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AYN-I CALUT'DA MOGOLLARIN YENİLGİSİ ARAP 
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Özet: 3 Eylül 1260 yılında Mısır' da Mkim olan Türk devleti Memlükler ile 
İslilıni Doğuya saldınya geçen Moğol ordusu arasında gerçekleşen Ayn-ı 
Ca:lftt savaşının sonuçlannı eksen alan yazar bu sonuçların günümüze kadar 
Arap dili ve medeıriyeti üzerinde etkilerini sorgulamaktadır. Yazarın bu 
sorgulamada vardığı temel çıkarsama ise Sultan Kutuz ve Baybars'ın başında 
bulunduğu Türk Memlilk ordusunun kazandığı zaferin Arap halklarının tarihi 
açısından bir dönüm noktası olduğu ve bu zafer sayesinde Arap 
medeniyetinin yok olma tehlikesinden kurtulduğudur. 

Anahtar sözcükler: Tarih, Memlükler, Kutuz, Baybars, Moğollar, Ayn-ı 
Ca:lftt, Arap Medeniyeti. 

The Defeat of the Mongols in the Ayn Jalut W ar Saved The Arab 
Civilization 

Sumınary: The effects of Ayn Jalut war on the 3rd of September in 1260 
between the Memluks and Mongol arıny are the main reason the anthor has 
taken into coıısiderate the eff1 this day the anthor questioııs. Till this day, the 
anthor questioııs the onteome and the effects it has on the Arab language and 
civilization the anthor comes to the conclusion that this victory day, the 
Sultan Kutuz and Baybars who was the leaders of the Turk Manıluk arıny 
was a tuming point in the history for the Arab public, due to this victory the 
Arab civilization was saved from the danger ofbeing lost. 

Keywords: History, Manıluks, Kutuz, Baybars, Mongols, Ayn Jalut, Arab 
Civilization. 
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Halep, Hama ve diğer acı çeken kuzey şehirleriyle Suriye'ye gelince 
Memlillderin düzenlemeleriyle yeniden eski gücüne kavnştu. Gösterdikleri 
büyük özen sonucn ticaret yeniden canlandı. Refah düzeyi arttı. Balis6 ve 
Menbec'de 7 özellikle bir canlanma yaşandı. Tüm bunlar Menılillder 
zamanında gerçekleşti. · 

Hicri yedinci yüzyıl ortalarmdan sonra yazılmış tarih kitaplannı 
incelediğimizde insaniann ilim ve düşünce erbabına katılmak için Suriye'ye 
orııdan da Mısır'a gittiklerini görürüz. Bu esnada insanlar Irak'ı bir çalışma 
alam olarak görmemekle birlikte ihtiyaç da duymamaktadırlar. Onlar için 
Halep ve medreseleri, Dmıaşk ve akademileri, Kahire ve ilmi tedrisat yapılan 
minberieri cazibe merkezi olmuştur. 

Bu ilmi merkezlerin halklan da eğitim için buralara akın eden insanlarla 
övünüyor ve onları güler yüzle karşılıyorlardı. Suriye ve Mısırlılar ülkelerine 
gelen hiçbir ilim erbabının girişiıie engel olmuyor, hiçbir şairin şiirlerini 
serbestçe nazmetmesine veya dinlenmesine herhangi bir yasak 
koymuyorlardı. 

Mısır ve Suriye' de Menılilldu Devletinin kuruluşu Bağdat'ın çöküşünden 
sonra İslam'a itibar ve şerefini yeniden kazandırdı. Bağdat'ta Abbasi 
hilafetinin ortadan kaldırılmasından sonra onun sancağını yeniden yükseltti. 
Halifelik müessesesini en uzaktaki insaniann bile ideolojisini benimsediği bir 
kurum haline getirdi. Moğollar bile bizzat ona meyledip sonunda kendilerine 
din olarak kabul ettiler. Hatta İslam'ı en uzaklara kendileri yaydılar. Şayet 
tersi olsaydı da Moğollar Ayn-ı Calfit'ta galip gelselerdi olabilecekleri 
tasavvnr edebilir miyiz? Bunu tam olarak bilemesek de bu konu üzerinde bir 
fikir jimnastiği yapabiliriz. 

