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Özet 
 

Bu makalede kölelikten yetişen memlûk askerlerinin hukuku 

üzerinde durulacaktır. Bu askerî sistem, en mükemmel şekilde 

Mısır’da uygulanmıştır. Memlûklar, köle olarak geldikleri Mısır’da, 

1250 yılında Memlûk Devleti’ni kurmuşlardır. Memlûk Devleti 1517 

yılında Osmanlılar tarafından yıkılmış, ancak Memlûk askerî sistemi 

XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir. 
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Abstarct 

 

This article will focus on the law of slavery grows Mamluk 

soldiers. This military system was applied in Egypt, the most perfect 

way. The Mamluks, they came as slaves in Egypt established 1250 the 

Mamluk Empire. Mamluk Empire was destroyed by the Ottomans in 

1517, but continued until the 19th century Mamluk military system. 
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  GİRİŞ 

  Bu makalede Memlûk Devleti’nde kölelikten yetişen askerlerin 

hukuki durumu açıklanmaya çalışılacaktır.  Ayrıca Memlûk askerî 

sistemi, ortaya çıkışı ve kuralları üzerinde durulacaktır. Şimdiye kadar 

Memlûk Devleti tarihi ile Memlûk askerî sistemi üzerine pek çok 

araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalarda daha çok Memlûk Devleti’nin 

siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel durumu üzerinde durulmuştur. 

Bunun yanında Memlûk askerî sistemi ayrıntılı şekilde ortaya 

konulmuştur. Ancak bu çalışmalar incelendiğinde memlûk 

askerlerinin hakları ve sorumluluklarını içeren ayrıntılı bilgilerin 

verilmediği görülmektedir. Kaynaklarda da bu konuya pek yer 

verilmemiştir. Bu bilgi eksikliğinden dolayı araştırmacılarda “askerî 

kölelik” dediğimiz Memlûk sisteminin hukuku üzerinde 

durmamışlardır. Yapılan araştırmalardan yola çıkarak ve bazı 

kaynaklardan istifade ederek bu konuyu aydınlatmaya çalıştık. 

  MEMLÛK SİSTEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

  Memlûk Devleti, 1250 yılında Mısır’da Eyyubî Devleti’ni 

yıkan Türk Memlûkları tarafından kurulmuştur. Mısır ve Suriye’ye 

sahip olan Selahaddin Eyyubî’nin varisleri, İslam ülkelerini Haçlılara 

karşı başarı ile savundular. 1250’lere geldiğinde Eyyubî Devleti’nin 

Mısır kolu Haçlı saldırısına maruz kalmıştı. Son Eyyubi Sultanı 

Necmeddin es-Salih, 1240’larda kurduğu Bahrî Memlûk askerî 

teşkilatına mensup askerlerinin Haçlı ordusunu geri püskürttüğü sırada 

ölmüş, yerini oğlu Turanşah almıştı. Ancak babasının cariyesi olan 

Türk asıllı Şecerü’d–Dürr, onu memlûklara öldürtmüş ve onların 
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yardımıyla kendisini sultan ilan etmişti
1
. Eyyubî ordusunun en 

muharip sınıfını, Türk Memlûkları oluşturmaktaydı
2
. Turanşah’ın 

ölümüyle Eyyubî Devleti’nin Mısır kolu sona ermiş ve yerine Memlûk 

Devleti kurulmuştur. Memlûklar tarafından tahta çıkarılan Şecerü’d–

Dürr ise Abbasi halifesinin karşı çıkması üzerine tahtı Aybek adlı 

memlûk komutanı ile evlenerek ona terk etti. Başını Bahrî Memlûk 

askerî ocağından yetişen Aktay’ın çektiği grubun karşı çıkmasına 

rağmen Aybek Memlûk Devleti’nin başına geçmiş oldu
3
. Sultan 

Aybek, köle asıllı tek Sultan değildi. Şüphesiz ki köle asıllı en ünlü 

Memlûk Sultanı Baybars’tı. Sultan Baybars, 1260–1277 yılları 

arasında tahtta bulunmuştur. Kıpçak Türklerinden olan Baybars, esir 

olarak Sivas’a getirilmiş ve burada bir köle tüccarı onu satın alarak 

Mısır’a götürmüştür. Burada ilk önce onu emir Aytekin el–Bundukdar 

satın almış, daha sonra Necmeddin es–Salih’in Bahrî Memlûkları 

arasına girmiştir
4
. Baybars’ın ilk üstadından (efendisi) dolayı 

kendisine Küçük Bundukdar denmiştir
5
. Baybars’ın kölelik serüvenini 

hemen hemen her memlûk yaşamıştır. Memlûklar ile muasır 

                                           
1
 Ebû Şâme, Zeylü Ale’r- Ravzateyn, C.V, Darü’l-Kütübi’l- İlmiye, Beyrut, 2002, 

s.284–286; Bedreddin Mahmud El-Aynî, Ikdü’l-Cuman Tarihi Ehl’iz- Zaman, 

Asr Selatinü’l- Memâlik, C. I, Kahire, 1989, s.23–25; El- Makrîzî, Kitabü’s- 

Sulûk, C.I, K.II, Kahire, 1957, s.361–362; İbn Tagribirdî, Nücumüz- Zahire, 

C.VI, Beyrut, 1992, s.332–335. 

2
 Ramazan Şeşen, Eyyubîler, DGBİT, C.VI, İstanbul, 1987, s.404. 

3
 Ebû Şâme, s.289–290; Baybars El- Mansurî, Zubtetü’l-Fikre Fi Tarihü’l-Hicre, 

Beyrut, 1998, s.12; Celâleddin Suyutî, Hüsnü’l-Muhadara, C.II, Kahire, 

H.1321, s.39. 

4
 İbn Şeddat, Baybars Tarihi, C.II, İstanbul, 1941, s.XII; El- Makrîzî, Kitabü’s- 

Sulûk, C. I,K. II, s.349–350; Suyutî, C. II, s.41. 

5
  Abu’l-Faraç, Abu’l-Faraç Tarihi, C.II, Ankara, 1999, s.578. 
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devletlerin hükümdarları, Memlûk Devleti sultanlarını köle olarak 

görerek bir ölçüde onları kendilerine denk saymamışlardır. 

  Memlûk kelimesi Arapçada meleke fiil kökünden türemiş bir 

isim olup efendisinin temellükü altında bulunan esir anlamına 

gelmektedir. Bu kelimenin çoğulu ise memlûkun ve memâlîktir. 

