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ÖN SÖZ

Türk-İslâm tarihinin ve en uzun ömürlü devletlerinden birisi 
olan, iki buçuk asrı aşkın Mısır ve Suriye’de hüküm süren ve Ab-
basî Devleti’nin yıkılışı ile Osmanlıların ilk devresi arasında kendi-
sine tevarüs eden Türk-İslâm devlet teşkilatı yapısını devam ettiren 
Memlûk Devleti’nin siyasî ve kültürel yapısı Türk-İslam tarihinde 
mühim bir yere sahiptir. Memlûklerdeki teşkilât yapısı, bir taraf-
tan İslâm devletleri geleneğini devam ettirirken diğer taraftan Türk 
devlet geleneğini de içinde barındıran bir oluşumdur. Bu bağlamda, 
daha önce ülkemizde üzerinde etraflıca durulmamış ve müstakil bir 
çalışma yapılmamış olan Memlûklerde Dîvânü’l-Mezâlim konusu 
ele alınmıştır. 

Türk-İslâm devletlerinin başarısının en önemli yönü adalettir ve 
bunu da sultan temsil ederdi. Bunun için stratejik bir coğrafyada 
bulunan ve mükemmel bir devlet teşkilatına sahip olan Memlûk 
Devleti’nin adlî kurumunun en önemli unsurunu ve sultanlarının 
adalet anlayışını ortaya koymanın zaruretinden hareketle Dîvâ-
nü’l-Mezâlim konusu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Memlûkler-
de bulunan adliye teşkilatının bu önemli yönünü ortaya koymanın 
hem Memlûkler hem de Ortaçağ Türk-İslâm devletlerinin adalet 
anlayışını anlama adına çok önemli bir adım olacağı kanaatindeyiz.

Dîvânü’l-Mezâlim, adaletin icrasında en önemli unsur olarak 
bulunmaktadır. Çünkü Dîvânü’l-Mezâlim, en yüksek otorite sahibi 
mahkeme olması hasebiyle adaletin tesis edilerek devletin yaşatıla-
bilmesi açısından mühim bir yere sahipti. Bu doğrultuda adlî teşki-
latın önemli bir cüzü olan Dîvânü’l-Mezâlim, bu çalışmada bütün 
yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır. 

Dîvânü’l-Mezâlim, normal mahkeme ‘kadı’sının yetkileriyle ya-
rışan hatta normal mahkeme kadı’sının yetki ve sorumluluğunun 
daha da üstünde bir fonksiyon üstlenen bağımsız bir yargı kurulu-



şudur. Ayrıca Dîvânü’l-Mezâlim, normal mahkeme kadı’sının icra 
ettiği görevden farklı bir yargı yetkisini yerine getiren bir üst mah-
keme konumundadır. Dîvânü’l-Mezâlim’de geleneklere ve adalete 
göre karar verilirdi. Normal mahkeme kadıları sadece İslâm huku-
kuna göre karar verirken özellikle de üst düzey devlet görevlilerinin 
işlediği suçlarla ilgili olarak yargılamaların yapıldığı Dîvânü’l-Mezâ-
lim’de ise İslâm hukukunun yanı sıra örfî hukuk da göz önünde 
bulundurularak davalar hakkında karar verilirdi.

İşte Dîvânü’l-Mezâlim’in hem ihtiva ettiği bu hususiyetlerden 
hem de Ortaçağ Türk-İslâm devletlerinin adlî teşkilatını anlamak 
adına, sağlamış olduğu fayda konu olarak ele alınıp incelenmesini 
mecbur kılmıştır. Bu itibarla geniş çaplı değerlendirmesini yapmaya 
çalıştığımız bu çalışmanın önemli bir yere sahip olduğu kanaatin-
deyiz.

Çalışmamız Giriş, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler’in yanı sıra ve dört 
bölümden oluşmaktadır. Giriş Bölümü’nde öncelikle Memlûk Dev-
leti ve teşkilâtını ortaya koyan ana kaynaklar ve araştırmalar hak-
kında bilgi verilerek, bunların çalışmaya olan katkıları belirtilmiştir. 
Daha sonra Memlûk Devleti hakkında muhtasar bir bilgi verilmiştir. 
Son olarak da Memlûklerden önceki devletlerde Dîvânü’l-Mezâlim 
konusu ele alınmıştır. Çalışmamızın Birinci Bölüm’ünde Türk-İs-
lâm Devletlerinde dinî-adlî kurumlar ve Dîvânü’l-Mezâlim’in te-
mel unsurları ele alınmıştır. İkinci Bölüm’nde Memlûklerde Dîvâ-
nü’l-Mezâlim müessesesi ve gelişimi etraflıca ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Üçüncü Bölüm’de Dîvânü’l-Mezâlim’in teşkilât yapısı 
anlatılmış olup Dîvânü’l-Mezâlim toplantısına kimlerin başkanlık 
ettiği, Divânü’l-Mezâlimin yapıldığı şehirler, Divânü’l-Mezâlim’de 
yer alan asli ve yardımcı görevliler konuları ele alınmıştır. Dördün-
cü Bölüm’de Memlûklerde Dîvânü’l-Mezâlim’in işleyişi ele alınmış, 
Divânü’l-Mezâlim’in toplantı günleri, Divânü’l-Mezâlim’in toplan-
tı yerleri, Divânü’l-Mezâlim görevlilerinin oturma düzeni, Divâ-
nü’l-Mezâlim’den çıkan kararlar ve ziyafet konularından bahsedil-
miştir. 

Memlûklerde Dîvânü’l-Mezâlim (1250-1517) adlı eserin hazırlan-
ması sırasında birçok kimsenin yardımı oldu. Bunların en başında 
hem ilmî, teknik ve metot desteği sunarak yolumu açan hem de 
eseri baştan sona okuyup gerekli düzenlemeleri yaparak çalışma-
larımı kolaylaştıran doktora danışman hocam Doç. Dr. Süleyman 
Özbek’e minnet ve şükranlarımı arz ederim. Gerek çalışma konu-



sunun belirlenmesi hususunda gerekse bilgi ve tecrübelerinin ya-
nında hususî kütüphanesindeki kaynakları benimle paylaşan muh-
terem hocam Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman’a teşekkür ederim. 
Çalışmamda metot desteğinin yanı sıra kütüphanesindeki kaynak-
ları istifademe sunan Doç. Dr. Nihat Yazılıtaş’a teşekkür ederim. 
Çalışmamı başından beri takip ederek bilgi ve tecrübelerini daima 
benimle paylaşan Prof. Dr. İlhan Erdem’e, tezin muhtelif kısımla-
rına fikirleri ile destek veren Prof. Dr. Mustafa Ekincikli’ye, daima 
fikirleriyle çalışmama destek olan Prof. Dr. Salim Koca’ya teşekkür 
ederim. Ürdün’e çalışmam için gitmemde yardımlarını gördüğüm 
Doç. Dr. Erdinç Doğru’ya, Ürdün Üniversitesi’nde bulunduğum za-
manlarda elinden gelen tüm yardımları gösteren Dr. Azizeyn Nûrî 
Sakr el-Kaysî’ye, çalışmamla ilgili bazı kaynak eserleri Irak’tan şah-
sım için temin eden ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen kıymetli 
dostum Wameedh Sarhan Dheyab Al-Rubaye’ye ve eserde yer alan 
şemaların hazırlanmasında yardım eden abim Balabey Şeker’e te-
şekkür ederim. Ayrıca her zaman her hususta yanımda olup bana 
destek veren eşim Gonca Şeker ile çocuklarım Alperen ve Ertuğrul 
Seyit Şeker’e teşekkür ederim. 

