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S. OTURUM

MEMLÜKLER DÖNEMİNDE BİR İLİM
. KURUMU OLARAK CAMi:
İBN TOLUN CAMii VE CAMİ-VAKlF-MEDRESE
İLİŞKİLERİ
Muhammet Enes MİDİLLİ 1
Özet: İsHim tarihinde ilmi faaliye~er için mekan sunan ilk kurumlar camiJerdir. Müslüman alimierin ilmi çalışma usulleri büyük ölçüde camilerde
kurulan halkalarda teşekkül etmiş ve bu usuller yüzyıllar boyunca farklı
eğitim kurumlannda sürdürülen ilmi faaliyetin çerçevesini belirlemiştir.
Camiler birer ilmi kurum olma özelliklerini medreseterin yeni bir kurumsal
modelle çı rtaya çılqnaları ye İslam dünyasının farklı coğrafyaianna yayılma•
ları akabinde de devam ettirmişlerdir. Memlükler hakim oldukları şehir
lerde çok sayıda cami inşa ettirmişler ve başta sultanlar olmak üzere önde
gelen emirler .ve idareciler bu ·camilere dersler vakfetmişlerdir. Camiler
İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren ilmi faaliyetlerin yürütüldüğü
mekanlar olmakla birlikte Meml ükler döneminde giderek artan bir şekilde
vakıflarla desteklenen ilmi kurumlar haline gelmişlerdir. Memlükl~rin baş
şehri olan Kahire'de içerisinde vakıflar tarafından desteklenen dersler dü. zenlenen ve yine vakıflar yoluyla ulemaya mansıblaı: tahsis ede~ çok sayıda
cami bulunmaktaydı. Kahire'de bUlunan İbn Tolun Camii de XIII. asrın sonunda dönemin Memlük sultanı tarafından yeniden inşa edilmiş ve bu sıra
.da sultarun emri ile cami için bir.vakfiye düzenlenmiştir. Günümüze ulaşan
bu vakfiyede camide fıkıh, hadis, tefsir, tıp, kıraat ve nahiv gibi ilimiere dair
persler düzenlendiği, bu dersleri verecek ulemaya ve ders alacak öğrencile
ı:e de tahsisatlar ayrıldığı görülmektedir.· Memlükler dönemi lqıynaklan da
İbn T!>lun Camii'ni Memlük Kahiresi'ndeki eri önemli ilim müesseselerinden biri olarak anmaktadırlar. Bu tebliğ. İbn Tolun Camii'ni bir ilmi kurum
olarak incelerneyi ve bu şekilde Memlükler döneminde mevcut olan cami-vakıf-medrese ilişkilerine dair bir perspektif sunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kavramlar: Cami, Medrese, İbn Tolun Camii, Mem lükler

MOSQUE ASA LEARNING INSTITUTION IN THE
· MAMLUK PERIOD: IBN TOLUN MOSQUE AND
RELATIONS BETWEEN WAQF-MOSQUE- MADRASA

03

Abstract: First institutions which provide venue for scholarly activities
in lslamic history are the mosques. Scholarly methods of muslim scholars
were formed substantially in the circles (halqa) at mosques, and these methods defined the framework of scholarly activity for centuries afterward.
1

Arş. Gör., Marmara Oniversitesi Ilahiyat Fakültesi, islam Tarihi ABD, enesmid!Ui@gmail.com.
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Mosque maintained its character of being a learning institution after the
establishment of madrasas with a new institutionaJ model and the ir spread
out in the different regions of Islami c world. During the ir rule the Mamluks
built numerous mosques in their territories, in addition, Mamluk sultans
and amirs devoted considerable lessons to the waqfs of these. mosques.
Although the mosques were the first venues where scholarly activities
had been carried out from the very beginning of the lslamic history, they
became increasingly waqf-supported scholarly institutions in the Marnluk
period. In Marnluk Ca iro there were a great number of mosques in which
waqf-supported lessons were organized and stipendiary positions (mansib)
devoted to ulama. lbn Tolun Mosque Iocated in Cairo was restorated in the
Iate 13th century by the Mamluksultan of the period and on the demand of
him an endowment deed (waqji.Y.Ya) was prepared for the mosque. In this
surviving waqfiyya, it is seen that Iessons like fiqh, hadith, tafsiı; medicine,
qira'at and nahw were organized in the mosque and the stipends were given for the scholars and the students have these Iessons. Moreoveı; Marnluk
sources make reference to lbn To!un Mosque as one of the most important
scholarly institutions of the period. The aim of this pa per to investigate Ib n
To lun Mosque asa scholarly institution and in this way present a perspective to existed mosque-waqf-madrasa relations in the Mamluk period.
Keywords : Mosque, Madrasa,lbn Tolun Mosque, Mamluks

C:8 Giriş

Müslüman alimierin bilgiyi bir nesilden diğerine aktarırken geliştirdikleri ilmt pratikler ile onların ilim kurumları, toplum ve siyaset ehli ile ilişkileri belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir
bölge ve o bölgedeki bir ilim kuri.unu üzerinden daha iyi takip edilebilir. Memlükler döneminde Kahire şehri, medresenin teşekkül edip
İslam dünyasında yaygınlık kazandığı bir dönemde camilerd·eki ilı:nl
.. faaliyetlerin yoğunluğunun ve ulemanın cami ·valatlan ile iliŞkisinin
en iyi takip edilebildiği bölgelerin başında gelmektedir. Bunun bir
sebebi, Memlükler döneminde hemen her sultanın ve nüfuz sahibi
emirio şehre yeni bir cami inşa ettirmesi ve bu camilere çok sayı
da ders vakfetmesidir. Bir diğer sebep ise Memlükler döneminden
önce inşa edilmiş olan birçok caminin bu dönemde yeniden imar •
edilmesi ve imar edilen bu camilerde valaflarla desteklene11 derslerin ihdas edilmesidir. Bu çalışmanın konusu olan ve İli. (IX.) asırda
inşa edilmiş olan İbn Tolun Camii de Erken Memlük döneminde yeniden imar edilmiş, bu imar faaliyeti ile birlikte camiye çok sayıda
ders ve ulemaya pek çok mansıb tahsis edilmiştir.
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Camilerde ders halkaları oluşturulması ve ihru faaliyetlerin
yürütülmesinin tarihini Hz. Peygamber dönemine kadar geri götürebilmek mümkündür. İslam tarihinin ilk asırlarından itibaren
camiler İslam dünyasında başlıca eğitim kurumlan olmuşlardır.
Müslümanlar yeni fethettikleri şehirlere camiler inşa etmişler ve
bu camiler kuruldukları andan itibaren ilmi faaliyetlerin temerküz ettiği kurumlar haline gelmişlerdir. Nitekim Ebu Hanife'nin (ö.
150/767) kendi mescidinde, İmam Malik'in (ö. 179/795) Mescid-i

