el-Halil için de Haremeyn e~-~erifeyn ad~~
kullan~lm~~t~ r. Bkz. Muammer Gül, " XI-XIII. Yüzy~llarda Küdus", F~rat Unv. Sos.Bil. Enst.,
Yarnlanmanu~~Doktora Tezi, Elaz~~~1997, s.190.
29 Makrizi, Sülük, C.II, s.37, C.III, s.338.
3° ~bn Taghri Birdi, Hawadith ad-Duhur, Part 2, s.183, 218.
31 Burgoyne, age., 5.61
32 Burgayne, age., s.61
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~kinci tür uygulamada Kudüs'e battal olarak atanan emirler bazen de
"görevsiz" ( ZL:419
'
)olarak atarnyorlard~. Sultan~n mektubu ile ~am naibli~inden azledilen Akbo~a, görevsiz olarak Kudüs'e gönderilmi~ti33. Yine
Sultan Ferec, Suriye'deki muhalif komutanlardan Nevruz'a da görevsiz olarak Kudüs'e giderek orada oturmas~n~~emreden bir mektup gönderip, gecikmesi halinde ba~~ na gelebilecek kötü ~eylerle onu tehdit etmi~tirm. Ayn~~
Memlük Sultan~na kar~~~atabey Aptm~~'~n ç~kard~~~~isyana kat~ lan Tagfibirdi,
isyan bast~nld~ ktan sonra hiçbir göreve tayin edilmeksizin Kudüs'e gönderilmi~tir35. H. 854/ M. 1451 y~l~ nda görevinden azledilen emir Canibek elNâs~ri Kudüs'e battal olarak gönderilmi~tir36. H. 854/M. 1450 y~l~nda Trat~lus niyabetinden azledildikten sonra ~skenderiye'de hapsedilen emir Ye~bek
es-Sofi el-Müeyyedi es-Sagir de Dimyat'a battal olarak atanm~~ ". iki y~l sonra
da Dimyat'tan tekrar Kudüs battall~~~na atanm~~t~r38. Anla~~ld~~~~kadar~yla
Kahire ile ters dü~en ya da itaatten ç~ kan emirler battal statüsünde görevsiz
olarak da gönderiliyorlard~. ~ster herhangi bir idari görev als~n, isterse görevsiz olarak gönderilsinler, Kudüs'e battal olarak gelen ki~iler, hiç olmazsa
kendileri için kafi bir gelir getiren ikta ya da bir emekli ayl~~~~(müretteb),
Dimyat' ta ya~ama veya cizye'den pay almak istemi~lerdir". Bu iki tür uygulamada birincilerin ekonomik ve sosyal bak~ mdan daha iyi bir durumda bulunduklar~~aç~kt~r.
Sonuç olarak, diyebiliriz ki Yak~ndo~u Türk-~slam devletlerinde gönüllü,
yerli milis kuvvetleri içerisinde "battal un" adl~~birliklere rasdanmaktad~r. Battalun ad~~alt~nda M~s~ r Memlüklan döneminde herhangi bir askeri veya milis
kuvveti bulunmamaktad~r. Ancak bu isim alt~nda çe~itli dereceden asker-sivil
görevliler, görevli veya görevsiz olarak Kudüs'e gönderiliyorlard~. Kudüs'ün
bir sürgün yeri olarak kullan~lmas~~ ~slamiyet'in erken ça~lanndan itibaren
ara s~ ra meydana gelen bir valua iken, Memlûklar döneminde özellikle idari
ve askeri alanda yayg~ n bir uygulama haline geldi. Bu sistem XVI. yüzy~ldan
itibaren Osmanl~~Devleti'nde askeri ve ilmiye s~n~ findan mazuliyet veya tekaüd durumunda bulunanlara uygulanan Arpahk 4° sistemine benzerlik göstermektedir.
33 Kaz~m Y. Kopraman, M~s~r Memlüldar~~Tarihi, KBY, Ankara 1989, s.31
34 Kopraman, age., s.48.
36 M. Sobernheim, "Ferec", ~A, C.4, MEB, ~stanbul 1988, s.554.
36 Ebu! Mehasin

~bn Tagribirdi, En-M~cum ez-Zahire fi Müluk M~s~r ve7 Kahire, C. 15,
(Tahl~ik: ~brahim Ali Tarhan-Muhammed Mustafa Ziyadet),M~s~r 1392/1972, 5.436.
37 ~bn Tagribirdi, a.g.e., C. 15, s. 431.
381bn Tagribirdi, a.g.e., C. 15, s. 440.
39 Burgayne, age., s.61.
4° ~ . Hakk~~Uzunçar~~ll, Osmanl~~Devletinde ~lmiye Te~kilat~ , TTK. Ankara 1984, s. 118121.
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