Dr. Mehmet ŞEKER



GİRİŞ 

“Türk Devleti büyük, toprakları geniş ve sul-
tanları da azametlidir1”. 

KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR HAKKINDA

KAYNAKLAR

Memlûklerde Dîvânü’l-Mezâlim (1250-1517) adlı çalışmamızda 
öncelikli olarak teşkilata dair eserlerden istifade edilmiş; hususi 
ve umumi vekâyinâmeler, tabâkat ve terâcim kitapları, diplomatik 
eserler, mesâlik ve memâlike dair kitaplar, seyahatnâmeler, hukukî 
eserler, İslâmî dönem ilk Türkçe eserler, siyasetnâmeler, coğrafyaya 
dair eserler, vefeyât ve araştırma eserlerinden yararlanılmıştır. 

Çalışmamızda Memlûkler dönemi için öncelikli olarak yarar-
lanılan teşkilata dair eserlerden ilk sırada İbn Fazlullah Şihâbüd-
din Ebî el-Abbâs Ahmed b. Yahya el-Ömerî’nin (1301-1349) et-
Ta’rîf bi el’Mustalah eş-Şerîf adlı eseri gelmektedir. el-Ömerî, babası ve 
kardeşi Memlûk Devleti’nde sır kâtipliği vazifesi yapmıştır. Uzun yıl-
lar devlet idaresinde çalışmış olan el-Ömerî’nin bu zikredilen eseri 
hem Memlûk Devleti teşkilâtına dair hem de dinî ve adlî kurumlar 
hakkında çok önemli bilgiler vermesi bakımından çalışmamızın en 
temel kaynaklarından biri olmuştur. Ayrıca eser, Memlûk sultanları-
nın başka hükümdarlara göndermiş oldukları mektup örneklerini ih-
tiva etmektedir. Çalışmamızda eserin 1312 yılında Mısır’da Matbaa 
el-Âsıme tarafından yapılan neşrini kullandık.2 

1 İbn Haldûn, Abd er-Rahman, Mukaddime İbn Haldûn, Tah.: Hâmid Ahmed el-Tâhir, 
2004, Kahire: Dâru’l-Fecr Lilturâs, s. 306.

2 el-Ömerî, İbn Fazlullah Şihâbüddin Ebî el-Abbâs Ahmed b. Yahya, et-Ta’rîf bi 
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Teşkilata dair yararlanılan eserlerin ikincisi büyük tarihçi Ah-
med b. Ali el-Kalkaşandi’nin (1335-1418) yazmış olduğu Subh 
el-A’şâ Fi Sınâ’at el-İnşâ’dır. Eser, inşa sanatı, Dîvânü’l-İnşa ve idarî 
konularda zengin malumat vermekle beraber inşa sanatı hakkında 
birçok resmî vesikayı içerisinde barındırmaktadır. Eserde Mısır ve 
Suriye’nin tarih, coğrafya ve medeniyeti hakkında detaylı malumat 
bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz Subh el-A’şâ, Memlûkler döneminin 
idarî, kurumsal, kültürel vb. konular hakkında devlet teşkilatı hak-
kında çok teferruatlı bilgiler veren en önemli eserdir. Ayrıca, Mem-
lûk Devleti’nin âdeta bir “kültür tarihi ansiklopedisi” mahiyetinde 
olup devlet arşivine dair birçok belgeyi de içermektedir. Memlûk 
Devleti’nde İnşâ Dîvânı’nda çalışan kişilere bir el kitabı mahiye-
tinde hazırlanan Subh el-A’şâ, Türk-İslâm devletleri hakkında birçok 
alanda geniş bilgiler sunan muazzam bir eserdir. Müellif eserini ya-
zarken pek çok kaynaktan istifade etmiş olup bunlar arasında el-Ö-
merî’nin et-Ta’rîf ve Mesâlik el-Ebsâr adlı eserlerini zikredebiliriz. Subh 
el-A’şâ, Memlûklerde teşkilat ve kurumlara dair çok önemli bilgi ve 
belgeler sunduğu için çalışmamızın en temel kaynaklarından biri 
olmuştur. Çalışmamız esnasında eserin 1913-1922 yıllarında Kahi-
re’de Matbaa Dâr el-Kütüb el-Mısrıyye Yayınevi tarafından yapılan 
neşrinden istifade ettik.3

Memlûklerde teşkilata dair istifade ettiğimiz üçüncü kitap ise 
Memlûk Devleti’nde, nâiblik, hâciblik ve dîvân memurluğu görevle-
rini de yapan Halil b. Şahin’in (1410-1468) yazmış olduğu Zubdet 
Keşf el-Memalik fî Beyân et-Turuk ve el-Mesâlik adlı eseridir. Eser, Mem-
lûk Devleti hakkında teorik bilgiler vermesinin yanı sıra kurumlara 
ve teşkilata dair de çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bakım-

el’Mustalah eş-Şerîf, 1312, Mısır: Matbaa el-Âsıme; a.mlf. age., Tahk. Samir el-Drou-
bi, el-Karak 1413-1992; Donald Presgrave Little, An Introduction to Mamlûk Histo-
riography, Franz Steiner Verlag GMBH-Wiesbaden, 1970, s. 40; Ramazan Şeşen, 
Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 1998, İstanbul, s. 189-191; Clément Huart, 
Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Cemal Sezgin), t.y., Ankara, s. 315-316.

3 el-Kalkaşandî, Ebû el-‘Abbâs Ahmed b. ‘Ali, Subh el-‘Aşâ fî Sınâ’at el-İnşâ, 16. Cilt, 
1914-22, Kâhire; Muhammed Kandîl el-Baklî, et-Ta‘rîf bi Mustalahât Subh el-‘Aşâ, 
1983, Mısır; İbrahim Kafesoğlu, “Kalkaşandî”, İslâm Ansiklopedisi (MEB), 1977, 
İstanbul, c. 6, s. 134-139; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 
1998, İstanbul, s. 205-207; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Ce-
mal Sezgin), t.y., Ankara, s. 341.
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dan çalışmamız için önemli kaynaklardan biri olmuştur. Çalışma-
mızda eserin 1949 yılında Kahire’de yapılan neşrinden yararlandık.4 

Memlûkler tarihi açısından teşkilata dair önemli bilgiler veren 
geç dönem ana kaynaklardan diğebileceğimiz eserlerden birisi Mu-
hammed b. Îsâ b. Kennân’ın (1663-1664/1740-1741) yazmış ol-
duğu Hadâik el-Yasemîn fî Zikr Kavânîn el-Hülafâ ve es-Salâtîn’dir. Eserde 
Memlûk Devleti ve teşkilatına dair çok önemli bilgiler bulunmak-
tadır. Çalışmamız esnasında eserin konumuzla ilgili kısımlarından 
istifade ettik. Çalışmamızda eserin 1991 yılında Beyrut’ta Abbâs 
Sabbâğ tarafından yapılan tahkikli neşrini kullandık.5 

Yine bu çalışmada, doğrudan Memlûkler Dönemine ait ol-
mayıp İslâm kurumlar tarihini, menşeini ve gelişimini anlatan 
teşkilâta dair eserlerden de yararlandık. Memlûklerden önce 
Dîvânü’l-Mezâlim ve onunla münasebeti olan kurumları ele alıp 
incelemeleri hasebiyle bu tür eserler de çalışmamız için fevkalade 
önemli olmuştur. 