Nebevi'de ve İmam Şafii'nin (ö. 204/820} Kahire'de Arnr b.-As Carnii'nde ders halkaları oluşturduğu bilinrnektedir.2 İslam - tarihinin
daha sonraki asırlarında da c~rniler şehirlerin· ilim merkezleri ol~
maya devarn etmiştir. Nitekim Abbasller
döneminde
. .
.. . Bağdat'ın
. . . eiı
önemli ilim kurumu Mansur. .Çamii'yçii. H<Jti!:> ~17Bağda~I, .Ta_rfhu
B~ğdad adlı eserin<;ie Mansur Camii'_nde fıkıh, ha,dis, ,f~tva, imla,
. kelam ve riyaziyyat gibi jlimlere dair derslerin yapıldığı pek çok
halkanın bulunduğundan bahsetmiştir. 3 Mağrib_ v~ Endülijs'te~ eği

tim kurumları da cami, mesci~ ve m.ekteplerdi. Ni.tekim Makka~~ C~:
1041/1632), Endülüs ahalişini n ilme ve. ulemay~ plan iştiyakından
övgüyle bahsettikten .sonra Erndülüs~te ilim taliplerine. tahsisat]ar
sunan medreselerin bulunmadığını v~ b~~n ilimierin mescidle~~e
öğretildiğini ifade etmiştir.4
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İslam ilim.kurumlarının tarihi üzeiine çalışan bazı araştırmacı
lar konuya ilerleme ci bir paradignİa· ile yaklaşarak medreselerin inşası ve yaygınlaşması ile camilerdeki iimHaaliyetierin medres elen~
intikal ettiğini· savunmuşlardır. Bazı araştırmacılar ise medreseierin ortaya çıkışını bir dönüm:noktası telakki ederek eğitim kurumlarını medrese öncesi ve medrese sonrası diye ikili bir tasnife tabi
tutmuşlar ve bir ilim kurumu olması hasebiyle camiyi'med.resenirt
arkaik bir formu olarak görrrie eğiliminde- olmuşlardır. Bu·bağlamda
tebliği şekillendiren temel sorular -şunlar ohİıuştur: Medreselerin
kuruluşu ile ilmi fualiyet:camiden medreseye intikal .etti mi? Medresenin ortaya çıkışını İslam .ilim kurumlarının tarihi için bir dönüm
noktası olarak belirlemekberaberinde ne-i:ür p·roblertıler getirmektedir? Medresenin getirdiği yeni kurumsal model bir:
kurumu
olarak caminin kurumsal yapısmda d6nüşümlere sebep oldu mu?: .

ilim

;
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I. ilmi faaliyetler camiden medreseye intikal etti . ·

mi? c.anii-medrese : ilişkileriiıe dair literatürün ·. . . ,,
değerlendirilmesi
···
İslam eğitim ·

kurumlanin ~ ele alan·, çalışmalar, medresenin
de göz önünde bulundurarak medrese merkezli
bir çerçeve sunmaırta'dırlar. Bir başk~i dejişl~ orıl?-D~. ii0ı ku_runıu
tasavvurunda ·medrese merkezi bir konuma · sahip olup · başt;a
cami olmak üzere ilmi faaliyetlerin sürdürüldü~ diğer'kuru~lar
haklı şöhretini

ı

3

'

Ahmet önkal v.dğr.. "Cami': Türkiy~ DiyanetVakfı lsla.m Ansiklopedisl.(DIA), V)l. 50, imam
Şafii'nin Amr b. fos Camii'nde ders halkasını kurduğu yer daha sol!ı;a :.linarıi.Şafii Zaviyesi"
diye anılmış ve Meınlükler döneminde b uran'ın rôüderrisliği prestij li mansıblarda.iı biri olarak görülmüştür. Nitekim Makrizi.'kendi zamanına dek burad~. fakihleriıı qnde gelenleMnin
(a'y.inü'l·fukaba) ders vermeye devam ettiğini söylemiştir. Bi<:, Makriz~. &1-Mevii'iz ve'f~(tibôr
. bi·zikri'l-hıtati ve'l-iisiir, thk. Eymen Fııad S!!yyid, A!-Furqan Jslamic H~ritage Foundation,
Londra 2013. IV/1, 36.
··
'·
Hatib el-Bağdadi, Tiirfhu Bagdad, thk. BeşşarAvvad Maruf. B~yrut 2002, ll, 215; lll, 130. 628;
V, 394; XII, 236; XVI, 583.
, .
,
. ,
. ..
. ., ,
.
Makkari, Nejhu'N:ib min ousııi'l-Endelüsi'r-ratib. th.k. Ha.s an Abbas. Beyrut 196S.I, 220.