Memlûk kelimesi hem kadın hem de erkek köleler için 

kullanılmaktadır. Bu kelime “abd” (köle) kelimesi ile birlikte bütün 

köleler için kullanılmakla birlikte zamanla siyah köleler için 

kullanılan “abd ve rakik” kelimelerinden farklı bir anlam kazanmıştır. 

Bu köleler ev işlerine bağlı bir takım hizmetçi durumunda iken 

memlûk hükümdar ve emirlerin muhafız birliklerinde görev yapan 

askerlerdir. Netice olarak memlûk, savaşta esir edilmiş veya esir 

pazarlarından satın alınmış başta halife olmak üzere büyük devlet 

adamlarının özel muhafız birliklerinde görev yapan belli hukukî, 

sosyal ve ekonomik hakları olan ücretli askerlere denmiştir
6
. Memlûk 

yerine “gulâm” da kullanılır. Endülüs’te ise Slav kökenli memlûk 

                                           
6
  M. C. Şehabeddin Tekindağ, Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlığı, İstanbul, 

1961, s.21; Said Abdulfettah Aşur, el-Asru’l- Memalikî fi Asr Selâtin el- 

Memalik, Kahire, 1976, s.1; Muhammed Hamidullah, Abd, DİA, C.I, İstanbul, 

1988, s.57;  Muhammed Hamidullah / M. Akif Aydın, Köle, DİA, C.26, Ankara, 

2002, s.237; Kazım Yaşar Kopraman, Mısır Memlûkleri (1250–1517), Doğuştan 

Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. VI, İstanbul, 1987, s.433; İsmail Yiğit, 

Memlûklar, İstanbul, 2008, s.9; Altan Çetin, Memlûk Devletinde Askeri 

Teşkilat, Ankara, 2007, s.42. 
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askerlerine “Sakâlibe” adı verilmiştir
7
. Mısır Memlûkları’nda bu 

kölelere “culbân” veya “aclab” ismi de verilirdi
8
.  

  İslamiyet’in yayılmaya başladığı zamanlarda İslam orduları 

Araplardan teşekkül etmekteydi. Suriye, Irak, İran, Mısır ve Kuzey 

Afrika’nın fethiyle Arapların yanında diğer unsurlar da orduya 

alınmaya başlanmıştı. Bilhassa Emeviler zamanında İslam ordularının 

ekseriyeti Araplardan oluşmaktaydı. Çünkü Emeviler diğer 

Müslümanları “mevali” (köle) olarak gördükleri için idari ve askerî 

kadrolarda onlara fazla yer vermemişlerdi. İslam ordularının çok az 

bir kısmını Türk, İranlı, Kıbtî ve Berberi gibi unsurlar oluşturmuştur
9
. 

  İslam devletinde askerî kölelik, Emevilerin ilk zamanlarında 

başlasa da esas uygulamalar Abbasiler zamanında yaygınlaşmıştır. 

750 yılında Emevi iktidarına son veren Abbasiler ilk defa İslam 

ordularında Memlûk askerî sistemini uygulamaya başlamışlardı. Bu 

dönemde memlûk köle anlamına gelmekle birlikte daha çok beyaz 

köleyi ifade etmeye başlamıştı. Bundan dolayı Memlûk askerî 

sisteminde beyaz insanlara yer verilmiştir
10

. Abbasiler hilafeti ele 

geçirirken, İranlılardan büyük yardım görmüşlerdi. Başta vezirlik 

olmak üzere devletin idari ve askerî kadroları İranlılara tahsis 

edilmişti. Abbasi halifeleri kendileri için bir tehdit olarak gördükleri 

bu gelişmeye karşılık, Türkleri de idari ve askerî kadrolara getirerek, 

                                           
7
  Şeşen, s.406; Süleyman Kızıltoprak, Memlûk, DİA, C.29, Ankara, 2004, s.87;  

Mustafa Zeki Terzi, Gulâm, DİA, C.14, İstanbul, 1996, s.178. 

8
   Tekindağ, Berkuk, s.151.  

9
  Yiğit, s.10. 

10
  Kopraman, s.434. 
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İranlılara karşı bir denge unsuru meydana getirmeyi amaçladılar. Bu 

sebeple ilk defa ikinci Abbasî Halifesi Ebu Cafer Mansur (753–775) 

orduya Türkleri istihdam etti
11

. Bundan sonra gelen Harun-ı Reşid 

(786–809), Me’mun (813–833) ve Mutasım (833–842) gibi halifeler 

zamanında İslam ordularındaki Türklerin sayısı hızla artmış ve Abbasi 

orduları hemen hemen Türklerden teşekkül etmeye başlamıştır. Hatta 

Halife Mutasım ordusunu tamamen Türklerden oluşturup, Arapları da 

ordudan uzaklaştırdı
12

. Türkler memlûk olarak geldikleri İslam 

ülkesinde Tolunoğulları ve Ihşidiler gibi bağımsız devletler kurdular. 

IX. ve X. Yüzyıllarda Abbasi ordusu ve Halife tamamen Türklerin 

kontrolüne girdi. Emirü’l–Ümeralık ve Valilik gibi üst düzey 

görevlere Türkler getirildi. 

  1055 yılında Selçuklularla birlikte Abbasi Hilafeti Türklerin 

kontrolüne girmiştir. Selçuklu Sultanları ordularında kölelikten 

yetişmiş hassa birliklerini oluşturmuşlardır. Zengîler ve Eyyubiler 

zamanında Türk Memlûklarının gücü devam etmiştir. Mısır Fatımi 

Devleti (908–1171) zamanında Türkler Mısır ordusunda da görev 

yapmışlardır.  

  1171’de Fatımi Devleti’ni ortadan kaldıran Selahaddin Eyyubî, 

ilk başlarda Mısır’ı Zengîlere bağladıysa da, Nureddin Mahmud 

Zengî’nin ölümüyle bağımsızlığını ilan etti. Selahaddin Eyyubi, 1174–

1193 yılları arasında Mısır ve Suriye’yi başarılı şekilde idare ederek 

Haçlılara büyük darbeler indirdi. Onun ordusunun temelini Türk 

Memlûkları oluşturmaktaydı. Hatta Sultan Selahaddin zamanında, 

                                           
11

 Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul, 2011, s.92–93;       

Hamidullah / Aydın, s.244. 

