
!ında yalnızca bu mekanlardan oluşma
dığı akla gelmekteyse de plan tipi ve 
hücre sayısı hakkında herhangi bir ipu
cu bulunmamaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Evliya Çelebi, Seyahatname, IX, 203 ; K. Wul
zinger. "Die Piruz Moschee zu Milas", Fest· 
schrift der technischen Hochschule, Karlsruhe 
1925, s. 161 ·185 ; a.mlf. - v.dğr., Das isla
mische Milet Berlin-Leipzig 1935, s. 60·68; i. 
Hakkı Uzunçarşılı. Afyon Karahisar, Sandık/ı, 

Bolvadin, Çay, Isakl4 Manisa, Birgi, Muğla, 

Milas, Peçin, Denizli, Isparta, Atabey ve Eğir
dirdeki Kitabeler ve Sahip, Saruhan, Menteşe, 

inanç, Harnitoğulları Hakkında Malumat, İs· 
tanbul 1929, ll, 158·160; P. Wittek, Menteşe 
Beyliği. Xffi·XV. Asırda Garbi Küçük Asya Ta
rihine Ait Tetkik (tre. Orhan Şaik Gö kyay), An
kara 1944, s. 84-87 ; Aşkıdil Akarca - Turan 
Akarca. Milas: Coğra{yası, Tarihi ve Arkeoloji
si, istanbul 1954, s. 93-102; Ali Kızıltan, Ana
dolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul 
1958, s . 119; Ayverdi, Osmanlı Mimarisi I, s. 
514-523, rs. 895; G. Goodwin, A History of Ot
toman Architecture, London 1971 , s. 31 , 74-
75 ; Afife Batur. Osmanlı Camilerinde Kemer, 
Strüktür-Biçim ilişkisi Üzerine Bir Deneme 
(1300-1730), İstanbul 1974, s. 62, 138·139; 
Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Med
rese/eri, İstanbul 1976, s . 566; Oktay Aslana
pa. Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı: XIV. Yüz
yıl, İstanbul 1977, s. 42-43; Yıldız Demiriz, Os
manlı Mimarisinde Süsleme 1: Erken Devir 
(1300·1453), İstanbul 1979, s. 627-633; Rah
mi Hüseyin Ünal. Osmanlı Öncesi Anadolu
Türk Mimarisinde Taçkapılar, İzmir 1982, s. 
12, 28; Gönül Öney, Beylikler Devri Sanatı: 
XIV-XV. Yüzyıl (1300-1453), Ankara 1989, s . 
14; Hafız Kadri. "Menteşe · Emfıretine Ait Asar-ı 
Kadime": TOEM, V / 25 (1 330), s. 57·60 ; a .mlf .. 
"Menteşe ' de Menteşelilerden Sonraki Asar", 
a .e., V/29 (1330), s. 308-317; Semavi Eyice, 
"İlk Osmanlı Devrinin Dini-İçtimai Bir Mü
essesesi: Zaviyeler ve Zaviyeli Carniler", iFM, 
XXlll / 1-2 (1962-63), s. 1 ·80; Besim Darkot, "Mi
las", iA, Vlll, 314. liJ AYN UR D u RUKAN 

ı 
FİRÜZ ed-DEYLEMİ 

ı 

( ~..Uij.JA) 

Ebü' d-Dahhil.k Fln1z 
(Feyruz) ed-Deyleml 

(ö. 53/673) 

Peygamberlik iddiasında bulunan 

L 
Esved ei-Ansi'yi öldüren sahabi. 

__j 

Aslen iranlı olup Kisra Enüşirvan 'ın 
Habeşliler ' i Yemen'den çıkarması için 
gönderdiği ordu ile Yemen'e gitti ve ora
da yerleşti. Bazı kaynaklarda Necaşf'nin 
kız kardeşinin oğlu olduğu da kaydedi
lir. Ayrıca Ebü Abdullah, Ebü Abdurrah
man künyeleriyle, Himyer'e yerleştiği için 
de Himyeri nisbesiyle anılır. 
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10 (631) yılında Yemen'den Medine'
ye gelen heyetin içinde yer aldı ve on
larla birlikte müslüman oldu. San'a Va
lisi Bazan'ın, hem kendisinin hem de Eb
na ' nın müslüman olduğunu bildirmek 
üzere Vebr b. Yuhannis ile Ffrüz'u Hz. 
Peygamber' e gönderdiği rivayet edil
mektedir. İslamiyet'i kabul etmeden ön
ce iki kız kardeşle evli olan Ffrüz Hz. Pey
gamber'in emri üzerine eşlerinden biri
ni boşadı (Ebü Davüd, "Tal~", 25 ; Tirmi
zi, "Nikal_ı", 34) . 