1
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medrese ile benzerlik ve farklılıklan üzerinden incelenrnektedir.5
Bu bağlamda bı.irada · temsil gücü yüksek olduğu düşünülen ild ça-
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lışma değerlendirilecektir. ·

Ahmed Çelebi'nin 1954 yılında yayımlananA History of Muslim
Education adli . çalışmasında cami-medrese ilişkisine dair ortaya
koyduğu fikirlerio kendisinden sonrald literatür üzerinde önemli
etkileri olmuştur. Ona göre İslam dünyasında başlıca eğitim kuruinu cami iken medreselerin kuruluşuyla birlikte öğretim faaliyetleri
mescitten medreseye intikal etmiştir. Mescitlerde ders halkalarının
artması ile bu derslerde yapılan gürilltünün ibadetlerin yapılışma
engel olması mescidin hem ibadet hem de ilmi faaliyetler için kullanılan bir mekan olmasını güçleştiriyordu. Ayrıca cedel, münazara
ve kelam gibi .bazı ilimierin derslerinin camide yapılması uygun değildi. Camideki müderrisin bir taraftan öğretimi e meşgul olup diğer
taraftan.geçimini sağlayabileceği başka bir iş yapmak durumunda
kalması söz konusuy'du. -Medrese, vakfında müderrise tahsis ettiği
imkfuılarla onun sadece ilmi faaliyetlerle meşgul .olmasını temin
etmekteydi. Camiden farklı olarak.medrese, ilmi faaliyetl~rin sürdürülebilmesi için eyvan denilen özel bir mekana sahip olup buna
ek olarak müderris ve öğrencilerin ikamet edebilecekleri meskenler sunmaktaydı. Medresenin müderrisi, medresenin kurucusu tarafından tayin edilirken m~scitte ders veren bunu şahsi tercihiyle
yapmaktaydı. Öğrenciler açısından bakıldığında ise caminin aksine
medresede öğrenci sayısı sınırlandırılmış ve onlar kurumun vaktiyesinden tahsisatalan bir zümre haline getirilmişti.6 Bu tür sebepler, Çelebi'nin ilmi faaliyetlerin camiden medreseye intikal ettiği
şeklindeki iddiasının temel dayanak noktalarıdır.
İslam eğitim kurumlarınin tarihini İslami ilimierin ve özellikle de
fıkıh

ilminin tarihi ile birlikte sistemli bir şekilde inceleyen George
Makdisi cami-medrese ilişkilerine dair de önemli açıklamalar •
getirmiştir. Ona göre medrese, İslami ilimierin gözdesi olan fıkıh
ilminin tedrisine tahsis edilmiş ve _bir kurum olarak idare ediliş
•
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6

Bu konuda Johannes Pedersen'in camı-medrese ilişldıeri konusundaki görüşlerinin bir istisna teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Ona göre başta medrese olmak üzere Islam dünya·
sında ortaya çıkan diğer tüm Ilmi kururolann temelde camiden hiçbir farlo yoktur. Medreseleı; mimari form olarak camille hiçbir farklılık göstermeyecek şekilde Inşa edilmişlerdir.
Şöyle ki medreseler Ibadet yapılan rnekanlara sahip olduklan gibi camiler de içerisinde
öğrencilerin konaklayabild.i.klerl odalara sahiptiler. Temel özeUlkleri açısından medrese ile
cami arasında hiçbir fark söz konusu değildir. Yalnızca medrese husus! olarak ilmT faaliyet·
ler ve öğrencilerin ihtiyaçlan düşünülerek düzenlenmiştir. Ona göre bir medrese losmen
de olsa camiye bağlı olduğunda tamamen öğrencilerin konaklamasına ve ders yapmalan·
na tahsis edilmiş bir mekan olurdu. Ancak camiden uzak ba~msız bir yerde kurulmuşsa
medrese lle cami arasındald fark tamamen ortadan kalkardı. Çünkü bu durumda medrese
aynı zamanda bir ibadethane işlevi görmekte ve bir cami hüviyetine bürünmüş atmaktaydı.
Pedersen, camilerde olduğu gibi medreselerde de vaaz verildiğine ve içinde min ber bulunan
medreselen n varlı~nın bilindiğine dikkat çekmektedlr. Bk. Johannes Pedersen, "Masdjld,E.j.
Brill's Firs Encydopaedia ofislam 19{3-1938, Leiden 1987, V. 354,359.
Ahmed Çelebi, islam'da Eğidm-Oğretim Tarihi, çev. Ali Yardım, Damla Yayınevi, Istanbul
2013, s. 91-92.

tarzı . bakımından kendisinden önceki kurumlardan ayrılmıştır.
Makdisi buna dayanarak İslam ilim kurumlarını medrese-öncesi ve
medrese-sonrasi şeklinde ikili bir tasnife tabi tutmuştur. Buna göre
başta cami olmak üzere me_scit, kütüphane, hastahane ve ev (dar)
gibi kurumlar medrese-öncesi; medrese, dfuiilhadis; darülkur'an,
hankah, riqat ve zaviye gibi kurumlar medrese-sonrası eğitim kurumlarıdırl~r.7 Ayrıca !'-i_
akdisi'ye göre medrese yalnızca fıkıh ilmi.nin eğitimine. tahsis edilmiş bir kurum iken camid~ fıkıh, had!s,
tefsir ve nahiv gi_bi çok ~ayıda ders yapılabil~~kted~r:8 Öte yanda~
medresedeki ilmi mansıbların tayin ve azilleri vakıf tarafından
kontrol edilirken camideki mansıblara yapılan tayin~eri doğrudan
halife belirlemektedir.9 Buna göre medrese vakfının ve mansıbları
nın. kontrolü vakıfın elinde iken cami için böyle bir durum söz konu~u değildir.
·
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Makdisi'den sonra özellikle de 1 970'li yıllarında sonundan itibaren ulema ve ilim kurumları üzerine yapılan Çalışmaların odak noktası, .k urumlardan uzaklaşıp mansıbl~ra, bunların getirdiği siyasi ve
sosyal dön~şümlere doğru kaymıştır. 10 Bununla birlikte cami-medrese ilişkilerine dair ortaya konulmuş olan görüşlerin yeterince
sorgulandığını ve yeniden değerlendirildiğini söyle·mek mümkün
değildir. Kahire'de bulunan İbn Tolun Camii'nin Erken Memlük dö~
nemindeki serüveni, bir ilim kurumu olarak cami ve onun medrese
ile ilişlosiii e d~ ir yeni açılımlar sunabilecek ~ahiyettedir: :'
03

II. Memlülder Döneminde İbn Tolun Camii'nin
.

yeniden imarı

Abbasiler tarafından Mısır valiliğine tayin edilen Ahmed b. Tolun'un (ö. 270/884) idaresinde Mıs~r'da hilafet merkezinden bağııpsız müstakil bir devlet kurulmuştur. Ahmed b. Tolun, bu yeni
devletin başşehri olarak Fustat'ın ku_zeydqğusunda bulurıan Yeşkı1r
tepesine Katai' denilen şehri kurmuş ve bu şehir için 265 (87-9) yı
lında kendi anıyla anılan camiyi inşa ettirmiştir. 11 Abbasi halifesi
Müktefi-Billah döneminde (902-908) Mısır üzerindeki Abbast ha7

George Makdisi, Ortaçağ'da YıiksekOğretim: Islam Dıinyası ve Hıristiyan Batı, (çev. Ali Hakan
Çavuşoj\lu ve Tuncay Başoğlu), IOasik Yayınlan, istanbul2012, s. 43-44.