12
 Ebulfeyz Elçibey, Tolunoğulları Devleti, Ankara, 1997, s.153; Yıldız, s.99–100. 
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Eyyubî ordusunda Türklerden başkasının sözü geçmezdi. Sultan 

Selahaddin’in ölümünden sonra yerini alan ardılları da Türk 

memlûklarından faydalanma yolunu devam ettirdiler. 1220’lerde 

Cengiz Ordularının Türkistan’a girmesi, Deşt-i Kıpçak’ı işgalleri ve 

Harizmşahlar İmparatorluğunu yıkmaları ile bölgede siyasi dengeler 

alt üst oldu. Moğolların eline esir düşen Türk ülkelerindeki Türk 

çocukları esir tacirlerine satılarak Irak, Biladü’ş-Şam (Suriye)  ve 

Mısır’a sevk edildiler. Bu sırada Mısır’daki Eyyubilerin başında 

bulunan Sultan Necmeddin es–Salih esir pazarlarından birçok memlûk 

satın alarak onlardan oluşan yeni bir askerî ocak kurdu. Bu köleleri 

Nil
13

 nehrinde Ravza adasında yaptırdığı askerî kışlalara yerleştirdi ve 

burada iyi bir asker olarak yetişmelerini sağladı. Memâlikü’l–

Bahriyye denilen bu memlûk grubu için Sultan Necmeddin es–Salih, 

bu adaya bir de kale inşa ettirdi. Kaynaklar Sultan Necmeddin es-

Salih’in hiçbir hükümdarın toplamadığı kadar memlûk satın alarak bu 

askerî teşkilatı oluşturduğunu belirtmektedirler. O, bunu yaparken 

hanedanın Eyyubî saltanatında hak iddia eden diğer mensupları ile 

mücadele etmeyi, Haçlılarla savaşmayı ve yaklaşan Moğol tehlikesine 

karşı tedbir almayı amaçlamıştı
14

.  

  Necmeddin es–Salih’in Ravza adasına yerleştirdiği Türk 

Memlûklarının sayısının 700 ile 1000 civarında olduğu rivayet 

edilmektedir
15

. Necmeddin es–Salih, Bahrî Memlûkların içine başka 

                                           
13

 Araplar Nil nehrine Bahr-i Nil (Nil denizi) derler. Bu yüzden de Nil nehri 

ortasındaki Ravza adasındaki yetiştirdikleri için bu askerlere Bahr-i Memlûklar 

(Deniz Memlûkları) denmiştir. 

14
  Baybars el- Mansurî, s.12–13; İbnü’l- Verdî, Tarihu İbnü’l-Verdî,  C.2, 

Beyrut, 1996, s.176–177; Aşur, s.5–6. 

15
  El-Makrizî, Kitabü’l-Hıtat, c. I, Dar-ı Sadır, Beyrut, s.236. 
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milletlerden memlûk karıştırmamıştır
16

. Buraya getirilen memlûklar 

küçük yaşlarda dinî eğitim alırlardı. Daha sonra askerî talime alınarak 

ata binmeyi, yüzmeyi, ok atmayı, kılıç, kalkan, mızrak ve topuz gibi 

savaş aletleri kullanmayı öğrenirlerdi. Ayrıca onlara savaş usulleri ve 

teknikleri konusunda da dersler verilirdi. Onlar burada eğitimlerini 

tamamladıktan sonra azâd edilirlerdi
17

. Bu askerî ocaktan azâd 

edilenlere iktâ
18

 dağıtılır ve sultanın ordusuna katılırlardı. Memlûklar 

köle olarak geldikleri Mısır’da, ordu ve devlet kademelerinde hızla 

yükselerek Sultanlık makamına kadar ulaşırlardı. Bu bakımdan onları, 

siyahî bir köle gibi değerlendirmemek gerekir. Bunlar olsa olsa 

özgürlükleri belli süre kısıtlanmış insanlardı. 

  Memlûk askerî ocağına köle olarak giren bir kişinin belli 

hukukî hakları vardı. Eğer bu haklar olmasaydı bir süre sonra azâd 

edilip ordu kademelerinde üst düzey görev alamazdı. Hatta Sultan 

olamazdı. Demek ki bu kölelik farklı bir statüdeydi. Bu askerî sistem 

İslam devletlerinin dışında pek uygulaması olmayan bir yöntemdi. 

Bundan dolayı Memlûk Devleti Tarihi ve askeri sistemi üzerine 

araştırmaları olan David Ayalon, Memlûk sisteminin pek 

araştırılmadığını belirtmektedir
19

. 

                                           
16

  Aşur, s.5. 

17
  P. M. Holt, Haçlılar Çağı, İstanbul, 1999, s.6; Yiğit, s.15. 

18
 İktâ: Devlete ait olan topraklara verilen isimdir. Kendisine iktâ verilen memlûk 

kendisine verilen İktâ’nın vergilerini toplayarak geçimini temin ederdi. 

19
 David Ayalon, Memlûk Devleti’nde Kölelik Sistemi, Tarih İncelemeler Dergisi 

IV, İzmir, 1988, s.1. 
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  Memlûklar, Mısır’a saldıran Fransız Kralı IX. Louis’i 1249 

yılında mağlup ederek esir aldılar. Arkasından da ölen Sultanın yerine 

geçmek için Mısır’a gelen oğlu Turanşah’ı öldürdüler.  Memlûklar, 

Necmeddin Salih’in kendileri gibi Türk asıllı bir cariye olan dul karısı 

Şecerü’d–Dürr’ü tahtta geçirdiler
20

. Şecerü’d–Dürr, Abbasi halifesinin 

muhalefeti yüzünden tahttı, 80 gün sonra Türk memlûku olan yeni eşi 

Aybek’e devretmek zorunda kaldı
21

. Böylece Memlûk Devleti’nin 

başına kölelikten yetişme bir Memlûk, sultan oldu. Bahrî Memlûk 

askerî teşkilatının yanında Sultan Seyfeddin Kalavun (1279–1290) 

Kafkasya kökenli ekseriyeti Çerkez asıllı memlûklardan oluşan yeni 

bir askerî ocak kurarak, bunları Kahire Kalesi burçlarına yerleştirdi. 