Moğolla:ı:: Halep'i yerle bir ettiler; fakat onların geri çekilişlerinden sonra 
eski canlılığına kavnştu. Şayet Moğollar bu cephelerde ınnzaffer olsalardı 
Halep de Bağdat gibi bir yıkıntı hiline gelirdi. Dmıaşk yerle bir olurdu. 
Moğollar Halep'e yaptıklarını ona yapamadılar; çünkü Menılillder süratle 
savaşa girdiler. 

Dımaşk Halep'in yaşadıklanm Timur eliyle yaşadı ve zayıf konuma 
düştü. Sanırım Emevi Camisi yok olur, diğer ibadet mekiinlan ve mescitlerin 
yanı sıra insanlar için değerli bilgiler Dımaşk'ın zengiıı kütüphaneleriyle 
yanıp kül olurdu. en-Nuıi Hastanesi8 tahrip edilir, böylece Dımaşk ile birlikte 
diğer şehirlerdeki kıymetli yapılar da harap olmaktan kurtulamazdı. 

Bu belanın Suriye'yi içine aldıktan sonra Mısır'a ulaştığını bir düşünün, 
meydana getirdikleri ilıtişanılı binalan, medreseleri, gözleri kamaştıran 
eserleriyle Fatimilerin Kahire'sini Moğollann medeniyet adına ne varsa yok 
ettikleri konusıında beninıle aynı :fikirde değil misin? Kahire'yi de ikinci bir 
Bağdat veya ikinci bir Halep'e çevirebilecekleri konusunda da beninıle aynı 
:fikirde değil misin? 

Moğollar tüm bu beldelerde bütün bu tahribatlan yapabilirlerdi. 

Bendeki hakim görüş Arap dilinin çok gerileyeceğidir. Ölebileceğini 
söylemiyorum. Çünkü Arap dili hayat için yaratılmış ve bu sebeple Allah'ın 
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Hicri 65611258 m d a  ~iil2gu'niin' bqmda bulundugu Mogol ordusu 
Bagdat'a u1a.y~ gehri ele geqirdi. Siiratle hallu katletmeye baglayan Mogol 
ordusu gehre bjiilc bir yaaaya ve gehri y&p ylkmaya gkigi. Bu 
cani gimhlar oldiiriilenlerin kesik bqlanndan biiyuk bir y~ii;mak yaparak 
iizerine qadu kurctular. Bagdat'ta ele ge~irdikleri kitaplan Dicle nehrine 
amlar. Bqlna gelen bu biiyiik felaketin hiizniinden Dicle'nin sulan karardI. 
Onun giiveyi Bagdat mahzun oldu Mogol ordusu a t l m  toynaklanyla 
qiaernedikleri ne bir toprak parqas~, ne de kokiinden sokiiliip athmmq bir 
yegillik buakmaksmn yak~p yhrak  ilerlemeye devam etti. Acl ve kedere 
bol'fplacfiklan tek bir yerlegim birimi buakmaddar. 

I$e Teluit haykuryor! hte Halep yangm yerine donmiig feryat ir;inde! 
ige D m q k  kahrohuq! Suriye ~ehirlerinde yanan ategleri sondiirmeye sular 
kifayet etmez. Mogollann elleri giineye uzanarak ayaklan Gazze, Nablib ve 
Kerek'e dm. Bu zaman diliminde Suriye ve Msn'da hiikiim siiren 
Eyylibtler Devleti zaylf durumdayd~. Kahire'yi tehdit etmeye baglayan bu 
orduyu durdurabilecek bir giic ortada yoktu. Fakat iki ~emliX? olan ~ u t d  
ve ~ a ~ b a r s ~  bu beladan islam iimmetini kmtardl. Bu kurtulug Filistin'in 
kuzeyinde bulunan BeysWda Ayn-I CXzit mmfhsmda gerc;eklegi.5 

Mslr Sultam Kutuz, R/fislr ordusuyla harekete ger;ti. Ona Suriye ordusu 
ve va- savunmaya katdan vatanperverler de eglik etti. 