•

George Makdisi, "Onblrinci Yüzyıl Bağdad'ında Islam Eğitim Müesseseleri", Islam'ın K/as/k
Çağmda Din Hukuk Eğitim, çev. Hasan Tuncay Başoğlu, IOasik Yayınlan,lstanbul2007, s. 208.

•

Makdisl, "Onbirinci Yüzyıl Bağdad'ında ·Islam Eğitim Müesseleleri"; s. 251. Makdisi'nin ca·
mi-medrese ilişldlerine dair görüşlerinin detaylı bir değerlendirmesi için bk. Muhammet
Enes Midilli.• Erken Mem/ıik Döneminde Bir //mr Mıiessese: ibn To/un Camii {1296·1382), Ya·
yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Oniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsu, istanbul
2017,s.11-17.
·

10

Bu l!teratiirün degeriendirilmesi ipn bk. Harun Yılmaz, "Medrese nedir? XII. ve XIII. Yuzyıl·
larda Dımaşk Medreseteri Uzerine Bir Inceleme", Dfv8n Dlsip/in/erarosı Çalışma Dergisi, cilt:
21, sayı: 40 (2016/1),s. 35-41; Mi dilli, Erken Memlıik Döneminde Bir /imf Müessese: ibn To/un
Camii, s. 13-21.

11

Doris Behrens·Abouseif, "İbn Tolun Camii~ DlA, XX, 416; a.mlf./slamlc Architecture in Ca/ro:
An lntroduction, The American University In Cairo Press, Kahire 1998, s. 52.
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kirniyetini yeniden tesis etmek amacıyla 292 (905) yılında bölgeye
gönderilen ordu Tolunoğulları'nın bölgeçleki hakimiyetine son verirken İbn Tolun Camii hariç Katai' şehrinide yerle bir etmiştir.~2

Tolunoğulları'nın yılolmasınin araından Katai' şehri .ve onu
çevreleyen bölgenin boş bir araziye döndüğü, burada me·sırun bir
mahallin kalmadığı, dolayısıyla İbn To lun Camii'nin uzun bir·süre
unutulmaya terk edildiği söylenebilir.U Bazı Fatımı halifelerinin camiye birtakım mimari birimler ekiediği ve EyYübiJer d<_>neminde c~
minin konaklamaları için Mağripli hacılara tahsis edildiği bilinse de
Memlükler dönemine kadar cami ve çevresinin atıl vaziyette olduğu
anlaşılmaktadır. 14
·
Memlüklerin 650 (1252) yılında Mısır'ın idaresini ele geçirmesiyle birlikte Kahire şehrinin sınırları giderekgenişlerken nüfus_u ve
dolayısıyla meskıln alanları da artmıştı. Erken Memlük döneminde
Kah ire' deki imar faaliyetleri, özellikle Babüzzüveyle'nin güney'indeki mahallelerde ve İbn To lun Camii'nin yer aldığı bölgenin etrafında
yoğunlaşmıştır. 15 Makrizl, Hitat'ında, Kahire'nin ğüriey sınırindan
bahsederken şöyle der: "GünümüZde en'çok yapı Kahire'nin kıble
yönünde yer almaktadır. Bu bölge Babüzzüveyle'deri başlayıp · İbn
To lun Camii'ne kadar uzanır. İbn To lun Camii'nden itibaren
M Fus-.
.
tat'ın sınırları başlar." 16

·· · ''

· ·.

·

Memlükler döneminde Kahire'iıin nüfusu artari ve yeniden
marnur hale gelen bir bölgesinde buiumin İbn Tolun Camü; dönemin sultanı el-Melikü'l-Mansur Büsameddin Laçin (1296-1299)
tarafından 696 (1296) yılında yeniden imar edilmiştir. Sultan, caminin iman için kendii hazinesinden (min htlssj malihı) yirmi bin
dinar tahsis etmiş ve bu işe nezaret etmesi· için Emir Alemüddin
Sencer'i (ö. 699 /1300)1 7 görevlendinniştir. Emir ·seneer, caminin
vakıflarına gelir getirmek üzere araziler satın· almış ve düzenlendiği
vakfiye ile tamiye dersl er ve ilmi mansıblar tahsis etmiştir. 18 Sultan
"
"
"
ıs

Taberi, Tdrihü't·Taberi, tlık. Muhammed Ebü'l-Fazl
118·119; Makrizi, Hıtat,ll, 80; IV/1,104.

İbrahim, Darü.'I·Maarif. 'Mısı.r i967; x. '
.

Tarek Swelim. The Mosque of lbn Tutun: A New Perspective, (Yayım'lanmiımış Doktora Tezi),
Harvard University 1994, s. 266.
Makrizi, Hıtat,IV/1, 74; Swelim, Tlıe Mosque oflbn Tutun, s.104-105; 117-118.
Kalkaşendi. Ebü'I-Abbas Şehabeddin Ahmed b. Ali, Subhu't-a'şiifismii'ati'l·inşa; Darü'l-Kütü·
405, 409; Makriıi, Hıtat,ıı, 223-24; Eyınen Fuad Seyyid, "Kahi·
re", DİA, XXIV, 174; Doris Behrens·Abouseif.lslamic Architecture in Cairo, s. 8. ·
bi'l·İimiyye, Beyrut 1987, lll,

16

Hıtat. ll, 210. Andre Raymond'un Makrizi'nin Hrtat'ındaki verilere.dayanarak ha·
Memlük Kabiresi'nde imar edilmiş yapılara dair haritası incelendiğinde lbn Tolun
Camii'nin etrafındaki imar faaliyetlerinin yoğunluğu açık bir şekilde görülecektir. Bk. Andre
Raymond, "al-Maqrlzi's Klıitat and the Urban Structure ofMamluk Cairo", Mamtuk Studies Re·
vieıv, Vll/1, 2003, s. 152·155. Kalkaşendi, Memlükler döneminde Ib n Tolun Camii'ne n is pet
edilen mahalleden [hattü'I·Camii'I-Tulıini) bahsederken yııı. [XIV.) yüzyılın sonlanna kadar
önde gelen emirleri!) burada yaşadıklann'ı söylemiştir. Bk. Subnu't·iı'şa, .ııı. 40. .
Emir Alemüddin Sencer bakionda detaylı bilgi için bk. İbn Tağriberdi, et-Menhelü's·siiji. Viza·
retü's-Sekiife ve'l-lrşad, Kah ire ty., VI, 68·72.