Bu yüzden bunlara Burcî Memlûklar dendi. Memlûk Devleti’ni 

1250’den 1382’ye kadar Türk, 1382’den 1517’ye kadar da Çerkez 

asıllı sultanlar yönetmiştir. Devletin esas ismi ise Devleti’t–

Türkiye’dir. Memlûk Devleti 1250’den 1517’ye kadar doğuda Fırat 

kıyılarından batıda Barka’ya (Batı Libya), kuzeyde Sivas’tan güneyde 

Nube (Sudan) ve Yemen’e kadar hâkimiyet sürmüştür. Bu kadar geniş 

topraklarda ve uzun süre hâkimiyet süren bu devlet bunu kölelikten 

yetişen memlûk askerlerine borçludur. Memlûk Devleti diğer devletler 

gibi gerileyerek veya zayıflayarak yıkılmamıştır. O devrin süper gücü 

Osmanlılar 1517 yılında bu devletin merkezi Kahire’yi alarak Memlûk 

Devleti’ni ortadan kaldırmışlardır. Memlûk askerî sistemi 

Osmanlı’nın Mısır’ı fethinden sonra da devam etmiştir. Mısır’da 

varlıklarını sürdüren Memlûk Emirleri, XIX. Yüzyılın ilk yarısında 

                                           
20

 Bahriye Üçok, İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar, 

Ankara, 1981, s.81; Samira Kortantamer, Şecer ud-Durr’un İntikamı, Acta 

Turcia, Çevrimci Tematik Türkoloji dergisi Online Thematic Journal of 

Turkic Studies, Yıl III, Sayı 1–2, Ocak 2011, s.213. 

21
  El–Makrîzî, C.II, s.237; El-Aynî, C.I, s.34. 
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isyancı Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tarafından ortadan 

kaldırılıncaya kadar Memlûk sistemini devam ettirmişlerdir
22

. 

  KÖLELİK 

  Köleliğin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Eski Mısır’da ve 

Yakındoğu’da kölelik yaygındı. Köleler ya savaşlarda esir 

edilenlerden ya da komşu kabile ve devletlere akınlar yapılarak 

sağlanırdı. Bazı zamanda aileler geçim sıkıntısı ve borçları yüzünden 

çocuklarını satmaktaydılar. Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da kölelik söz 

konusuydu. Eski Yunan ve Roma’da da kölelik vardı. Eski Yunan 

filozofları köleliğin olması gerektiğini savunmaktaydılar. İslam öncesi 

Araplarda da kölelik olup, hürler ile köleler kesin çizgilerle 

birbirinden ayrılmıştı. Araplarda köle efendisinin mülkü gibi 

değerlendirilirdi. Köleler adeta insan sayılmazdı. Köle bir anneden 

doğanlar köle olarak kabul edilirdi. Kölelerin ekseriyeti siyah insanlar 

olmakla birlikte beyazlar da yok değildi
23

. İslamiyet, köleliği eski 

medeniyetlerde ve çağdaşı devletlerde var olduğu için tek taraflı 

kaldırma yoluna gitmeyip zaman içinde tasfiyesini hedeflemiştir. 

Bunda savaş sonrası esir edilenlere uygulanacak yöntemler içinde, 

serbest bırakılmak veya öldürülmek yerine köle olarak hayatlarının 

devam etmesini sağlamanın daha iyi bir yol olduğu görülmesidir. Ele 

geçirilen savaş esirlerinin öldürülmesi yerine onlardan faydalanmayı 

düşünmek ve bu sırada Müslüman olmayan devletlerin esir ettikleri 

Müslümanları köle olarak kullanmalarından dolayı, esir edilen 

                                           
22

 M. C. Şehabeddin Tekindağ, Memlûk Sultanlığı Tarihine Toplu Bir Bakış, 

C.XXV, İstanbul 1971, s.2. 

23
 Hamidullah / Aydın, s.237–238. 
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gayrimüslimlere de aynı muamelenin uygulanmak istenmesi köleliğin 

devam etmesine neden olmuştur. İslamiyet köle edinme şeklini sadece 

savaşta esir edilenlerle sınırlamış diğer yöntemlerle köle edinmeyi 

yasaklamıştır. Ayrıca İslamiyet köle azâd etmeyi büyük sevap saymış 

ve bunu teşvik etmiştir. Hatta devlet gelirlerinin bazıları köle azâd 

edilmeye ayrılmıştır. İslamiyet kölelere hukuki anlamda hürlere yakın 

bazı haklar tanımıştır. Onlara insanca yaşama imkânları sağlamıştır. 

Kölelere eziyet ve işkence yapılması yasaklanmıştır
24

. 

  İslam’da, Kur’an ve Sünnet’te yer alan hükümler çerçevesinde 

bir köle hukuku oluşmuştur. Sosyal bir olgu olan köleliği kaldırmak 

için adımlar atılmıştır. Kölelerin kaynağı, tabi oldukları hukuk, hak ve 

görevleri, kaçmaları ve köleliğin sona erdirilmesi gibi durumlarda 

hukuki hükümler oluşmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi İslam’da 

kölelerin kaynağı savaşta elde edilen esirlerdir. Müslüman esir köle 

yapılamaz. Bir kişinin köle olması için diğer şart ise köle bir anneden 

doğmasıdır. Anne hür baba köle ise doğan çocuk hür olmaktadır. Yine 

cariye bir anne ile efendisinin çocuğu ise hürdür. İslam dinine göre 

köle genelde özel bir mülkiyet gibi değerlendirilerek bir eşya gibi 

görülse de aslında bir şahıstır. Bu bakımdan kölenin ibadet hürriyeti 

vardı ancak mülk edinemezdi
25

. İslam devletlerinde kadın köleler 

genellikle ev ve dokuma gibi işlerde çalışırken, erkek köleler ise 

efendisinin işine yardım eder, saray ve konaklarda görev alır, çobanlık 

yapar ve askerlik hizmeti görürdü
26

. Bizim burada konu edindiğimiz 

Memlûk sistemi içinde yer alan köleler ise askerî hizmetlerde görev 

                                           
24

 Hamidullah / Aydın, s.238. 

25
 Hamidullah / Aydın, s.239. 

26
 Hamidullah / Aydın, s.244. 
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alırlardı. Ortaçağ’da askerlik önemli bir meslek sayıldığından 

memlûkların fiyatları çok yüksek olurdu. 

  Köle ya da gulâm hukuken efendisine ait olup onun ölümü ile 

bir menkul gibi mirasçıya intikal ederdi. Köle askerin mal mülk 

edinme hakkı olmadığı için o bir yerden başka yere giderken onu 

bağlayan bir şey olmadığından geriye dönüp bakmazdı. Kölenin sahibi 

öldüğünde oğluna miras kalırdı. Yeni efendi isterse onları serbest 

bırakırdı. Efendileri köle askerlerine iyi davranmak zorundaydı. 

Gulâmlarına kötü davrandığı için onlar tarafından öldürülen pek çok 

kişi bulunmaktadır
27

. 