Kutuz'un ve onun sag kolu Baybars'm bqmdaki ordu ile Mogol ordusu 
GWda Merc b. 'bin komuta ettigi noktada karp karg~ya geldiler. Mogol 
ordusu hezimete ugnyarak ricat etti ve tekrar geqtikleri yerleri yak~p y~karak 
kuzeye qekilmek zorunda kal&. 

Mogollann yqadI$ bu zorlu bozgundan soma ne oldu? Devletlerini lrak 
ve iran'da ve buralann do&sunda kurdular. D i i n y m  bu kesimi buy& bir 
karanhga bogddu hanlar  yolunu kaybetmig bir gekilde yqamaya baqladdar. 
bndersiz, igdcsiz yollam aramaya bqladllar. Arap medeniyetinin kaynaklan 
Allah'm muhafaza ettigi birkaq parqa &y.nda &ndi gitti. 

Suriye ve Mslr'a gelince bu felaketten uzak giivende yagaddar. 
Memluklulat bu bolgelerde giiqlii bir devlet kurdulat. Eleginnenla 
Memluklu devletini de e l e m  konusu yapacak kusu. ve eksiklikler ortaya 
koysa da, bu devlet bulundu& iilkelerde onun medeniyetini ve dilini 
k o m u ~ .  

Memluklar Arap kiiltiiriinii olgunlagmq, Arap diimcesini geligtirmig, 
Arap yagamuu gii~lii sosyal bir yagmolarak diizenlernim. Arap medreseleri 
M a  yayllrm~ ve iiretken bir M e  gelmim. I$e mevcut fakiiiteler, i$e 
muhte~em hastaneler, ige miikemmel telif eserler, ilim ve bilgi zenginligi 
iqerisinde kendisine yeni SI- bulmq kitaplar, i$e hepsi bugiin 
gozlerimizin dniinde. Tihn bunlann iizerinde olan ise bu sert devlet 
adamlarum Allah'a ve insanlara yakmlagna qabasi iqerisinde olmalandw. 

Onlar, kurduklan iizerinden asxlar gepesine ragmen had bakam ve 
gezeni biiytdeyen egsiz cami ve mescitlerle Allah'a, kurduklan medreseler 
ve hastanelerle de insanlara yalunlqryorlar&. 
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ki tabm dili olarak seqilmi$ir. Fakat bu dil geriler ve iiretim hareketi orada 
sona ererdi. 0 m a n  da bizde ne tabipler hakkmda bilgiler veren ibn 
~seyb i ' a ,~  ne tarih kitaplanyla ~akrizi,'' ne ~weyri ,"  ne ' ~ m e r i , ' ~  ne de 
~ a ~ a n d i ' ~  yazman  buyiik eserlerjle ortaya @arm. 

Arap dili ne siyasi, ne de id& ifade qegitlilijjiyle geligebilir, ne de siyasE 
~stdahlan ve lbn ~emi'a",  es-subkiI5, ibn ~ e y r n i ~ e ' ~  gibi tarud~gmuz 
kigilerin fikhi miicadeleleri serpilip geligebilirdi. Tabi ben burada amacl 
ortaya koyacak birhq omekten bahsediyorum. Bunlar onde gelenlerin sadece 
baalandu. 