Makrizi,

zırladığı

17

3041
ı

18

Baybars ei-Mansıiri, Zübdet:ii '1-ftkre fi ıiırthi'l·hicre, thk. D. S. Richards, Das Arahische Bu ch,
Beyrut 1998, s. 315; Nüveyri, Nihdyet:ii't-ereb fijünOni'l·edeb, tlık Neclp Mustafa Fevvaz v.dğr.

beytij.lmale ait olan Cize bölgesindeki Miniyyet-Andona arazisi ile
caminin yakınında bulunan bir araziyi satın alıp bunları camideki
ilmi mansıbları elinde bulunduran u lemanın ve diğer hizmet görevlilerinin maaşlarını karşılamak üzere yakfetmiştir. 19 Sultan Laçln'in
imar faaliyeti esnasında vakfettiği bu arazilere ek olarak İbn Tolun
Camii vakıflarına sonraki dönemlerde de eklemeler yapılmıştır. Örneğin ay1u zamanda önemli bir tarihçi ve coğrafya alimi olan.Hama
'Meliki Ebü'l-Fida'nın (ö. 732/1331)' Dımaşk'ta dükkaniatı marnur
bir hanı camiye gelir getirmek üzere vakfettiği bilinmektedir.20
Erken Memlük Döneminde Sultan Laçln'in emriyle yapılan imar
faaliyetinin İbn Tolun Camii'nin mimari tarihinde bir dönüm noktası teşkil ettiği açıktır. 21 Ancak daha da önemli olan husus, bu imar
faaliyeti sırasında kurulan vakıf sayesinde caminin çok sayıda ders'e
ev sahipliği yapar hale gelmesi ve camide ulemaya pek çok mansıb
tahsis edilmiş olmasıdır. Bu sürecin devamın da İbn Tolun Camii,
Kahire'nin en önde gelen ilim kurumlarından biri haline gelecektir.
03
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III. İbn Tolun Camii'nde dersler ve ilmi mansıblar

Erken Memlük döneminde Kahire ş·ehri, mevcut camiierin restore edilip vakıftarla desteklenişine ve özellikle XIV. asırdan itiba.
ren çok sayıda yeni caminin inşa edilişine şahitlik etmiştir. Başta
İbn To lun Camii olmak üzere Amr b. As Camii, Ezher Camii, Hakim
Camii, Raşide Camii, Fekkahln C~mii ve Salih Camii gibi Memlükler
döneminden önce inşa edilmiş olan bazı camiler, XIII.' asrin sonu ile
XIV. asrın başlarında sultanlar ve önde gelen emirİerin gayretleriy:
le onarılıp yenilenmişlerdir: Dahası sultanlar ve emirler bu can:ıııer
için vakıflar kurarak onları ulemaya mansıblar sunan ve ilmi faaliyetleri destekleyen birer ilim kurumuna dönüştürmüşlerdir.
Erken Memlük döneminde İbn Tolun Camii içiiı kurulari vakfı
kayıtaltına alan vakfiye metni günümüze 'uİaşmiŞtir.:iz Bununla bir.
. '• ·

Darü'l-Kütübi'J-llmiyye, Beynıt 2004, XXXI. 203; lbn Dokinak, el-lnttsô.r li-vasıroti ikdi'l-em·
1, 124; Makıizi, Hı aıt, IV/1.: Sebte'den çıktığı hac yol·
culuğu sırasında Kahlre'ye uğrayan Kasım b. Yusuf et-Tücibi de Ib n Tolun Camii'nin y~niden
imar edilişine şahit olmuş, sultanı n bu iş için büyük bir inf'akta bulunduğunu söylemiştir. Bk.
Tılcibi. Kasım b. YOsuf, Müstefô.dü'r·rihle ve'l·iğtirô.b, thk. Abdülhafız Mansur. thk. Abdülhafız
Mansur. Darü'I-Arabiyye li'I·Kitab, ty. s. 7.

sık, el-Mektebetü't-Ticllıi, Beynıt ty.,

19

Nilveyri. Nihôyetü'l·ereb, xioo. 203; MH. IV/1. 78; Ayni,lkdO'I-ciimôn fi tör/hi ehll'z-zaman:
Asru selô.tini'l-memdlik, thk. Muhammed Muhammed Emin, Darü'I-Kütüb ve'l-Vesalku'l-Kavnılyye, Kahire 2010,111, 360.
'
·
·

20

lbn Hacer, ed-Diirerii'l·kôminefi a)lôni1·mietl's-sômine, thk. Muhanimed Seyyid Od el-Hak.
Darü'l·Kütübi'I-Hadlse, Kahire ty., ı. 399; Şalli fakibi Taceddin Münavi de 745 (1345) yılında
camiye yakın bir bölgede otuz dükkana sahip bir çarşı (kaysariyye) inşa ettirmiş ve buradan
gelecekgeliri cami vakfı na tahsis etnılşt:ir. 8k.·Makıizi, es-Şii/Ok li ma'rifeti diiveli'l·mii/Ok, thk.
MuhammedAbdülkAdir Ata, Darü'l-Kütübi'l-llmiyye, Beynıt1997, 111,425.