  MEMLÛK ASKERÎ SİSTEMİ 

  İslam dünyasındaki askerî kölelik sistemi en mükemmel 

şekilde Mısır Memlûkları ve Hindistan Delhi Türk Sultanlığı’nda 

uygulanmıştır. Bu devletlerin en üst kademelerindeki askerî ve sivil 

idareciler ile ordu, köle ve azâd edilmiş insanlardan oluşmaktaydı
28

. 

Köle taciri tarafından Suriye veya Mısır şehirlerine getirilen genç 

erkek kölelerden bir kısmı Sultan tarafından satın alınırdı. Memlûku 

ilk satın alan tacir; onu ailesinden, uzak diyardaki bir köle pazarından 

veya onu esir alan kişilerden alırdı. Memlûku ilk satın alan bu tacir ile 

memlûk arasında bir bağ oluşurdu. Memlûk kendisini Mısır’a 

getirerek satan bu tacire her zaman büyük saygı gösterirdi. Bu 

tüccarlara “hoca” adı verilirdi. Yine memlûk kendisini azâd eden 

kişiye de büyük bir saygı gösterirdi. Belki bunun yazılı bir hukuku 

                                           
27

 Erdoğan Merçil, Gulam, DİA, C.14, İstanbul, 1996, s.181.  

28
 Hamidullah / Aydın, s.244. 
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yoktu ama gelenekselleşmiş kurallar oluşmuştu. Memlûk Sultanı satın 

alacağı köleler için gerekli parayı Beytülmal’dan alırdı. Satın alınarak 

askerî ocağa getirilen bir memlûk, 10 ile 14 yaşlarında olurdu
29

. Esir 

tacirinin yazılı olmayan hukukî hakları vardı. Onun Mısır’a gelmesine 

kimse mani olmazdı. Yine komşu devletlerden de Mısır’a esir getiren 

tacirlere engel olan varsa Sultan derhal girişimde bulunurdu. Sultan 

Seyfeddin Kalavun (1279–1290), Bizans İmparatoru Mihail Paleoglos 

Mısır’a köle götüren tacirlere engel olmaya kalkışınca harekete 

geçerek, İmparatora Hıristiyan köleler haricindekilerin geçişine izin 

vermeyi kabul ettirmişti. Yine Sultan Kalavun, İlhanlılar ile yaptığı bir 

anlaşmaya bir tacirinin köle satın alması için bu devletin topraklarında 

dolaşma izni verilmesi maddesini koydurmuştu. Sultan Kayıtbay 

(1468–1496) ise Osmanlı Sultanı II. Bayezid ile anlaşma yaparak 

onun elinde esir olan köle tacirlerini serbest bıraktırmıştı
30

. Memlûk 

Sultanının nezdinde köle taciri önemli bir kişi olup diğer tacirlerden 

ayrı görülerek bir takım vergilerden muaf tutulmuştur
31

. Kahire’de 

memlûkların satıldığı iki köle çarşısı bulunmaktaydı
32

. Venedik, 

Ceneviz, Anadolu beylikleri gibi devletlerden Mısır’a köle akışına 

mani olmaya çalışanlara Memlûk Devleti yetkilileri tedbirler 

almışlardır
33

. 

 

                                           
29

 André Clot, Kölelerin İmparatorluğu, İstanbul, 2005, s.36.  

30
 Ayalon, s.215; Clot, s.33. 

31
 Ayalon, s.216. 

32
 Ayalon, s.216. 

33
 Çetin, s.73–74. 
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  ASKERÎ OCAĞA ALINMA ŞARTI 

  Bir Memlûkun askerî ocağa alınması için esir taciri tarafından 

getirilerek satılması gerekmekteydi. Bu şekilde getirilerek Sultana 

satılan memlûklar ilk başlarda Ravza adasında daha sonra ise Kahire 

Kalesi altında tıbâk veya etbâk denilen askerî okula gönderilirdi. 

Burada eğitimini tamamladıktan sonra azâd edilirdi
34

. Askerî ocağa 

alınan acemi memlûka “küttâbiyye” adı veriliyordu
35

. Hür bir kişi 

veya çocuğu memlûk olamadığı gibi memlûk olarak yetiştirilmiş ve 

üst makamlara çıkmış bir askerin çocuğu da memlûk olamazdı. Bir 

memlûkun çocuğu askerlik mesleğini seçtiğinde ona askerî “Evlad-ı 

Nâs” (halk çocuğu) denirdi. Ayrı bir askerî sınıfı oluşturan bu grup, 

Mısır Memlûk Devleti’nde ordunun diğer bir kısmını oluştururdu. 

Yine bir memlûk askerî ocağa alındığında Müslüman olmaması 

gerekiyordu. Çünkü memlûklar daha Müslümanlığı kabul etmemiş 

Kıbçak Türklerinden veya daha İslamiyet’in pek girmediği Kafkasya 

bölgesinde yaşayan kavimlerinden getirilen kölelerden seçilirlerdi. 

Bunun yanında Rum (Anadolu kökenli), Moğol, Rus, Gürcü gibi 

unsurlardan da olanlar vardı. Memlûk tarihi boyunca genellikle birinci 

dereceden memlûk olanlar yani köle olarak Mısır’a getirilip Sultan 

tarafından satın alınarak askerî ocakta yetişenler ancak Sultanlık 

makamına çıkabilirlerdi. Memlûkların çocuklarının yani Evlad-ı Nas 

veya Memalikü’l–ümeranın memlûklarının üst makamlara veya tahtta 

çıkmalarına görünüşte bir engel olmamamsına rağmen bu durum pek 

                                           
34

 Ayalon, s.221. 

35
 Memlûk askerî ocağındaki terimler konusunda Bkz: Ahmed b. Ali El-

Kalkaşandî, Subhu’l-Aşa fî Sına’atü’l, İnşa, C.III, Beyrut, s.288 –352; El-
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gerçekleşmezdi
36

. Memlûkların ileri gelen komutanları devamlı 

Sultanın yanında bulunarak onu her türlü tehlikeye karşı korurlardı. 

Kutuz, Sultan Aybek’in oğlu Nureddin’in yanından köle 

komutanlarının ayrıldığını görünce onu Sultanlık makamından 

indirmiş ve yerine kendisi geçmişti. Baybars da Kutuz’un yanından 

memlûklarının ayrıldığını fark edince arkadaşları ile onu öldürmüştü
 

37
. 