İslâm Tarihi’nde İslâm kurumlarına dair eserler sistemli olarak 
11. yüzyıldan itibaren kaleme alınmıştır. İslâm kurumlarını, men-
şeini ve gelişimini anlatan eserlerin başında hiç kuşkusuz ilk sırada 
Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî’nin 
(974-975/1058) yazmış olduğu el-Ahkâmü’s-Sultâniyye adındaki ki-
tabı gelmektedir. Şâfî fakihi olan ve kâdılkudât yardımcılığı vazi-
fesi de yapan Maverdî, İslâm Kurumlar Tarihi alanında sistematik 
olarak ilk araştırmaları yapan kişidir. el-Ahkâmü’s-Sultâniyye, İslâm 
Tarihi’nde, kurumlar tarihi alanında yazılmış bir el kitabı hüviyetin-
dedir. Eser, İslâm kurumlarını çok kapsamlı biçimde ele almakta ve 
İslâm anayasası, yönetimi, devlet hukuku ve teşkilatı vb. konularını 
anlatmaktadır. Ayrıca eserin en dikkat çeken yönlerinden birisi de 
vezirlerin ve valilerin yürütmedeki yetkilerinin sınırlandırılması-
4 ez-Zâhirî, Halil b. Şâhin; Kitâb Zubde Keşf el-Memâlik ve Beyân et-Turuk ve el-Mesâ-

lik (Tah. Paul Ravaisse), 1894, Paris; Muhammed Mustafa Ziyâde, el-Müerrihûn fî 
Mısr fî el-Karn el-Hâmis Aşr el-Mîlâdî (el-Karn et-Tâsi’ el-Hicrî), Kahire, 1949, s. 23-24; 
Mehmet Orhan Üner, Memlûklular’da Dinî ve Adlî Kurumlar, 1978,Erzurum, Do-
çentlik Tezi, s. 87; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Cemal Sez-
gin), t.y., Ankara, s. 349-350.

5 İbn Kennân, Muhammed b. Îsâ, Hadâik el-Yasemîn fî Zikr Kavânîn el-Hülafâ ve es-
Salâtîn (Tah. Abbâs Sabbâğ), 1991, Beyrut.
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na ait olan konuları ele almasıdır. Bu sahada çalışma yapan gerek 
çağdaşları gerekse kendisinden sonra gelen müellifler (Ebu Ya’lâ 
el-Ferrâ, en-Nuveyrî vb.) hep bu eserden istifade etmişlerdir. Eser, 
1853 yılında Enger tarafından Bonn’da neşredildi. Eserin çalışma-
mızla ilgili olan kısımlarından çokça istifade ettik. Çalışmamızda 
eserin 1989 yılında Kuveyt’te Mektebe Dâr İbn Kuteybe Yayınevi 
tarafından yapılan neşrini kullandık. Ayrıca eserin Arapça neşrini 
esas almakla beraber Ali Şafak tarafından yapılmış olan Türkçe ter-
cümesinden de istifade ettik.6 

Bu alandaki ilk ana kaynaklardan olan diğer bir eser de Bağdat’ta 
kadılık yapan ve Hanbelî fakihi olan Ebu Ya’lâ Muhammed bin 
el-Hüseyin el-Ferrâ’nın (990/1066) yazdığı “el-Ahkâmü’s-Sultâniy-
ye” adlı eseridir. Eser kurumlar tarihi ile alakalı önemli ve kapsamlı 
bilgiler ihtiva etmekte olup yönetim, devlet hukuku ve teşkilatı vb. 
konularını ele almaktadır. Müellif, eserinde büyük ihtimalle çağda-
şı olan Maverdî’nin “el-Ahkâmü’s-Sultâniyye” adlı eserinden temel ve 
ferî konularda çok fazla iktibas yapmıştır. Eserin çalışmamızla ilgili 
yerlerinden oldukça istifade ettik. Çalışmamızda, ilk neşri 1938 yı-
lında Kahire’de yapılan eserin 2000 yılında Beyrut’ta Dâr el-Kütüb 
el-İlmiyye Yayınevi tarafından yapılan neşrinden faydalandık.7

Muhammed bin Ali bin Tabâtabâ İbn Tiktakâ’nın (1262-
1301) yazmış olduğu el-Fahrî fi’l-Âdâbi’s-Sultâniye ve’d-Düveli’l-İslâmi-
ye adlı eseri halifelere öğüt ve tavsiye ile başlayıp Raşid Halifeler 
ile, Emevî ve Abbasî halifelerinin tamamını kronolojik sıraya göre 
ele almış ve yer yer de hilafet ve devlet yönetim şekline dair önemli 
bilgileri içermektedir. Müellif, eserinde yönetim sanatının temel ku-
rallarını örneklerle açıklamıştır. Eserden hilafet ve yönetim konula-
rının geçtiği kısımlardan faydalandık. Çalışmamız esnasında eserin 
Beyrut’ta Dâr Sâdır Yayınevi’nin yaptığı neşri kullandık.8 
6 Ebî el-Hasan Ali bin Muhammed bin Habîb el-Maverdî, Kitâb el-Ahkâmü’s-Sultâ-

niyye ve el-Vilâyet ed-Dîniyye, Tah. Ahmed Mübârek el-Bağdâdî, 1989, Kuveyt: Mek-
tebe Dâr İbn Kuteybe; el-Ahkâmü’s-Sultaniye- İslam’da Devlet ve Hilafet Hukuku (Çev. 
Ali Şafak), İstanbul 1994; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Ce-
mal Sezgin), t.y., Ankara, s. 241-242.

7 Ebu Ya’lâ Muhammed bin el-Hüseyin el-Ferrâ, el-Ahkâm es-Sultâniyye, Nşr. Mu-
hammed Hâmid el-Fakî, 2000, Beyrut: Dâr el-Kütüb el-İlmiyye.

8 İbn Tiktakâ, Muhammed bin Ali bin Tabâtabâ, el-Fahrî fi’l-Âdâbi’s-Sultâniye ve’d-Dü-
veli’l-İslâmiye, Beyrut: Dâr Sâdır; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Ya-
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İslâm Kurumlar Tarihi’ne kısmen yer veren çok mühim eser-
lerden birisi olan Ebî Ömer Muhammed b. Yûsuf el-Kindî’nin 
(ö.961) yazmış olduğu “Kitâb el-Vülât ve Kitâb el-Kudât adlı eser Mı-
sır’da Raşid Halifeler, Emeviler, Abbâsiler, Tolunoğulları ve Ihşidi-
ler devrindeki valilerden ve kadılardan bahsetmektedir. Eser; kazâ, 
kadılar, siyaset, hilafet ve idare hukuku alanında önemli bir kaynak 
mahiyetindedir. Çalışmamız esnasında eserin Rhuvon Guest tara-
fından tashih edilen ve 1908 yılında Beyrut’ta yayınlanan neşrinden 
istifade ettik.9 

Teşkilata dair eserlerden sonra çalışmamızla ilgili hususi ve 
umumi vekâyinâmeler de önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle 
hususi vekâyinâmeleri zikredeceğiz. 