ı ı Midilli, Erke~ Memliik Döneminde Bir ltmr Miiessese: İbn To/un Camii, s. 40.
22

Vakjiyetü HiisdmeddTn Ldçln (21 Reblüidhir 697), Mecmüatü'I·Mahkemet:i'ş-Şer'iyye, Da·
rü'l.Yesaild'I·Kavmiyye, No: 3/18; Muhammed Muhammed Emin, Fihristti vesôiki'I·Kôhire
hattô nihtiyeti asri sellldni'I-Memdlik, Inst:itut Français D'archeolog!e Orientale du Caire, Ka·
htre 1981, s. 7. Vakfıyenin bir kopyasını benim için temin eden Tarek Swelim ve Mu hammad
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likte belge üzerindeki yanıklar ve yırtıklar sebebiyle önemli ölçüde
tahrip olmuş durumdadır. Ayrıca tarih Wtapları, hıtat türü eserler
ve Kasım b. Yusuf et-Tücibi'nin (ö. 730/1329) Müstefddü'r-rih/e
ve'/-i§tirdb adlı seyahatnamesinde de bu vakfiyenin muhtevasına
dair çeşitli bilgiler yer almıştır.
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İbn Tolun Camii vakfının doğrudan halife ya da sultan tarafın~

Camii ve Cami-

dan değil bir nazır tarafından id~re edildiği öncelikli olarak vurgulanmalıdır. Başta Makrizi olmak üzere Mem lükler döneminin çeşitli
kaynakları İbn Tolun Camii'ne tayin edilen nazıriann bir listesini
sunmaktadırlar. 23 Aslında vakfın işlerini vakfiye şartlarına uygun
bir şekilde yönetmek üzere tayin edilen görevliye mütevelli denilmektedir. Bununla birlikte bazı durumlarda mütevelli için nazır
teriminin de kullanıldığı bilinmektedir. Nitekim "en-nazıru'l-müte
velli" ibaresi, valafile ilgili tüm yetkileri üzerinde taşıyan bir mütevelliyi ifade etmekte ve bu görevlinin valaf idaresinde tam yetkili
olduğuna işaret etmektedir.24 Dolayısıyla İbn Tolun Camii vakfı nazırının valaf gelir-giderleri ile valaftan pay ayrılan dersler ve mansıbların denetimi üzerinde tam yetki sahibi olduğunu söylemek
mümkündür.

Valaf-Medrese
ilişkileri .
Mulıammet

En es

MiDiLLI

Vaktiyede dersler ve ilmi mansıbları ilgilendiren şartlar kayıt
altına alınmıştır. Camide düzenlenecek derslerin isimleri viık.fiye

de tek tek zikredilmiş ve bu ders! ere katılacak olan fıkıh müderrisi,
tefsir şeyhi, hadis şeyhi, tıp müderrisi, miad şeyhi, nahiv ve kıraat
mütesaddiri, muid, müeddib, arif ve öğrenci gibi unsurlara ilişkin
ilmi mansıblar tespit edilip bunlara tahsis edilen aylık maaşlar belirlenmiştir. Ayrıca müderris ve şeyh gibi ders veren alimierin sahip
ol ması gereken ilmi yeterliiiiderin neler olduğu, öğrencilere tahsis
edilen aylık maaşın onlar arasında kim tarafından ve nasıl taksim
edileceği, tefsir, hadis, fılah ve tıp derslerinin hangi usule göre işle- •
neceği gibi hususlara dair ayrıntılı şartlar da vaktiyede yer almış
tır.25

Erken Memlük döneminde İbn Tolun Camii'nin vakfı dört fılah
mezhebinin her biri için bir fıkıh müderrisi, iki muid ve otuz öğren
ciye; hadis dersi için bir hadis şeyhi, bir muid ve yirmi öğrenciye;
tefsir dersi için bir şeyh ve yirmi öğrenciye; tıp dersi için bir müShaban'a şükranlan mı sunan m.
u Makrizi, Hıtat, IV/1, 79-80; Süyt1d. Hüsnü'l-muhödara, ll, 250. Kalkaşendf. el-Mellkil'z-Zahir
Berkuk döneminde (792-801/1390·1399) lbn Tolun camll nazırlığınaatanan Devad11.r Zeynüddin Ebü Yezid (ö. 795/1393) için hazırlanan tevki'e yer vermiştir. Sk. Kalkaşendi, Subhu'/-a'şa,XI,l59-162.

"
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Makdisi, Ortaçağ'da Yüksek Öğretim, s. 90.
Vakftyetü Hüsameddin Laçin, 19 v.dvnı:; Mid!Ui, Erken Memlük Doneminde Bir /Imf Müessese:
lbn To/un Cam/i, s. 45-46.

bir laraat ve nahiv mütesaddiri, bir
şeyhü's-sübha ve bir hatibe mansıblar sunuyordu.26
derriş