  Askerî ocakta yani tıbâklarda memlûklar aynı ırktan olanlarla 

birlikte kalarak yalnızlık çekmezlerdi. Memlûkların askerî ocaktaki 

eğitimleri uzun süre alır, kısa zamanda mezun olmalarına izin 

verilmezdi. Askerî ocakta eğitim çok disiplinli olup eğitim sırasında 

genç memlûklara bir askerin veya diğer emirlerin askerlerinin 

yaklaşmasına izin verilmezdi. Acemi memlûklara sert bir disiplin 

uygulanırdı. Hadımlar ve ru’us’ün-nüvvablar
38

 genç memlûkların 

bütün davranış ve hareketlerini gözlerlerdi
39

. Askerî ocakta düzeni 

sağlamak için gerekirse memlûklar sürgüne gönderilir ve dayak 

atılırdı
40

. Askerî ocağa alınıp burada gerekli eğitimini alan ve yaşı 

reşit olan memlûk azâd edilirdi. Berkuk döneminde (1382–1399) 

bunlara çok dikkat edilir bu okullardan yılda ikiden fazla mezun 

verilmezdi. Daha sonraki dönemde bu kadar itina gösterilmemiştir. 

                                           
36

 Holt, s.141. 

37
 İbn Kesir, el-Bidaye ve’n- Nihaye, C.13, İstanbul, 1995, s.382. 

38
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  MEMLÛKUN AZÂD EDİLMESİ 

  Emeviler ve Abbasiler zamanında düşmana karşı savaşmaları 

için gulâm sınıfından askerleri cesaretlendirmek için onların 

hürriyetlerinin verileceğine dair vaat örnekleri bulunmaktadır
41

. Mısır 

Memlûklarında da askerî ocağa memlûk olarak giren bir kölenin bir 

müddet sonra azâd edileceği belliydi. Bundan dolayı bir köle askerî 

ocağa alınmışsa bu onun için bir lütuf ve ayrıcalıktı. Çünkü o bir gün 

azâd edilip üst düzey makamlara geleceğini bildiği için sabırla 

beklerdi. Memlûklar adeta sultanın özel kölesi gibiydi. Bir sultan 

sağlığında memlûklarını azâd etmişse bir sorun yoktu. Ancak 

memlûklar efendileri olan sultan öldüğünde azâd edilmemişlerse 

beytülmal gönderilir ve yeni Sultan onları satın alırdı. Bu satıştan elde 

edilen paranın tamamı beytülmala kalmazdı. Bunun bir kısmı ölen 

Sultanın mirasçılarına verilirdi
42

. Bu konuda böyle bir hukuk anlayışı 

ortaya çıkmıştı. Bir sultan satın aldığı memlûkların parasını 

beytülmaldan alırdı. Eğer sultanlıktan düşerse o memlûkları yeni 

sultana vermek zorundaydı. Memlûk Sultanı en–Nasır Muhammed b. 

Kalavun, 1309’da saltanatı terk edip Kerek şehrine çekilince, yerine 

geçen Sultan Baybars el–Çeşnigir, ondan yanında bulunan 

memlûkların parasını beytülmaldan ödediği için onları Kahire’ye 

göndermesini istemiştir. Baybars el–Çeşnigir 1310’da öldürülünce 

onun memlûklarının ve emlakının satılarak elde edilen paranın bir 

kısmının beytülmala gönderilmesi ve diğer bir kısmının ise tek 

mirasçısı kızına verilmesi kararlaştırılmıştı
43

. Görüldüğü gibi bir 
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Sultan beytülmalın parasını kullanarak köle satın aldığı için öldüğünde 

ya da sultanlıktan azledildiğinde hukuki olarak bu köleleri iade etmek 

zorundaydı. Ölen sultanın veya emirin memlûkları yeniden satılarak 

mirasçı ve akrabalarına bir miktar para verilmesi de yasal bir durum 

haline gelmişti. 

  Bir memlûk devamlı efendisinin hizmetinde olup ona sadakatle 

hizmet ederdi. Eğer efendisi ölüp de memlûk yeni bir efendinin 

hizmetine girdiyse onunla ilişkileri nezaket kuralları içinde kalırdı. Bu 

yeni efendiye karşı sadakat ve sıcaklık hiçbir zaman eskisi kadar 

olmazdı
44

. Bir memlûku ilk satın alan efendinin bilinmesi 

gerekiyordu. Buna büyük ehemmiyet verilirdi. Bilhassa Memlûk 

tarihçileri bir memlûkun ilk efendisini bilmeyen müellifleri mazur 

görmezlerdi. Bir memlûkun efendisine saygılı olmaması veya onu 

tanımaması aşağılık bir davranış olarak görülürdü. Memlûk, 

efendisinin üstadına da büyük saygı gösterirdi.
 

Ancak efendisi 

tarafından azâd edileceği sırada, onun ölümü ile başkasına geçen 

memlûk yeni efendiye bağlılıkta tereddüt gösterebilirdi. Hukuki 

olmasa da kendilerinin önceki efendileri tarafından azâd edilme 

noktasına geldiklerinden yeni azâd edilmeyi reddedebilirlerdi. Ancak 

hukukî olarak bu mümkün olmadığından bu tür davranışlar içine giren 

memlûklar şiddetli şekilde cezalandırılırlar ve hapse atılırlardı
45

.  İbn 

Haldun, bir efendinin kölesi ve azâdlısı üzerinde hukukî haklara sahip 

olduğunu, aynı şekilde köle ve azâdlının da onun üzerinde hakları 

olduğunu belirterek bunun bir nevi akrabalık bağı gibi bir şey 
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  Clot, s.34. 

45
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olduğunu yazmaktadır
46

. Müellif bir köle ve azâdlının emrinde 

bulunduğu sahibine yaptığı hizmetlerden dolayı şeref ve asalet 

kazandığını belirtmektedir
47

. 

  Memlûklar tek tek değil de büyük gruplar halinde azâd 

edilirlerdi. Bir memlûk, askerî ocağa genç yaşta girdiyse uzun yıllar 

beklemek zorundaydı. Önemli olan onun reşit yaşa gelmesi ve iyi bir 

asker olarak yetişmesiydi. Memlûklar azâd edilirken İslam dininin 

kurallarına göre azâd edilirdi. Bir Memlûk azâd edilmemişse veya 

azâd ediliş yasal değilse veya kurallara uyulmamışsa o zaman yeniden 

satış ve azâd ediliş muamelesi yapılırdı. Azâd edilen Memlûka bir at 

ve üniforma verilmesi bir gelenekti. 

