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Memlükler , tarihteki en büyük müslüman-Türk devlet-
lerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde 
yaşamış tarihçilerin “Türk Devleti ” olarak isimlen-
dirdikleri Memlükler’i büyük devlet yapan unsurlar; 
Moğollar ’a ve Haçlılar ’a karşı iz bırakan başarılara 
imza atmaları ve yaklaşık iki buçuk asır boyunca Mısır , 
Şam , Hicaz  gibi İslâm dünyasının en önemli bölgelerini 
hâkimiyetleri altında tutmalarıdır. Askerî yapıya sahip 
bir devlet kuran Memlükler, bu çalışmada ayrıntılarıy-
la ele alınacak olan kendilerine özgü saltanat sistemi 
ve güçlü ordularıyla da dikkat çekerler. Hânedan usu-
lünün yerleşemeyişi ve Moğollar’ı dize getiren mem-
lük sistemine göre kurulmuş güçlü süvari birlikleri, bu 
devletin belirgin özellikleri olarak öne çıkar. 

Memlükler ’in kurduğu teşkilât ve müesseseler, bu-
lundukları coğrafyada daha sonraki süreçte de ana 
hatlarıyla varlığını sürdürmüş, hatta bazı müessesele-
ri Osmanlı  Devleti’ni de etkilemiştir. Özellikle ilmiye 
alanındaki kurumları Osmanlı Devleti’nin ilk dönem 
ulemâsı üzerinde önemli tesirler yapmış, ilk Osmanlı 
müderrisleri Mısır ’da eğitim görmüştür. Yine İslâm 
dünyasının mânevî lideri olarak kabul edilen halifenin 
Mısır’da bulunması, Memlükler’i konum olarak daha 
önemli bir noktaya yükseltmiş, bu sebeple Osmanlılar 

Önsöz
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İstanbul ’un fethine kadarki süreçte Memlükler’i bir 
anlamda “üst otorite” olarak görmüştür. Diplomatik 
yazışmalarda bu durumun izlerini görmek mümkün-
dür. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İstanbul’un fethi gibi 
Osmanlı ve Türk tarihi için büyük öneme sahip bir ha-
disenin tam tarihinin tespitinde de muasır Memlük  
tarihçilerinin rivayetleri etkili olmuştur.

Memlük  Devleti , bahsedilen özelliklerine rağmen 
hak ettiği ilgiyi ülkemizde bugüne kadar görmemiştir. 
Bunun çeşitli sebepleri bulunmakla birlikte bu devletin 
tarihiyle ilgili kaynakların Arapça olması başlıca etken-
lerden biridir. Ülkemizde Türk tarihiyle ilgili çalışma-
lar yapan araştırmacılar, dil sorunu sebebiyle Memlük 
Devleti’ne yeterince alâka göstermemiştir. Bununla 
birlikte İsmail Hakkı Uzunçarşılı başta olmak üzere 
Şehabeddin Tekindağ, İsmail Yiğit, Kâzım Yaşar Kop-
raman, Samira Kortantamer, Cüneyt Kanat, Süleyman 
Kızıltoprak, Altan Çetin ve Cengiz Tomar gibi az sayıda 
tarihçinin ilgi ve himmetleriyle bu devletle alâkalı bir-
takım çalışmalar yapılmıştır. İstifade ettiğimiz bu çalış-
maların yazarlarına şükran borçluyuz. Son zamanlarda 
genç araştırmacıların alana yönelik yaptıkları lisans 
üstü tezleriyle bu konudaki çalışmaların hız kazandığı-
nı memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bunlar saye-
sinde söz konusu alanın daha çok ilgi çekeceği ümidini 
taşımaktayız. Bu çalışmanın temel hedefi de, Memlük 
Devleti’nin ülkemizdeki tanınırlığını arttırmak ve alan 
üzerine çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmektir.

Çalışma, memlük sisteminin mahiyeti ve Memlük  
Devleti ’nin kuruluşundan bahsedilen bir giriş kısmıy-
la dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türk 
(Bahrî) Memlükleri , ikinci bölümde de Çerkez  (Burcî) 
Memlükleri  dönemlerinin siyasî olayları ele alınmıştır. 
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Üçüncü bölümde Memlük Devleti’nin dış ilişkileri ince-
lenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise Memlükler ’in 
idarî, medenî, sosyal ve kültürel hayatlarıyla alâkalı 
bilgiler sunulmuştur.

Memlük  Devleti ’ni bütün yönleriyle ve eksiksiz bir 
şekilde ele aldığı iddiasında olmayan bu çalışma, iyi 
niyetli çabalarımıza rağmen eksiklikler ve hatalar içe-
riyor olabilir. Bu eksiklik ve hataların giderilebilmesi 
için başta tarihçi meslektaşlarımız olmak üzere her 
sahadan araştırmacı ve okuyucunun katkı ve eleştiri-
lerini büyük bir memnuniyetle karşılayacağımızı ifade 
etmek isteriz.

Araştırmamız sırasında birçok kişi ve kuruluştan 
önemli yardım ve destek gördüğümüzü de ayrıca be-
lirtmeliyiz. Bu kişilerin başında, yüksek lisans ve dok-
tora aşamalarında sadece danışmanlığımı yapmakla 
yetinmeyerek akademik kariyerim boyunca ilmî ve 
mânevî desteğini esirgemeyen hocam Prof.Dr. İsmail 
Yiğit gelmektedir. Kendisine şükranlarımı sunmayı ön-
celikli bir görev addetmekteyim. Yine İslâm tarihi sa-
hasında yetişmemiz için emek veren Marmara Üniver-
sitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nın 
emekli öğretim üyeleri, hocalarım Prof.Dr. Mustafa 
Fayda, Prof.Dr. Ziya Kazıcı, Prof.Dr. Cahit Baltacı ve 
Prof.Dr. Hulusi Yavuz ’a da teşekkürlerimi ifade etmek 
isterim. Çalışmamın her aşamasında görüşleri ile kat-
kıda bulunan ve özellikle son tashihlerin yapılmasında 
emek sarfeden mesai arkadaşlarım Prof.Dr. Asım Yapı-
cı ve Doç.Dr. Hayri Kaplan ile Araştırma Görevlisi Ay-
gül Düzenli’ye şükranlarımı belirtmeliyim. Önemli yar-
dımlarını gördüğüm Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araş-
tırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi’nin kurucula-
rına, katkıda bulunanlarına ve mevcut yöneticilerine, 
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yine usanmadan ve şikâyet etmeden bana kitap temin 
etmek için gayret gösteren başta Abdurrahman Hacıis-
mailoğlu olmak üzere bütün kütüphane personeline de 
teşekkürlerimi belirtmek isterim. Son olarak, kitabın 
basımını üstlenen İSAM’a hem bu açıdan hem de ül-
kemizdeki ilmî araştırmalara yönelik kıymetli katkıla-
rından dolayı şükran borçlu olduğumu ifade etmeliyim. 

Gayret bizden, başarı Allah’tandır.

Fatih Yahya Ayaz 
Adana, Temmuz 2014
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