ve on

öğrenciye~ ayrıca

Vakfiyede mansıb sahiplerinin alacaklan aylık tahsisatlar da
tespit edilmiştir. Fılah dersi için belirlenen mansıblar ele alınacak
olursa camide her bir fıloh mezhebinin müderrisine aylık 200 dirhem ve fılah muldlerine aylık 80'er dirhem tahsis edilmiştir. Derse
katılan öğrencilere ise aylık toplam SOO dirhem verilmesi kararlaş
tırılmış, bu maaşın otuz öğrenci arasında nasıl taksim edileceği ise
müderrisin inisiyatifine bıralalmıştır. Bununla birlikte her bir öğ
rencinin en az on, en çok otuz dirhem alması gerektiği de vakfiyede kayıt altına alınmıştırP Vaktiyede İbn Tolun Camii'ne dört fıkıh
müderrisi, sekiz fılah muldi ve ı20 fıkıh öğrencisi tayin edilmiştir.
Memlükler döneminin Kahire kadılkudatlarının önemli bir losrnı
ve önde gelen fakihler İbn Tolun Camii'nde fılah müd_er~isliği yapmışlardır. Caminin Şafii müderrisleri arasında İzzeddin İbn Cemaa
(ö. 767 jı366), Burhaneddin İbn Cemaa (ö. 790/ı388) ve Celaleddin Bulkinl (ö. 824/ı42ı); Hanefi müderrisleri arasında Şemsed:
din Serud (ö. 710(ı310), Şemseddin İbnü'l-Harlri (ö. 728/1328),
Cemaleddin İbnü't-Türkmani (ö. 769 jı368) ve Siraceddin Hi ndt (ö.
773fı372); Hanbeli müderrisl~ri arasında is~ Sa'deddin el-Harisi
(ö. 7ııjı3ı2) ile onun oğlu Şemseddin el-Harisi (ö. 732jı332) gibi
Kahire kadılkudatlığı yapmış dönemin önemli fakibieri yer a1rnaktaydı.28
.
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Vakfiyede İbn Tolun Camii'ne bir hadis şeyhi, bir hadis muidi
ve 20 hadis öğrencisi tayin edilmiştir. Hadis şeyhine aylık 200 dirhem, muide 80 dirhem, öğrencilere ise aylık toplam 300 dirhem
maaş tahsis edilmiştir. Vaktiyede tefsir dersi için de bir tefsir şeyhi
ve ıs öğrenci belirlenmiş, tefsir şeyhi için aylık 200 dirhem, ıs öğ
renciye ise aylık toplam 2SO dirhem tahsis edilmiştir.29 Memlükler
döneminde İbnü'n-Nehhas el-Halebi (ö. 698fı299), EbU Hayyan
el-Endelusl (ö. 74Sfı344), Bahaedcün İbn Akli (ö. 769fı367) ve
Bahaeddin Sübki (ö. 773/1372) gibi özellikle dil ilimlerinde şöhret
sahibi olan alimierin İbn Tolun Camii'nde tefsir şeyhliği yaptıklan
tespit edilmiştir.30
Vaktiyede camide bir tıp dersi düzenlenmesi de kararlaştırıl
Bu dersi verecek tıp müderrisinin tıp ilminde (tıbbü'l-ebdan)
mütehassıs; hastalıklar ve bunların tedavisini iyi bilen .bir kimse

mıştır.

"

Tücibi, Müstefddü'r·rihle ve'f.IAtirlib, thk. Abdülhafıı Mansuı; Darü'I·Arablyye li'I·Kiı:Ab, ty. s.
3·4; Nüveyri, Nihôyetü'l-ereb, XXXI, 203; Makriıi, Hıtııt, IV/1. 78.
·

n

Vakjiyetü Büsameddin Ldçin, 22.
.
.
Mfdllli, Erken Memlük Döneminde Bir İlmt Müessese: İbn Ta/un Camii, s. 89·90, 91-99,103.

'

8

•• Vakjiyetü Hüsömeddm Ldçfn, 23.
""

Midilli, Erken Memlük Döneminde Birllmt Müessese: İbn Ta/un Camii, s. 111·119.
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olması şart koşulmuştur. Bu ders için bir tıp müderrisi ve on öğ
renci belirlenmiş, tıp müderrisine aylık 100 dirhem, on öğrenciye
ise aylık toplamda ıso dirhem tahsis edilmiş, bu ıso dirhernin öğ
renciler arasında nasıl dağıtılacağına ise müderrisin karar ver~ esi

istenmiştir. 31

Vakfiyede buraya kadar zikredilen derslere ek olarak camide bir
de miad 32 düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Vakfiyede miact derslerinin Cuma, Pazar ve Çarşamba günleri yapılması şart koşulmuş ve
bıı ders için bir Şafii fakihi ile bir okuyucu (ka ri) görevlendirilmiştir.
Miad şeyhiiçin aylık 200 dirhem, kariiçin ise 40 dirhem tahsis edilmiştir.33 Zikredilenlere ek olarak İbn To lun Camii'nde nahiv ve kıra
at mütesaddirliği ile meşihatüssübha ve hatiblik gibi cami· vakfının
ulemaya sunduğu baş!ka ilmi mansıblar da mevcuttu. 34
Vakfiyede dersler, mansıblar ve tahsisatiada ilgili şartların yaderslerin nasıl işleneceğiyle ilgili de kayıtlar bulunma!ctadır.
Hangi dersin haftada kaç gün, günün hangi saatinde ve ne usulle
işleneceği tespit edilmiştir. Örneğin fikıh müderrisinden müntesibi olduğu mezhebin fıkhını iyi bilmesi; yani mezhebinin usulü ve
fürı1u hususunda yeterli bilgiye sahip olması ve mezhep içindeki
mi.ıtat öğretim şeklini sürdürmesi beklenmektedir.35 Hadis dersine
katılan öğrencilerin ise ders yapılan her gün (eyyiimü'l-iştigiil) için
bir hadis ezberlemeleri şart koşulmuştur. Hadis muidi de öğrenci
lerin ezberledikleri bu hadisleri dinlemek ve gereldi tashihleri yapmakla görevlendirilmiştir.36
nında

Memlükler döneminde İbn Tolun Camii vakfının ulemaya sun~
·d uğu dersler ve ilmi mansıblar şu şekHdedir: 37

308

3ı

Vakftyetü Hüsfımeddin Lôçin, 20.

3

Miad "sözleşmek" anlamına gelen vôade fiilinden türeyen bir sözcük olup "buluşma yeri veya
zamanı" demektir. Miad adı verilen dersler muhtemelen haftanın belirlenmiş günlerinde ve
belirlenmiş mekanlarda gerçekleştirildiideri için bu adı almışlardır. Miadın vaaz ve nasihat
içeren bir ders olduğu söylenebilir. Miadı vaaz ve sohbetten ayıran husus ise onda belirl! bir
kitabın takip edilmesiydi. Genellikle bir tefsir ya da hadis metninin takip edildiği miadlarda
bir ka ri metni bir şeyhe okur ve şeyh de okunan bölümler üzerine bir ders veya vaaz verirdi.
Aynntılı bilgi için b k. Midilli, Erken Memlük Döneminde Bir İ/mi Miiessese: İbn To/un Camii, s.
121-123.
.

'

33

Vakftyetii Hiisômeddfn Lôçin, 23-24.

3

Bu mansıblar hakkında aynntılı bilgi için bk. Mid illi, Erken Memlük Dôneminde Bir İ/mf Miiessese: Ibn To/un Camii, s. 125-132.