Birçok sahada eserler vermiş olan Ebu Şâme’nin (1203-1267) 
en önemli eserleri tarihe ait olanlardır. Müellifin şüphesiz en önem-
li eseri Kitâbu’r-Ravzateyn fî Ahbâri’d-Devleteyn’dir. Müellif bu eserine 
665 (1266-1267) yılına kadar gelen bir zeyl yazmıştır. Eserde, Nu-
reddin Mahmud Zengî ve Selâhaddin Eyyubî’nin hayatları ve döne-
min olayları anlatılmaktadır. Ayrıca eser, Haçlı savaşlarıyla ilgili çok 
önemli bir kaynak olmasının yanı sıra Büyük Selçuklular hakkında 
da önemli bilgileri barındırmaktadır. Zengîler ve Eyyubîlerin devlet 
teşkilâtının Memlûklere tevarüs ettiğini düşündüğümüzde eserin 
verdiği bilgilerin önemi ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda eserin 
h.1287 yılında Kahire’de Matbaa Vâdî en-Nîl tarafından yapılan neş-
rini kullandık.10

Sultan Baybars ve Kalavun dönemlerinde Memlûk Devleti’nde 
Dîvânü’l-İnşa başkanlığı ve sır kâtipliği yapmış olan bürokrat asıllı 
tarihçilerden İbn Abd ez-Zâhir’in (1223-1293) Sultan Baybars’ın 
hayatını anlattığı er-Ravz ez-Zâhir fî Sîret el-Melik el-Zâhir adlı eserin-

zıcılığı, 1998, İstanbul, s. 233-234; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi 
(Çev. Cemal Sezgin), t.y., Ankara, s. 320.

9 el-Kindî, Ebî Ömer Muhammed b. Yûsuf, Kitâb el-Vülât ve Kitâb el-Kudât. Tsh. Rhu-
von Guest, 1908, Beyrut: Matbaa el-Âbâ; Hasan Ahmed Mahmûd, el-Kindî el-Mü-
errih Ebû Ömer Muhammed bin Yusuf el-Mısrî, Beyrut: Dâr Sâdır.

10 Ebû Şâme, Şihâbeddin Ebî Muhammed Abdurrahman b. İsmail b. İbrahim, 
Kitâbu’r-Ravzateyn fî Ahbâri’d-Devleteyn, 1287, Kahire: Matbaa Vâdî en-Nîl; M. 
Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, 1991, İstanbul, 
s. 166-168. Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Cemal Sezgin), t.y., 
Ankara, s. 193.
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de adliye teşkilatı ve Baybars’ın Dârü’l-Adl’de tertip etmiş oldu-
ğu Dîvânü’l-Mezâlime dair çok önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu 
yönüyle eserden özellikle Dîvânü’l-Mezâlim dava örneklerini an-
latırken oldukça istifade ettik. Çalışmamız esnasında eserin 1976 
yılında Riyad’da Abdülaziz el-Huveytır tarafından yapılan tahkikli 
neşrini kullandık.11 

el-Makdisî’nin Nüzhetü’n-Nâzirîn fî Târih min Veliyy Mısra min Hü-
lefâ ve es-Selâtîn”12 adlı eseri Memlûkler tarihi açısından geç dönem 
ana kaynak niteliğinde olup çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. 
Eserde Memlûk devlet teşkilâtı ve sultanları hakkında kısa ama 
önemli malumatlar zikredilmektedir. Çalışmamızda 2012 yılında 
Kuveyt’te Dâru’n-Nevâdîr Yayınevi’nin yapmış olduğu neşri kullan-
dık. 

Çalışmamızda istifade ettiğimiz önemli eserlerden birisi de Kitâb 
Mecmû fî et-Tevârih, Târih-u Teymûrlenk li İbn Hacer’dir. Târih-u Teymûr-
lenk, büyük bir komutan olan Timurlenk’in hayat hikâyesini Arapça 
olarak anlatan önemli bir biyografik eserdir. Târih-u Teymûrlenk’te 
başta İbn Hacer el-Askalânî olmak üzere el-Aynî ve diğer bazı mü-
elliflerden istifade edilerek Timurlenk’in biyografisi yer almaktadır. 
Çalışmamızda eserin Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Kütüphane-
si’nde bulunan yazma nüshasından faydalandık.13 Târih-u Teymûrlenk 
adlı eser, Timurlenk Tarihi adıyla tarafımdan Türkçeye tercüme edile-
rek yayımlandı.14 

Çalışmamızda hususi vekâyinâmelerin yanında umumi 
vekâyinâmelerden de oldukça istifade ettik. Memlûk asıllı, ta-
rihçi, devlet adamı ve Hanefî fakihi olan Baybars el-Mansûrî’nin 
(1247-1325) et-Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi’d-Devleti’t-Turkiyye adlı eseri 
umumi vekâyinâmelerin başında gelir. Müellif, Muhammed b. Kala-
11 İbn Abdüzzâhir, el-Kâdî Muhyiddin, er-Ravz ez-Zâhir fî Sîret el-Melik el-Zâhir, Tah. 

Abdülaziz el-Huveytır, 1976, Riyad; Ramazan Şeşen, Sultan Baybars ve Devri (1260-
1277), 2009, İstanbul; a.mlf, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 1998, İstan-
bul, s. 156-158.

12 el-Makdisî, el-Allâme Merî’ el-Keremî el-Hanbelî Merî’ bin Yusuf el-Kerumî, Nüz-
hetü’n-Nâzirîn fî Târih min Veliyy Mısra min Hülefâ ve es-Selâtîn, Tah: Abdullah Mu-
hammed el-Kenderî, 2012, Kuveyt: Dâru’n-Nevâdîr.