Gordiigbn gibi biz burada serbestqe beyin jimnastijji yapworuz. Sayet 
Mogollar h2lb Suriye sahillerinde bir devletleri bulunan haqhlarla 
birlegselerdi, bunun sonucu ne olurdu? 0 slralar Hnistiyan Avnrpa diinyas~ 
Mogollan Hzristiyanla$mnay~ diiSihriiyor ve bu amagla slk slk heyetler 
gonderiyordu. Sayet Mogollar haqhlarla doijudan birlegselerdi neler 
olabilecem dii$inebiliyor musun? Boyle bir pozisyonda ne yapllabilirdi. 

Siiphesiz ki, boyle bir gey gergeklegseydi Arap diinyasrnda buyuk etkileri 
olurdu. Avrupa'mn niifuzu artar, ula~mak istedikleri her geye bizim 
topraklanrmzda sahip olnrlarQ. 

Buraya kadar Ayn-1 Ciiliit'ta Mogollar galip gelselerdi iilkemizin bagma 
neler gelebilecew resrnetmeye q a l l w  Demek ki, Suriye ve MislrMann bu 
zorba giice karp koyuw bugiiTl i@ bir nimet oldu. Ayn-1 CXiit zaferi 
ta&imizde b m  oneme sahiptir. Yemi%, Kittin ve Ayn-i Gillit iiqgeni 
milfi ve ruki hayatmuan temel noktasldu. Ona bu aqidan bakahm ve hi$ 
aMumzdan qkannayalun 

' Hicri V1I-Vm. yiizyllarda b ' d a  hiikiim siiren ve Mogol haaedamm bir kolu 
olan banldar devletinin hiikiimdan HiiItigu Han (G.664/1265)'du. Cengizhan'm 
torunudur. Hicri 65611258 yllrnda Abbasi hilafetinin baggehri olan Bagdat'~ ele 
geeiraek 508 yllik Abbasi donemini fiilen sona erdirmi$ir. Bkz. Spuler; Bertold, 
''hnhlar", klam Ansiklopedisi (M.E.B.), h b u l  1987, VL!, 968-970; Do@$an 
Giiniimiize BiiyiikIsIam Tarihi, (Komisyon), Istanbul 1989, IX, 63 vd. 
Memi& kelimesi, Arapga (M-L-K) kokiinden tiiretilmig bir ism-i mefuldiir. Sozliik 

anlam bir kimsenin sahip olduw ~ y l e r  ve esir manalanhda k u l l m * .  Zamada 
I s l b  Tarihinde daha ozel bir anlam kazanarak, savqlar, ticaret ve diger yollarla elde 
edilen esirlerin askeri amagla eE'jitilmeleri sonucu tegkil edilmig bir s d i n   ad^ 
olmu$ur. klam Tarihinde ilk defa memlilk kullananlar Abbasi halifeleri olrnuqtur. 
Bkz, Kopmman, Krmm Y a p ,  Muzr Memliikleri Tarihi, Kiiltiir Bakmhg~ 
Yaymlanl1090, Ankara 1989. 

Tiirk MemlEik Devletinin i$Uncil s u l t a ~ ~  olan el-Me& Muzaffer Kutuz 1259-1260 
yAan amanda hsa bir donem hikiimranhk sOrintLytiir. Ayn-I Ciildt savapndaki 
bagans~ nedeniyle klam tarihinde kendine mnstesna bir yer edinrnigtir. Haklunda 

' 

a y m t d ~  bilgi $in bkz. Tekindag, gehabettin, 'Xutuz", &lam Ansiklopedisi, VI, 
(ME.B.), ~stanbul1967; Aktan, ''Sdtan Kutuz ve Ayn Calut Zaferi", Atatiirk Un. 