•

35

ibare şu şekildedir:"~ ~i ı.. <,1.b1J c!'Y-' yı_,._, .:ı,i c!'.u-J ,ı:.....ıı ı-)1 p ...ı..!..,_...;.. .rA"·
Vokfiyetii Hiisômeddin Laçin, 22; Abdülgani Mahmud Abdülatl', et-Ta7im ft Mısr zemene'I·Ey·
yübiyyin ve'/-Memdlik, Daru'I-Maarlf, KahJre ty., s. 229.

36

Midilli, Erken Mem/ük Döneminde Bir ilmi Müessese: lbn To/un Camii, S- 105.

37

Mi dilli, Erken Memlük Döneminde Bir Ilmi Miiessese: İbn To/un Camii, s. 169.
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SONUÇ

Valof hukukuna dayanan ve' ulemaya mansıblar sunan bir kurum olarak medresenin yaklaşık bir tadh olarak IV. (X.) }iüzyılda
ortaya çıkışı ve V. (XI.) yüzyıldan itibaren kendi hiısusi foririuna
ulaşması, ulemanın sosyal konumunu ve ilişkilerini önemli ölçüde .
etkilemiştir. Medrese öncesi dönemde ulema geçimini sağlayacak
bir zanaat :v.a da mesleğe sahip olur ve ilmi faaliyetlerini çoğunlukla
maddi bir karşılık ·almaksızın sürdürürdü. Medreselerin teşekkülü
ve İslam dünyasında yaygınlık kazanmasıyla birlikte ulemaya çok
sayıda mansıb tahsis edilmiş ve bu durum ulemanın sosyo-ekonomik duru·munda ve siyaset ehli ile ilişkilerinde ciddi dönüşümlere
sebep olmuştur.38 Ancak medresenin ortaya çıkışı, ulemanın ilmi
pratiklerinde herhangi bir değişikliğe ' yol açmış değildi. İslam tarihinin ilk dönemlerinde belirlenen ve camilerde uygulanan ilmi
usuller daha·sonrakl yüzyıllarda da ilmi faaliyetin çerçevesini·belirlemeye devam etmiştir. Erken Memlük dönemine gelindiğinde ise
Kahire'nin bazı önemli camilerinin medresenin ortaya koyduğu ilim
kurumu inodeİine uyum sağladıkları görülmektedir. Bu camilerde
tıpkı medreselerde olduğu gibi ulema için mansıblar ihdas ediliyor
ve bu durum vakıf hukuku ile tanzim ediliyordu. Camiler için vakıflar kuran sultan ve emirler, camide düzenlenecek dersler ve ilmi
mansıblara tayin edilecek ulema ile ilgili şartları kendileri belirleyebilmekteydiler. Cami vakıflannın idaresi, medresede olduğu gibi
vakıf gelir-giderleri, dersler ve ilmi mansıpların .denetimi konusunda yetki sahibi _olan birnazır tarafından yerine ge.tirilmekteydi. Her
ne kadar Memlükler' döneminden önce de camilere vakıf yoluyla
dersler vakfedildiğine rastlanabilse de Memlükler döneminde ca-

lntı!madonal

,. Joan Elizabeth Gilbert. The Ulama ofMedieval Damascus and the
World oflslamic
Scholarship (Yayımlanmamış Doktora Tezi), University of caJifomla, Berkeley 1977, s. 59.
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milerin, kuruluşlarından itibaren valaflar ile desteklenen bir ilim
kurumu olarak tasarlandığı ve bu durumun Mısır-Şam bölgesinde
çok sayıda camide uygulandığı görülmektedir.
İbn Tolun Camii, Erken Memlükdöneminde bircaminin ulemaya
sunabildiği

ilmi mansıbların çeşitliliğini görmek balamından
dikkat çekici bir örnektir. Nitekim camide fıkıh müderrisi, hadis
şeyhi, tefsir müderrisi, tıp müderrisi, miad şeyhi, kıraat ve nahiv
mütesaddiri, şeyhüssübha ve hatip gibi ulemaya tahsis edilen ve
valaflarla desteklenen çok sayıda mansıb bulunmaktaydı.
lbn Tolun Camii'nin Erkeri Memlük döneminin en prestijli ilim
biri olduğunu söylemek mümkündür. Dönemin
önde gelen ulema ailelerinin üyeleri, İbn Tolun Camii'nde mansıb
sahibi olmuşlardır. Şafii BeniCemaa ve Süblô aileleri ile Hanefi Bem
Türkınani ailesi bunların başında gelme~edir. Bununla "beraber
Erken Memlük döneminde Kahire k§dılkudatlığı yapmış fakibierin
pek çoğunun İbn Tolun Camii'nde bir ya da birden fazla mansıbı
elinde bulundurduğu görülmüştür.
kurumlarından

Memlük Kabiresi'nde bulunan İbn Tolun Camii üzerine yapılan
bu çalışmada camiierin medreseler i~şa edilip yaygınlaştıirtan sonra da ilmi faaliyetlere mekan sağlamaya devam ettiği ve ulemaya
çok sayıda mansıb sunduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bazı
araştırmacıların iddia ettiği üzere cami için "medrese-öncesi eğitim
kurumu" demek mümkün olmadığı gibi medreselerin teşekkülüy
le birlikte ilmi faaliyetlerin "camiden medreseye intikal ettiğini"
savunmak da mümkün görünmemektedir. Medreseler camilerdeki
ilmi faaliyetleri yerinden etmek değil, belki onları desteklemek ve
· yeni ders mekanlan sağlamak gibi bir işlev görmüşlerdir. Bu tebliğin te~el iddiası, önceki asırlarda medresenin ortaya koymuş olduğu valaf temelli ilim kurumu modelinin Erken Memlük döneminde
Kahire camilerinde de benimsenmiş olduğudur. Bir başka deyişle
bu dönemde cami, medrese-valaf ve medrese-ulema-mansıb ilişki-,
leri hususunda medrese üzerinden o~ya konulmuş olan modele
uyum sağlamıştır. Müslüman dünyada bilginin nesilden nesil e akta.rılma faaliyeti ise temelde bir mekandan bağımsız olarak hoca-talebe ilişkilerine ve ilmi seyahatlere bağlı olarak sürdürülmeye devam
etmiştir.
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