13 Kitâb Mecmû fî et-Tevârih, Târih-u Teymûrlenk li İbn Hacer, Topkapı Sarayı Müzesi, III. 
Ahmed Kütüpanesi, nr. 3057.

14 Timurlenk Tarihi- Mecmû‘a fî’t-Tevârîh’e Göre, Çev. Mehmet Şeker, 2018, Ankara.
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vun döneminde yapmış olduğu yüksek idarî görevlerden dolayı dö-
nemin en etkili tarihçilerinden birisi olarak düşünülmelidir. Çünkü 
birçok tarihçinin erişemediği bilgi ve belgeye, yapmış olduğu vazi-
feler nedeniyle rahatça ulaşabilmiştir. Aybek’in tahta çıkışıyla baş-
layan eser, Bahrî Memlûkler Dönemi’nin ilk kaynaklarından olup 
önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Çalışmamızda Hüseyin Polat’ın 
yapmış olduğu çeviriden istifade ettik.15 

Eyyûbî hanedanından olup Hama emîrliği yapan tarihçi ve coğ-
rafyacı Ebu’l-Fidâ’nın (1273-1331) el-Muhtasar fî Ahbâr el-Beşer adlı 
eseri de umumî tarihe ait eserlerdendir. Müellif, eserinde hilkatten 
başlayarak 1339 yılına kadar gelir. Eser, Taberî ve İbn el-Esîr’in yaz-
mış olduğu tarih kitaplarının bir özetidir. Bunun yanında müellif, 
ele aldığı konuları 1339 yılına kadar devam ettirmiştir. Eserin çalı-
mamızla ilgili olan kısımlarından faydalandık. Çalışmamızda eserin 
1997 yılında Beyrut’ta Dâr el-Kütüb el-İlmiyye Yayınevi tarafından 
yapılan neşrini kullandık.16 

Ansiklopedik eserlerin ilkini yazan, hukukçu ve tarihçi olan 
en-Nuveyrî’nin (1279-1332) Nihâyet el-Ereb fî Funûn el-Edeb adlı 31 
ciltlik büyük eseri hilkatten başlayarak1332 yılına kadar gelmekte-
dir. Müellif eserini; gökyüzü ve yeryüzü, insan, hayvanlar, bitkiler ve 
tarih olmak üzere beş dala ayırmıştır. Sultan Kalavun’a ithaf edilen 
bu eserde olaylar yıl yıl ve özet olarak anlatılmaktadır. Eser bir kâti-
be (sekretere) lazım olan tüm bilgileri anlatmaktadır. 701 (1301-
1302) yılında Muhammed b. Kalavun döneminde yirmili yaşlarının 
başında devlet bürokrasisinde görev yapmaya başlayan en-Nuvey-
15 Baybars el-Mansûrî, et-Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi’d-Devleti’t-Turkiyye, Çev. Hüseyin Po-

lat, 2016, Ankara: TTK Yayınevi; Donald Presgrave Little, An Introduction to Mam-
lûk Historiography, Franz Steiner Verlag GMBH-Wiesbaden, 1970, s. 4-10; D. S. 
Margohouth, “Baybars el-Mansûrî”, İslâm Ansiklopedisi (MEB), 1979, İstanbul, c. 
2, s. 363-364; D. S. Margoliouth, “Baybars al-Mansûrî”, İslam Ansiklopedisi (MEB), 
İstanbul, 1979, C. 2, s. 363-364; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya 
Yazıcılığı, 1998, İstanbul, s. 176-177.

16 Ebu’l-Fidâ, ‘İmâd ed-Din İsmail b. Ali, el-Muhtasar fî Ahbâr el-Beşer, 4. cilt, Kahire, 
1286; Donald Presgrave Little, An Introduction to Mamlûk Historiography, Franz Ste-
iner Verlag GMBH-Wiesbaden, 1970, s. 42-46; C. Brokelman, “Ebülfidâ”, İslâm 
Ansiklopedisi (MEB), İstanbul, c. 4, s. 78; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğ-
rafya Yazıcılığı, 1998, İstanbul, s. 178-180; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı 
Tarihi (Çev. Cemal Sezgin), t.y., Ankara, s. 324-325.
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rî, Memlûk Devleti’nde muhtesiblik, Dîvân el-Has’ın yöneticiliği, 
Nâzıru’l-Ceyş, Nâzıru’d-Dîvân ve kâtiplik vazifelerini yapmıştır. 
Müellifin icra ettiği devlet görevleri ve yüksek rütbeli memurlarla 
yakın ilişki içerisinde olması, devlet arşivlerine rahatlıkla ulaşabil-
mesine imkân sağlamıştır. Bu da onun tarihçiliğinin önemini ayrıca 
arttırmaktadır. Geniş bir ansiklopedi hüviyetinde olan Nihâyet el-E-
reb’in neredeyse yarısı tarihle ilgilidir. Eser, umumi bir tarih kitabı 
biçiminde görünse de bölgesel ve sultanların bölümlerini içerecek 
şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca eser, Tolunoğulları ile başlayan ve 
el-Melik en- Nâsır’ın saltanatı boyunca devam eden Mısır tarihini 
de nakleder. Nihâyet el-Ereb hiç kuşkusuz İslâm ve Türk İslâm Tari-
hi’nin en önemli kaynaklarından birisidir. Çalışmamızla ilgili ola-
rak Memlûkler Devleti ve teşkilâtına dair çok önemli ve ayrıntılı 
bilgiler verdiği için eserden pek çok mesele hakkında istifade ettik. 
Çalışmamızda 2004 yılında Beyrut’ta Dâr el-Kütüb el-İlmiyye Yayı-
nevi’nin 33 cilt olarak yayımladığı ve İbrahim Şemseddin’in yapmış 
olduğu tahkikli neşirden istifade ettik.17 

Evlâdü’n-Nâs’tan yani emîrlerin çocuklarından olan Aybek 
ed-Devâdârî’nin (ö. 1335 sonrası) kaleme aldığı Kenz ed-Durer ve 
Câmi’ el-Gurer adlı eseri umumi bir İslâm Tarihi olup Bahrî Memlûk-
leri dönemiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Eserde konumuzla 
alakalı olarak teşkilata dair önemli bilgiler bulunmaktadır. Çalış-
mamızda eserin 6. cildinin Salâhaddîn Müneccid tarafından 1961 
yılında Kahire’de yapılan tahkikli neşrinden istifade ettik.18

Muhaddis, müfessir ve tarihçi kimliği ile öne çıkan, Şâfî mez-
hebinde büyük bir âlim ve aynı zamanda İbn Teymiye’nin de bir 
17 en-Nuveyrî, Şehâbüddîn Ahmed bin ‘Abd el-Vahhâb, Nihâyet el-Ereb fî Funûn el-E-

deb, (Tah. Necîb Mustafa Fevvâz ve Hikmet Keşlî Fevvâz), 33. Cilt, 2004, Beyrut; 
M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, 1991, İs-
tanbul, s. 251-253; Donald Presgrave Little, An Introduction to Mamlûk Historiograp-
hy, Franz Steiner Verlag GMBH-Wiesbaden, 1970, s. 24-32; Ign. Kratchkowsky, 
“Nüveyrî”, İslâm Ansiklopedisi (MEB), İstanbul 1964, C. IX, s. 374-375; Ramazan 
Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 1998, İstanbul, s. 180-181; Clément 
Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Cemal Sezgin), t.y., Ankara, s. 325.