. " irahjtat Fak DergiIn', say 10, Etarum, 1991, s. 187-188; Gokbel, Ahmet, K~pgak 
TQr]llen; &liken Yay., 1stanbul2000, s. 105-107. 
KrpFak Tiirklainden olan Tiirk Mernli& Devletinin en rnqhuru ve dordilncil sul- 

el-Me& Zrihir Baybars 1260-1277 yllan arasmda hiikiim sihniigtiir. Hem Haqh 
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ordularına, hem de Moğol saldırılarına karşı büyük başanlar göstererek Türk-İslam 
tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Köprülü, 
Fuat, "Baybars f', İslamAnsiklopedisi, (M.E.B.), İstanbul1970, II, 357; Koçak, İnci, 
"Arap Kaynaklarında Türk Menılfik Sultanı Baybars", X Türk Tarihi Kongresi 
Bildiri/eri, (Ankara 22-26 Eylül 1986), III, Ankara 1991; Kopraman, Kazım Yaşar, · 
Mısır Menıliik/eri Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınlan/1090, Ankara 1989, s. 6 vd.; 
Özbek, Süleyman, el-Me/ilm 'z-Ztihir Rukneddin Baybars Hayatı ve Faaliyetleri 
(Yayınlarunamış Yüksek Lisans Tezi) A.Ü. Sosyal Bilinıler Enstitüsü, Ankara Şubat 
1988. 
5 3 Eylül 1260 yılında Filistin yaknılarında yer alan Ayn-ı CillUt köyünde gerçekleşen 
savaş, neticeleri bakımından tarihte gerçekleşen önemli savaşlardan biridir. Moğollar 
bu savaşta galip gelselerdi Mısır'a 1çadar ilerleyecekler, Mısır'da yerleşmeseler bile 
Irak'da yerleştikleri gibi Suriye'de de yerleşecekler ve Yakın-Doğu'daki bütün İslam 
ülkeleri Moğol hakimiyeti altına düşecekti. Bu sebeble Ayn-ı Cillut zaferi sadece 
Mısır'ı değil aynı zamanda Suriye'yi de Moğol hakimiyetinden kurtarmıştır. Bu 
görüşler ve Ayn-ı Cillut savaşı hakkında geniş bilgi için bkz. Doğuştan Günümüze 
Biiyük İslam Tarihi, Çağ Yayınları, İstanbul 1989, VI, s. 453-455; ÖZbek, Süleyınaıı, 
"Moğol İstilasının Durak Noktası Ayn-Cillut Savaşı ve Sonuçları", Askeri Tarih 
Bülteni, XVI/31, Ankara 1991, s. 11-21. 
6 Şam'da bir yerleşim birimi olup Halep ve R.akka arasındadır. el-Hamevi, YakUt, 
Mu 'cemu '1-buldtin, Dımaşk tarilısiz, L 328. 
7 Fırat nehri ile Halep arasında büyük bir yerleşim yeridir. el-Hamevi, Mıı 'cemıı '1-
bulddn, V, 205. 
8 Nureddln Mahmut Zeng!'nin 1154 yılında Dımaşk'ı alınca kurduğu hastahaııedir. 
Zamaııınuza kadar yapısı ulaşan en eski hastahanelerden biri olan bu hastahane 
önemli bir tıp merkezi olmuştur.Hastahanede akıl hastaları için de bir bölüm 
ayrılmıştır.Nureddln Mahmut Zengl, hastahaneye gelirler tahsis edip döneminde 
Ebu'l-Mecd b. Ebi'I-Hakem b. Ubeydillalı el-Biihili'yi baştabibliğe tayin etmiştir. 
Dalıa sonra Selalıaddin Eyyübi tarafindan kadınlar için de bir bölüm ilave ettirilmiştir. 
Bkz. Şeşen, Ramazan, Saidhaddin Eyyıibive Devlet, Çağ Yayınları, İstanbul1987, s. 
314. 