  MEMLÛKLARIN İSİMLERİ 

  Köle olarak Mısır’a getirilen Memlûklar Türkçe isim alırlardı. 

Bir Memlûk ister Türk kökenli olsun isterse başka toplumlardan olsun 

muhakkak Türkçe bir isim almak zorundaydı. Onlar başka 

toplumlardan olsa dahi askerî ocakta Türkçe öğrenirler ve 

konuşurlardı.  Onların çok azı Arapça bilirdi. Bir memlûkun Türkçe 

isim alması köle tüccarı tarafından ilk efendisine satılması sırasında 

gerçekleşirdi. Genellikle memlûk kendisini satın alan efendisinin adını 

alırdı. Memlûkların çocukları ise Arapça isim alırlardı. Memlûklar 

Türk veya Etrak diye çağırılırdı. Memlûklar Mısır’da aristokrat bir 

sınıfı oluştururdu. Bir memlûk öldükten sonra soyluluğu sona erer ve 
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  İbn Haldun, Mukaddime, C. I, Ankara, 1986, s.324. 
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çocukları kölelikten gelmediği için memlûk olamazdı
48

. Memlûklar 

kendi aralarında Türkçe konuştukları gibi sarayda üst düzey görev 

aldıklarında da bu dili konuşmaya devam ederlerdi. Devletin resmi 

dilinin Arapça olmasına rağmen sarayda Türkçe konuşulurdu. Hatta 

Çerkez memlûklarının dahi Türkçe konuştuğunu kaynaklar bize 

vermektedirler. Ancak sultan Arapça bildiği halde onunla Türkçe 

konuşmak pek uygun karşılanmazdı
49

. İbn Tagribirdî, Nücum’üz–

Zahire adlı eserinde dönemin kullanılan Türkçe isimlerini yazar. 

Bunlar arasında Sungur, Aybek, Aktay, Tomanbay, Karaca, 

Esendemir, Işıktemur, Yelboğa, Yeşbeg, Kutluk, İnal, Demirtaş ve 

Berke gibi Türkçe isimler bulunmaktadır. 

MEMLÛKUN ASKERÎ OCAKTA ÜSTLERİNE 

KARŞI TUTUMU VE UYMASI GEREKEN 

KURALLAR 

  Tıbâk denilen askerî ocağa alınan bir memlûku hadım ağası 

yetiştirirdi. Buna mukaddam et tabaka adı da verilirdi
50

. Ayrıca ağa da 

denirdi. Genellikle ağa hadımsa, hadım ağası yoksa sadece ağa 

denirdi. Memlûka ise “ini” adı verilirdi. Hadım ağası ile ini arasında 

yakın bir ilişki vardı. Hadım ağası memlûku her türlü dıştan ve içten 

gelebilecek tehlikeye karşı korurdu. Bir memlûk ağasından daha 
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 Samira Kortantamer, Memlûklarda Türk Kültürü, Prof. Dr. İsmail Aka 
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yüksek bir mertebeye ulaşsa da ona daima saygı gösterirdi. Eğer bir 

törende memlûk ağasının üst tarafına oturursa bu hakaret sayılırdı. 

Memlûklar arasında yaşça büyük olmaya ve kıdeme büyük önem 

verilirdi. Bir memlûkun ağasına kötü davranışlar göstermesi günah 

sayılırdı. Genellikle siyahî insanlardan oluşan hadım ağası, yetiştirdiği 

memlûk devletin üst kademelerine yükselirse kendisine de yol açılırdı. 

Böyle bir durumda hadım ağası da yükselerek sultanın yanında sırdaş 

yani mabeyinci, kaftancıbaşı, saki, hazineci ve imrahor gibi bir 

görevler üstlenebilirdi
51

. Memlûk devamlı hadım ağasının 

tavsiyelerine uyar ve bu sayede yükselirdi. Hadım ağasının unvan ve 

lakapları memlûka intikal edebilirdi. Bir memlûk ya da ağa yaptığı 

bazı kötü iş ve davranışlardan dolayı alacağı cezadan üst makamlarda 

bulunan yetiştirdiği ini ya da emrinde bulunduğu ağası sayesinde 

kurtulabilirdi
52

. 

  MEMLÛKUN MAAŞI 

  Bir memlûk askerî ocakta bulunduğu sırada hukukî anlamda 

maddi bir hakka sahip olmayıp maaşı veya ödeneği yoktu. Onun bütün 

masraflarını sultan veya ümera karşılardı. Aynı zamanda bir atı veya 

silahı da yoktu. Bunlara askerî ocaktan mezun olup da diploma 

aldığında kavuşurdu. Bu askerî ocaktan mezun olduğunda kendisine 

bir tımar tahsis edilirdi. O zaman ona silah, arma, bir zırh ve özel 

olarak yetiştirilmiş bir at verilirdi. Mısır Memlûk Devleti’nde subay 

yetiştiren bir okul olmadığından ordunun bu ihtiyacı genellikle askerî 

ocakta yetiştirilmiş memlûklar arasından sağlanırdı. Bunun için bir 
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memlûk yükselmek istiyorsa iyi olmak, sultana yakın olmak ve onun 

gözüne girmek zorundaydı
53

. Sultan değişikliği, kıtlık ve salgın 

hastalık gibi bazı istisnai durumlar haricinde memlûklara para 

verildiğine şahit olunmamıştır. Bu şekilde aldıkları maaşa veya 

nafakaya “Câmâkiye” adı verilirdi. Bu istisnai durumlarda azâd edilen 

Küttâbiyye ve emekli olan memlûklara da para verilirdi. Askerî 

okuldan mezun olan memlûka bir diploma verilirdi. Bu onun eğitim 

aldığını gösterirdi. Bir memlûk azâd edilir edilmez bir askerin hakkı 

olan her şeye sahip olurdu
54

. 

  MEMLÛKLAR ARASINDA DAYANIŞMA 

   Köle olarak geldiği Mısır’da annesi, babası, kardeşi ve yakın 

akrabası olmayan bir Memlûkun hayatını sürdürebilmesi için bazı 

dayanaklara sahip olması gerekmekteydi. Bu dayanaklar arasında aynı 

tacir tarafından satılmak, aynı sultan tarafından satın alınmak veya 

azâd edilmek, aynı askerî ocakta ve aynı anda eğitime başlamak ve 

aynı soydan gelmek gibi hususlar bulunurdu. Memlûklar birbirlerine 

destek verecekleri bu ortak değerlere sahip olmaya büyük önem 

verirlerdi. Bu şekilde dayanışma içinde olmaya “âsabiye” 

denmekteydi. Bu bakımdan Memlûklar devri tam bir âsabiyye devri 

olarak adlandırılır. Her sultan veya emir için ayrı bir memlûk gurubu 

olduğu için bu gruplar arasında dayanışma olurdu. Bir memlûk grubu 
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efendilerinin adı ile anılırdı
55

. Söz konusu değerlere sahip olmayan 

veya yalnız olan memlûka garip ve ecnebi denirdi. 