18 Aybek ed-Devâdârî, Ebû Bekr b. Abdullah, Kenz ed-Durer ve Câmi’ el-Gurer/ ed-Durre 
el-Mudiyye fî Ahbâr ed-Devle el-Fâtımiyye, Tah. Selâh ed-Dîn el-Muneccid, C. VI, Ka-
hire, 1961; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 1998, İstanbul, 
s. 182-183.
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öğrencisi olan İbn el-Kesir’in (1300-1373) el-Bidâye ve en-Nihâye 
adlı eseri hilkatten müellifin hayatının son devirlerine kadar gelen 
genel tarihe dair büyük bir ansiklopedik eserdir. Biyografik açıdan 
oldukça zengin olan eserin, müellifin dönemindeki olaylardan bah-
seden kısmı önemlidir. Eserin kronolojisi ve vermiş olduğu bilgiler 
güvenilirdir. Müellif, Bizâlî başta olmak üzere birçok müelliften is-
tifade ederek eserini hazırlamıştır. Ayrıca İbn Hiccî, İbn Kadı Şuhbe, 
İbn Hacer ve el-Aynî, el-Bidâye ve en-Nihâye eserini kullanmış olan 
müelliflerden bazılarıdır. Eserin en güvenilir yazmaları Viyana’da 
bulunmaktadır. Eser 1932-1939 yıllarında Kahire’de 14 cilt hâlin-
de basılmıştır. Çalışmamızda eserin hem 1997-1999 yılları arasında 
Mısır’da yapılan neşrinden hem de Mehmet Keskin’in yapmış oldu-
ğu Türkçe çeviriden istifade ettik.19 

İslâm Tarihi’nde sistematik tarih ve sosyoloji ilminin kurucusu 
diye adlandırabileceğimiz büyük filozof Velî ed-Dîn ‘Abd er-Rah-
mân b. Muhammed b. Haldûn’un (1332-1406) yazmış olduğu 
Dîvân el-Mubtedâ ve el-Haber fî Eyyâm el-Arab ve el-Berber ve Men Âsara-
hum min Zevî es-Sultan el-Ekber adlı eser, yedi cilt olarak 1867 yılında 
Bulak’ta basılmıştır. Eser daha sonra tekrar basılmıştır. Eserin bi-
rinci kısmını mukaddime oluşturur. İkinci kısımda Arab, Nabatî, 
Suriye, Hâm, Yahudî, Kıptî, Yunan, Roma, Türk, Frenk tarihlerini, 
üçüncü kısımda ise Berberî ve Kuzey Afrika kavimlerinin tarihlerini 
anlatır. Son cilt olan yedinci kısım müellifin kendisinin ve ailesi-
nin hâl tercümesidir. Müellif eserinde özellikle Mağrib ve Endülüs 
memleketleri hakkında daha önceki eserlerde verilmemiş olan mü-
kemmel tafsilatlar vermiştir. Eserin diğer kısımlarından ziyade şöh-
ret bulmuş kısmı Kitâb el-‘İber adlı eserine yazmış olduğu mukad-
dimesidir. İbn Haldûn’un (1332-1406) asırlar sonrasına ışık tutan 
meşhur Mukaddime’si, İslâm Tarihi’nde tarihçiliğe dair yeni bir bakış 
19 İbn el-Kesîr, İmâdeddin Ebî el-Fidâ İsmail b. Ömer el-Kureşî ed-Dımaşkî, el-Bi-

dâye ve en-Nihâye, Tah. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî, c. XX+I, 1997-1999, 
Mısır; a.mlf., el-Bidâye ve’n-Nihâye-Büyük İslâm Tarihi, Çev. Mehmet Keskin, 1995, 
İstanbul: Çağrı Yayınları; M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih 
ve Müverrihler, 1991, İstanbul, s. 328-329; Donald Presgrave Little, An Introduction 
to Mamlûk Historiography, Franz Steiner Verlag GMBH-Wiesbaden, 1970, s. 69-73; 
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 1998, İstanbul, s. 196-198; 
Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Cemal Sezgin), t.y., Ankara, s.  
329-330.
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açısı getirmekte olup olayları sebep-sonuç ilişkisine göre ele alarak 
felsefî düşüncelerle değerlendirmekte ve tarihte tenkit metodunun 
nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Eser, tarih yazma me-
todunun ilkelerininin neler olduğunu belirtmektedir. Mukaddime’de 
tarih yazıcılığı açısından sorgulayıcı yeni bir metot ortaya koyan İbn 
Haldun, Kitâb el-‘İber’de ise dönemin klasik tarih yazıcılığının dı-
şına çıkmamıştır. Mukaddime, İslâm kurumları ve Memlûkler devri 
kurumları hakkında çok önemli bilgiler sunmaktadır. İbn Haldun, 
Timurlenk ile görüşmüş ve Memlûklerde Mâlikî Kâdılkudâtlığı gö-
revi yapmıştır. Dolayısıyla dinî ve adlî kurumların işleyişini çok iyi 
bilen müellifin yazmış olduğu eser, çalışma konumuz açısından çok 
önemli bilgiler ve tespitler içermektedir. Çalışmamız sırasında Mu-
kaddime’nin 2004 yılında Kahire’de Hâmid Ahmed et-Tâhir tarafın-
dan yapılan tahkikli neşrini kullandık.20 

İslâm Tarihi’nin en büyük tarihçilerinden birisi olan el-
Makrîzî’nin (1364-1442) el-Mevâ ‘iz ve el-İ ‘tibâr bi Zikr el-Hıtat ve 
el-Âsâr adlı eseri Memlûkler döneminin en önemli tarih kitapların-
dan birisidir. Eser, Mısır şehir tarihi ve oradaki büyük şahısların hâl 
tercümeleri hakkında önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Eser, Kahi-
re’nin topoğrafyasını vermekte olup Mısır’ın tarih ve coğrafyasını 
ele alan çok önemli bir kitaptır. Eserde, Memlûk Devleti, müessese-
leri ve bu bağlamda Dîvânü’l-Mezâlim kurumu ile ilgili çok önemli 
malumatlar bulunmaktadır. Çalışmamızda çokça istifade ettiğimiz 
kaynaklardan birisi olmuştur. Çalışmamız sırasında eserin 1998 yı-
20 İbn Haldûn, Velî ed-Dîn ‘Abd er-Rahmân b. Muhammed, Dîvân el-Mubtedâ ve el-Ha-

ber fî Eyyâm el-Arab ve el-Berber ve Men Âsarahum min Zevî es-Sultan el-Ekber, (Haz. 
Halîl Şihâde), c. VII, Beyrut 1988; Abd er-Rahman İbn Hâldûn, Mukaddime İbn 
Haldûn, Tah. Hâmid Ahmed et-Tâhir, Kahire 2004; Mukaddime (Çev. Zakir Kadirî 
Ugan), İstanbul 1997; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Târihî (Trc., Zeki Me-
ğamız), 1329, Derseâdet, C. III, s. 175-176; Muhammed Mustafa Ziyâde, el-Müer-
rihûn fî Mısr fî el-Karn el-Hâmis Aşr el-Mîlâdî (el-Karn et-Tâsi’ el-Hicrî), Kahire, 1949, s. 
4-6; M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, 1991, 
İstanbul, s. 336-346; Donald Presgrave Little, An Introduction to Mamlûk Historiog-
raphy, Franz Steiner Verlag GMBH-Wiesbaden, 1970, s. 75-76; Alfred Bel, “İbn 
Haldun”, İslâm Ansiklopedisi (MEB), 1987, İstanbul, C. V/II, s. 743-744; Clément 
Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Cemal Sezgin), t.y., Ankara, s. 333-337.
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lında Kâhire’de Mektebe Medbûlâ Yayınevi tarafından yapılmış olan 
neşrinden yararlandık.21 