9 Muvaffekuddln Ebu'l-'Abbiis Ahmed b. el-Kiisım b. Ebi Usaybi'a es-Sa'dl el
Hazreci, Hicri 59011194 yılında Dımaşk'da doğup hicri 66811270 yılında Havran'da 
ölmüştür. Tıb ve tabibler tarihini edebi metiıılerle ele aldığı 'Uyunu'l-enbd' fi 
tabakdti '1-etıbbd' adlı eseriyle üıılenmiştir. 
10 Takıyyuddlıı Ebu'l-Abbiis Ahmed b. Ali el-Makrizl hicri 76611364 yılında 
Kahire'de dünyaya gelmiş ve 84511442 yılında aynı şelıirde ölmüştür. XV. yüzyıl 
Merııluk tarihçilerinin en önemlilerinden olup Kitôbu '1-mevd 'iz ve 'l-i 'tibdr bi zikri '1-
hıtat ve '1-dsdr ile Kitdbu 's-sulıik li ma 'rifeti duveli'l-mulıik adlı tarih kitaplarıyla 
üıılüdür. 
11 Şilıiibuddln Aluned b. Abdilvehlıiib b. Muhammed b. 'Abdiddaim el-Kindl el
Nuveyri, Mısır'ın Kavs beldesinde hicri 67711279 yılında doğdu. Melik en-niisır 
Mulıammed b. Kalavün döneminde Dlvfuıu'l-İnşa'da uzun yıllar görev aldı. Hicri 
732/13 32 yılında doğduğu beldede vefat etti. Kitabet kurallarını ele aldığı Nihtiyetu '1-
ereb fi fimCmi '1-edeb adlı eseri meşhurdur. 
12 Şihabuddln Ebu'l-'Abbas Ahmed b. Yahya el-'Umerl, hicri 700/1201 yılında 
Dımaşk'ta doğup aynı şehirde hicri 74911349 yılında ölmüştür. Tarilı, biyografi ve 
Arap edebiyatı alanında pek çok eser veren 'Umeı:l'nin bazı eserleri arasında 
Mesdliku 'l-ebsdr fi memdliki '1-emsdr, eş-Şeteviyydt, Sabdbetu 'l-miiştdk fi '/-
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bed2 'i 'i h-nebmiwe, ed-da tetn '1-musteca'be, Nubzetri '1-Mfye Ji ma 'n'feti 'I-kita'beti 
ve 'I-kdfiye, eddurem 'I-ferd 'idfi muhtasan kald'idi '1- Zkyrin a& eserleri meqhurdur. 
I3 $bAbuddin Ebu'l-'Abb& i s e d  b. Ali b. Adillah el-Kakqandi, Kahire'nin 
kuzeyinde yer alan Kalkapnde koyiinde hicri 75611355 ylllnda diinyaya geldi. 
Kahire'de Diviinu'l-In@& uzun siire gorev al&. Arap nesrinin en 6nde gelen 
edebiyatplanndan olan iWka.pnd?? hicri 82111418 yilmda Kahirede oldu. Kiabet 
sanatuun inceliklerini, bir katibin ozellikleri yam sua Arap nesrinden omeklerin yer 
aldigi Subhu 'I-a '92 adh eseri ile iinlenmi@. 
l4 Muzaffer b. ibrahim ibn C e d a ,  hicri 54411 149 y h d a  Wsu'da Fustat beldesinde 
dogdu ve 62311226 y h d a  aym beldede oldii 
l5 BeMuddb Ebfi H2mid Ahrned b. Ali b. A b W  b. Ali b.Temm%n es-SubQ hicri 
71 911 3 1 9 y h d a  Kahire'de diinyaya geldi. Hicri 77311 372 yllmda Mekke'de vefat etti. 
Onlfi bir hadis ve fikh alimidir. 
l6 Muhammed b. H~dr el-H-, ibn Teymiye olarak ilnlenmiqtir. Hicri 54211 148 
yihda Hanan'da dogmug yine aym gehirde hicri 62111225 ylllnda olmqittir. Udu bir 
f k h  alimi olup islam d~iincesinde onemli bir ekolilnde temsilcisidir. 
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