  Memlûkun satın alan sahibine “üstat” adı verilirdi. Memlûk 

üstada sadakatle bağlı olmak zorundaydı. Üstadına saygısızlık yapan 

memlûklar hoş görülmezdi. Ancak memlûk, üstadı öldükten sonra 

onun oğullarına aynı sadakati göstermek zorunda değilse de bu 

yadırganırdı. Onlar efendilerinin çocuklarına da sahip çıkarlardı. Bir 

memlûku satın alan üstat baba, onu yetiştiren ağa ağabey, ini yani 

memlûk ise kardeş olarak değerlendirilirdi. Aynı anda satın alınan ve 

aynı ocakta yetiştirilen memlûklar arasında bir dayanışma olurdu. 

Aynı efendi tarafından satın alınan, aynı ocakta eğitim gören ve 

yetişen memlûklara “hoşdaşiye” adı verilirdi. Bunlar doğuştan 

birbirleriyle kardeş sayılırdı. Bu şekilde ortak değerlere sahip 

memlûkların birbirleri arasındaki rekabet sırasında kaybedenin canı 

bağışlanırdı, kaybeden diğerinin üstünlüğüne razı olurdu. Bunun 

sebebi hoşdaşlıktı (kardeşlik)
56

.  Memlûklar arasında kıyasiye bir 

rekabet olmasına rağmen birbirlerine bağlılık bir kuraldı. Bunlar 

birbirleriyle tertip ve arkadaştılar. Bu bağlılık siyasi bağa da 

dönüşürdü. Memlûk grupları üstatlarının daha yüksek makamlara 

çıkmaları için birbirlerine körü körüne destek veren birer fırkaya 

dönüşürdü. Bilhassa bir memlûk grubu kendi arkadaşları veya 

üstadının sultan olması için ona kayıtsız şartsız destek verirdi. 

Memlûk grupları genellikle Bahrîye ve Burcîye diye ikiye ayrılmıştı. 

İlk kurulan Bahrî Memlûklar ile daha sonra kurulan Burcî Memlûklar 
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arasında bir siyasi çekişme sürüp gitmiştir. Daha öncede ifade edildiği 

gibi Bahrîlerin kahir ekseriyeti Türklerden, Burcîlerinki ise 

Çerkezlerden oluşmaktaydı
57

. Bir Memlûkun arkadaşına yardım 

etmemesi, ona zarar vermesi hatta onu öldürmesi alçaklık ve hainlik 

olarak kabul edilirdi
58

. Daha önce tanımını yaptığımız gibi sadece 

sultanın değil büyük emirlerin de memlûkları bulunmaktaydı. Memlûk 

ümeraları rütbelerine ve iktâlarının durumuna göre memlûk satın alıp 

asker olarak yetiştirirlerdi. Bir memlûk ümerasının 700 kadar memlûk 

askerinin olduğu görülmüştür. Bu memlûklara Memâlikü’l- Ümerâ adı 

verilirdi. Onlar da köle satın alıp memlûk olarak yetiştirip özel 

muhafız birliklerinde bunları görevlendirirlerdi. Büyük emirlerin 

memlûkları da sultanın memlûkları gibi yetiştirilirdi. Ancak onların 

kışlaları sultanınkinden farklıydı.
 

Eğer bir emir ölürse onun 

memlûkları sultanın veya diğer bir emirin hizmetine girerdi
59

. 

Görüldüğü gibi köle olarak Mısır’a getirilen bir memlûk azâd edilip 

büyük bir emir olduktan sonra kendisi de köle satın alıp askerî ocakta 

yetiştirip memlûk sahibi olma hukukuna sahipti. 

  BİR MEMLÛKUN EVLENMESİ 

  Memlûklarda yeniçerilerde olduğu gibi evlenmek yasak 

değildi. Ancak bir memlûk askerî ocakta evlenmesi mümkün olmayıp 

azâd edildikten sonra evlenebilirdi. Memlûklar kendileri gibi Türk 
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asıllı olan kızlar ile evlenebilirlerdi. Buna büyük önem verilirdi. 

Ancak bir memlûkun oğlu kendisi gibi haklara sahip olmadığından 

yerli Araplarla evlenerek asimile olurdu. Yerli bir Mısırlı Arap ile 

evlenen memlûkta birkaç kuşak sonra eski ırkından bir şey kalmazdı. 

Bir memlûkun evlenebilmek için usulen efendisinden veya ağasından 

izin alması gerekmekteydi. Onlardan izin almadan veya onların razı 

olmadıkları kızla evlenemezlerdi. Böyle bir örnek Sultan Kayıtbay 

zamanında görülmüştür. Sultan, ağasından izin almadan bir memlûkun 

evlenmesini yasaklamıştır
60

.  

  SONUÇ 

 VIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla kadar İslam âleminde görülen 

Memlûk askerî sistemi en mükemmel şekilde Mısır Memlûk 

Devleti’nde uygulanmıştır. Köle olarak getirildiği Mısır’da bir 

memlûk önce askerî ocağa alınarak iyi bir dinî ve askerî eğitimden 

geçirilir ve daha sonra azâd (hür) edilirdi. Bu kölelik sürecinde 

memlûk, İslam hukukunda uygulanan köle hukukuna tabiydi. Azâd 

edildikten sonra hür bir insan gibi her türlü hakka sahip olurdu. Önce 

kendisine bir iktâ (toprak) verilirdi. Bu iktâdan elde ettiği gelir ile 

geçimini sağlayan memlûk bir süre sonra askerî makamlarda yükselir 

ve kendisi de memlûk satın alma hakkına sahip olurdu. Sultanlık 

makamına çıkmadan bir memlûk komutanı birçok aşamadan geçtikten 

sonra Atabekü’l-asakir ve Naibüs’saltana gibi üst görevlere atanırdı. 

Bir memlûkun buradan sonra ulaşabileceği makam ise devletin en üst 

görevi olan sultanlıktı. Bu sebepten Memlûk Devleti’ne Kölemenliler 

Devleti veya Kölelerin İmparatorluğu gibi isimlerde verilmiştir. 
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