Mısır ve Suriye’deki kurumlarda kadılık, imamlık, muhtesiblik, 
müderrislik ve vakıf yöneticiliği gibi birçok görevi uzun süre yapmış 
olan el-Makrîzî, daha sonra coğrafi, tarihî ve biyografik bölümler-
den oluşan İslâmî Dönem Mısır Tarihi’ni kaleme almıştır. Müellif 
gözlemci bir tarihçi olup toplumsal, ekonomik ve siyasî olayları da 
eserlerine almayı ihmal etmemiştir. el-Makrîzî’nin tarih anlatımı, 
kendisinden önceki ve sonraki müellifler arasında en iyi olanlardan-
dır. el-Makrîzî dışındaki müelliflerin eserlerinin çoğu edebi değer 
açısından zayıftır ve eserlerde anlatılan olaylar arasında genelde ar-
dışıklık bulunmamaktadır. Buna karşın el-Makrîzî, intizamlı ve hü-
nerli bir tarihçi olarak karşımıza çıkmaktadır.22 

el-Makrîzî’nin diğer önemli bir eseri de Kitâb es-Sulûk li Ma’rifet 
Duvel el-Mulûk‘dur. Eser, Eyyubîler ve Memlûklerin tarihini anlat-
maktadır. Memlûk Devleti ve kurumları ile ilgili son derece tafsilat-
lı bilgiler içermesinin yanı sıra konumuzla doğrudan irtibatlı olan 
Dîvânü’l-Mezâlim dava örnekleri de çokça anlatılmıştır. Bu yönüyle 
eser çalışmamız esnasında başvurduğumuz en temel kaynaklardan 
biri olmuştur. Çalışmamız esnasında eserin 1997 yılında Beyrut’ta 
Dâr el-Kütüb el-İlmiyye Yayınevi tarafından yapılmış olan neşrinden 
çokça istifade ettik.23 

21 el-Makrîzî, Takiyy ed-Dîn Ahmed b. ‘Ali, el-Mevâ‘iz ve el-İ‘tibâr bi Zikr el-Hıtat ve 
el-Âsâr, (Tah. Muhammed Zeynuhum-Medîha eş-Şerkâvî), 1998, Kâhire: Mektebe 
Medbûlâ; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Târihî (Trc., Zeki Meğamız), 1329, 
Derseâdet, C. III, s. 176; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 
1998, İstanbul, s. 208-212; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Ce-
mal Sezgin), t.y., Ankara, s. 242-243.

22 M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, 1991, İs-
tanbul, s. 352-357; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 1998, 
İstanbul, s. 208-212. 

23 el-Makrîzî, Takiyy ed-Dîn Ahmed bin ‘Ali, Kitâb es-Sulûk li Ma’rifet Duvel el-Mulûk,(-
Tah. Muhammed ‘Abd el-Kâdir Atâ), 1997, Beyrut; Dâr el-Kütüb el-İlmiyye; Mu-
hammed Mustafa Ziyâde, el-Müerrihûn fî Mısr fî el-Karn el-Hâmis Aşr el-Mîlâdî (el-
Karn et-Tâsi’ el-Hicrî), Kahire, 1949, s. 6-17; M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin 
Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, 1991, İstanbul, s. 352-357; Donald Presgrave Litt-
le, An Introduction to Mamlûk Historiography, Franz Steiner Verlag GMBH-Wiesba-
den, 1970, s. 76-80; C. Brockelman, “Makrîzî”, İslâm Ansiklopedisi (MEB), İstanbul, 
C. VII, s. 206-208; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 1998, 
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Muhaddis, müfessir, fakih ve tarihçi olan İbn Hacer el-Askalânî 
(1372-1449) Mısır’da 22 yıl kadar Şâfî kâdılkudâtlığı görevi yap-
mıştır. Müellifin dinî ve tarihî konularda pek çok eserleri bulun-
makla beraber konumuz açısından en önemlisi İnbâ el-Gumr bi-Ebnâ 
el-‘Omr adlı eseridir. Müellif bu eserinde kendi döneminde Mısır ve 
Suriye’nin siyasî ve edebî tarihini anlatmıştır. Eser, kaleme alındığı 
dönemin edebî ve siyasî bir tarihidir. Müellif, eserinde çağdaşı olan 
mühim şahsiyetlerin hayatlarından bahseder. Eserde Memlûk Dev-
leti ile alakalı nazarî ve teşkilata dair çok değerli bilgiler mevcuttur. 
Hadisçi olması hasebiyle müellifin olayları tahkik ettikten sonra ka-
leme alması eserde verilen bilgilere ayrıca kıymet kazandırmaktadır. 
Çalışmamız esnasında eserin Kahire’de 1969 ve 1998 yılları arasın-
da Hasan Habeşî tarafından 4 cilt hâlinde tahkikli olarak yapılan 
neşrinden istifade ettik.24

Türk asıllı olup Antep’te (Ayıntab) doğan el-Aynî’nin (1361-
1451) Ikdu’l-Cumân fî Tarihi Ehli’z-Zaman adlı on dokuz ciltlik eseri 
dünyanın yaratılışından başlayarak 1446 yılına kadar gelen büyük 
bir dünya tarihidir. Bazı dinî kurumlarda müderrislik vazifesi de 
yapan müellif, kendi döneminde müşahede ettiği olayları eserine 
kaydetmiştir. Bu yönüyle eserin en değerli bölümü müellifin yaşa-
dığı döneme dair yazmış olduğu kısımlardır. Memlûklerde Hanefî 
Kâdılkudâtlığı, Kahire Muhtesibliği ve Evkâf Nâzırlığı gibi önemli 
görevleri yapan el-Aynî, Türk olması hasebiyle sultanlarla çok ya-
kın temasta bulunmuştur. Müellifin yazmış olduğu eserde verdiği 
bilgiler gerek muasırlar gerekse muahhar kaynaklarda (İbn Hacer 
(1371-1449), İbn Tağribirdî (1409-1470), İbn Bahadır vb.) yer bul-

İstanbul, s. 208-212; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Cemal 
Sezgin), t.y., Ankara, s. 242-243. 

24 İbn Hacer el-Askalânî, Şihâbeddin Ebi’l-Fazl Ahmed b. Ali, İnbâ el-Gumr bi-Ebnâ 
el-‘Omr, Tah. Hasan Habeşî, 4. cilt, Kahire, 1969; Muhammed Mustafa Ziyâde, 
el-Müerrihûn fî Mısr fî el-Karn el-Hâmis Aşr el-Mîlâdî (el-Karn et-Tâsi’ el-Hicrî), Kahire, 
1949, s. 17-20; M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müver-
rihler, 1991, İstanbul, s. 358-359; M. Yaşar Kandemîr, “İbn Hacer el-Askalânî”, 
İslâm Ansiklopedisi (DİA), 1999, İstanbul, C. XIX, s. 514-531; C. Van Arendonk, 
“İbn Hacerü’l-Askalânî”, İslâm Ansiklopedisi (MEB), İstanbul, C. V-II, s. 735-737; 
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 1998, İstanbul, s. 213-216; 
Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Cemal Sezgin), t.y., Ankara, s.  
344. 
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muştur. Müellifin Türkçe bilmesi, sultanlar ve emîrler nezdindeki 
yüksek mevkii ve yapmış olduğu önemli görevler birçok tarihçinin 
elde edemeyeceği bilgi ve belgelere ulaşma imkânından dolayı Ik-
du’l-Cumân, Türk Tarihi ve Memlûk Devlet teşkilâtı açısından kıy-
mete sahip bir eserdir. Çalışmamızda eserin 2010 yılında Kâhire’de 
Mahmûd Rezzak Mahmûd tarafından tahkikli olarak neşredilen, 
Eyyubîleri anlatan 1. cildinden ve yine 2010 yılında Kahire’de Mu-
hammed Muhammed Emîn tarafından tahkikli olarak neşredilen, 
Memlûklerden bahseden 2, 3, 4 ve 5. ciltlerinden istifade ettik.25 

Yararlandığımız vekâyinâmelerden bir diğeri de Cemâl ed-Dîn 
Ebû el-Mehâsin Yusuf b. Tağribirdî’nin (1409-1470) yazmış ol-
duğu en-Nucûm ez-Zâhire Fî Mulûk Mısr ve el-Kâhire adlı eseridir. Eser 
Mısır’ın Amr b. el-As tarafından fethinden 1467 yılına kadar gelen 
önemli bir Mısır tarihidir. Yüksek rütbeli bir memlûkun oğlu olup 
“Evlâdü’n-Nâs” zümresinden olan İbn Tağribirdî, Sultan Çakmak ile 
yakın dostluğa sahipti. İbn Tağribirdî, el-Aynî’nin de içinde bulun-
duğu dönemin tarihçileri tarafından Mısır tarihinin ikinci Makrîzî’si 
sayılabilecek ölçüde ilminin mükemmelliği kabul edilmiştir. Ayrı-
ca İbn Tağribirdî, hocası Makrîzî’nin yanlışlarını da eleştirmekten 
kaçınmamıştır. en-Nücûm ez-Zâhire Mısır sultanlarının hanedana ait 
tarihleri ile saltanatlarında ölenlerin yıllık ölüm tarihleri vardır. 
Bununla birlikte, her saltanatın temel olaylarını kronolojik bir sı-
rayla kapsayan biyografik verilerle sınırlandırılmış bir materyal ol-
masından dolayı çalışmamız açısından önemli bir kaynak olmuştur. 
Çalışmamızda eserin 1992 yılında Beyrut’ta Muhammed Hüseyin 
Şemseddin tarafından yapılan 16 ciltlik tahkikli neşrini kullandık.26

25 Bedreddin Mahmud el-Aynî, Ikdu’l-Cumân fî Tarihi Ehli’z-Zaman, Tah. Mahmud 
Rezzak Mahmûd, C. I, Tah Muhammed Muhammed Emîn, C. II, III, IV, Kahi-
re 2010; Muhammed Mustafa Ziyâde, el-Müerrihûn fî Mısr fî el-Karn el-Hâmis Aşr 
el-Mîlâdî (el-Karn et-Tâsi’ el-Hicrî), Kahire, 1949, s. 20-21; M. Şemseddin Günaltay, 
İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, 1991, İstanbul, s. 349-351; Donald 
Presgrave Little, An Introduction to Mamlûk Historiography, Franz Steiner Verlag 
GMBH-Wiesbaden, 1970, s. 80-87; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya 
Yazıcılığı, 1998, İstanbul, s. 217-218; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi 
(Çev. Cemal Sezgin), t.y., Ankara, s. 337-338.

26 İbn Tağribirdî, Cemaleddin Ebi’l-Mehâsin Yusuf, en-Nücûmu’z-Zâhire fî Mülûki Mısr 
ve’l-Kâhire, Tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin, 16. cilt, 1992, Beyrut; Muham-
med Mustafa Ziyâde, el-Müerrihûn fî Mısr fî el-Karn el-Hâmis Aşr el-Mîlâdî (el-Karn 
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Memlûk Devleti’nin son döneminde Kahire’de yetişen ve birçok 
eser kaleme alan ansiklopedist müelliflerden birisi de Celâl ed-Dîn 
Abd er-Rahmân Suyûtî’dir (1445-1506). Eserde Mısır şehir tari-
hi ve orada yaşayan büyük şahısların hâl tercümeleri hakkında çok 
önemli bilgiler bulunmaktadır. Müellifin Mısır Tarihi’ni konu alarak 
yazmış olduğu Hüsn el-Muhâdara fî Ahbâr Mısr ve el-Kâhire adlı eseri 
Memlûk Devleti ve teşkilâtı hakkında çok kıymetli bilgiler ihtiva 
eden önemli kaynaklardan biridir. Eserin konumuzla alakalı olarak 
kurumlar tarihi, kâdılkudâtlık ve Dîvânü’l-Mezâlim ile irtibatlı olan 
kısımlarından yararlandık.27 

Celâl ed-Dîn Abd er-Rahmân Suyûtî’nin diğer önemli bir eseri 
de (1445-1506) Tarih el-Hulefâ’dır. Müellif, bu eserinde Raşid Hali-
felerin ilki olan Hz. Ebu Bekr döneminden başlayarak 1497 yılına 
yani Mısır’da bulunan Abbâsi Halifesi el-Müstemsik Alellah’ın hali-
feliğine kadar olan dönemi anlatır. Çalışmamızda hilâfet konusunda 
eserin ilgili kısımlarından faydalandık. Çalışmamızda eserin 1952 
yılında Mısır’da Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd tarafından ya-
pılan tahkikli neşrini kullandık.28 

Kuzey Kafkasyalı olup Türk asıllı ve Memlûk çocuklarına has 
“Evlâdü’n-Nâs” zümresinden olan İbn İyas’ın (1448-1523/1524) 

et-Tâsi’ el-Hicrî), Kahire, 1949, s. 26-36; M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin 
Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, 1991, İstanbul, s. 390-393; Donald Presgrave Litt-
le, An Introduction to Mamlûk Historiography, Franz Steiner Verlag GMBH-Wiesba-
den, 1970, s. 87-92; C. Brockelman, “Ebülmahâsin”, İslâm Ansiklopedisi (MEB), 
İstanbul, c. 4, s. 90-91; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, 
1998, İstanbul, s. 219-221; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. Ce-
mal Sezgin), t.y., Ankara, s. 346-347.

27 es-Suyûtî, Celâleddîn Abdurrahmân, Hüsn el-Muhâdara fî Ahbâr Mısr ve el-Kâhire, 
2007, Kahire; Corci Zeydan, Medeniyyet-i İslâmiyye Târihî (Trc., Zeki Meğamız), 
1329, Derseâdet, C. III, s. 176; Muhammed Mustafa Ziyâde, el-Müerrihûn fî Mısr 
fî el-Karn el-Hâmis Aşr el-Mîlâdî (el-Karn et-Tâsi’ el-Hicrî), Kahire, 1949, s. 56-68; M. 
Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler, 1991, İstan-
bul, s. 394-397; Abdülkadir Karahan, “Süyûtî”, İslâm Ansiklopedisi (MEB), 1979, 
İstanbul, C. XI, s. 258-263; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılı-
ğı, 1998, İstanbul, s. 226-229; Clément Huart, Arab ve İslâm Edebiyatı Tarihi (Çev. 
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