Resül-i Ekrem'in Ebna arasından Ff
rüz'u vali seçtiği, Esved el-Ansf'nin ken
disine itaat etmesi şartıyla onu yerin
de bıraktığı, Hz. Ebü Bekir zamanında 
da bu görevine devam ettiği bilinmek
tedir. 

Ffrüz, Yemen 'de peygamberlik iddia 
eden Esved el-Ansf'ye karşı gönderilen 
İslam ordusuna katıldı. Bir grup arka
daşıyla birlikte Esved'i öldürdü. Ffrüz ed
Deylemi'nin onu tek başına öldürdüğü
ne ve bu durumu öğrenen Hz. Peygam
ber'in kendisini övgüyle andığına dair 
rivayetler de vardır. Caetani'nin, Esved'i 
öldürdüğü sırada Ffrüz'un henüz İsla
miyet'i kabul etmediği ve Mecüsi oldu
ğu iddiası tarihi gerçekiere aykırıdır. Es
ved el-Ansf'nin öldürülmesinde rolü bu
lunan Kays b. Mekşüh , Ffrüz'un Hz. Ebü 
Bekir tarafından San'a'ya vali tayin edil
mesi üzerine isyan etmişse de Ffrüz çe
şitli kabilelerle iş birliği yaparak Kays' ı 

mağlüp etmiştir. 

Ffrüz ed-Deylemfnin dört hadis rivayet 
ettiği bilinmektedir. Kendisinden oğul
ları Dahhak, Abdullah, Said ve başkaları 
rivayette bulunmuştur. Rivayetleri Ebü 
Davüd, Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve Da
rimf'nin sünenleriyle Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'inde yer almaktadır. Bu ri
vayetlerin birinde, içkinin yasaklanması 
üzerine Hz. Peygamber' e bağcılık yaptık
larından söz ederek bundan sonra üzüm
leri nasıl kullanacaklarını sorduğunu, Re
sül-i Ekrem'in de ona üzümleri kuru
tup hoşaf ve sirke olarak değerlendir
meyi tavsiye ettiğini bildirmiştir (Darimi, 
"Eşribe", 13; N esai, "Eşribe", 56). 

Muaviye döneminde de San'a valiliği 

yaptığı kaydedilen Ffrüz Mısır'a yerleşti; 
53 (673) yılında Kudüs'te veya Yemen'de 
vefat etti. Hz. Osman döneminde (644-
656) öldüğü de rivayet edilmektedir. Mu
haddis ve tarihçi Sirüye b. Şehredar ed
Deylemi onun soyundandır. 
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FİRÜZ ŞAH HAlACİ 
( ~ .l:._J.JA) 

(ö. 695 / 1296) 

Halaeller hanedanının 
kurucusu ve ilk hükümdan 

(1290- 1296). 
__j 

Delhi'deki Türk-Memlük Sultanlığı'na 
(Muizziler) son vererek yerine yine Türk 
asıllı Halaciler sülalesini kuran Celaled
din Ffrüz Şah'ın doğum tarihi kesin ola
rak bilinmemektedir. Babasının "Yuğ

ruş" (vezir) lakabını taşıması nüfuzlu bir 
aileden geldiğini gösterir. Balaban Han 
devrinde (1266- ı 287) sercandarlık (hü
kümdarı korumakla görevli muhafıziarın 

emiri) gibi mühim görevlerde bulunmuş 
ve Samane kendisine ikta edilmişti. Ba
laban'ın ölümünden sonra aile fertleri 
arasındaki mücadelelere karışmış, onun 
ailesinden Nizameddin'in bertaraf edil
mesinden sonra da Halaç emirlerinin 
desteğiyle Samane'den merkeze geti
rilerek arız-ı memalik tayin edilmiştir. 

Balaban ailesinden Muizzüddin Keyku
bad'ın felçolmasını fırsat bilen iki Türk 
emfri, Keykubad'ın küçük oğlu Keyü
mers'i Şemseddin lakabıyla sultan ilan 
ederek kendilerine büyük imkanlar sağ
lamışlardı. Celaleddin Ffrüz Şah· ın Ba
harpür' da bulunduğu sırada oğulları , 

bu gelişmelerden memnun olmayan ba
zı emirlerle iş birliği yaparak Muizzüd
din Keykubad ile oğlunu ortadan kal
dırdılar ve yetmiş yaşlarındaki el-Meli-



kü'I-Müeyyed Celaleddin Ffrüz Şah'ı KI
Iügari'de Delhi sultanı ilan ettiler (3 Ce
maziyeliihir 6891 1 3 Haziran 1290). 

100 yıla yakın bir zamandan beri Mu
izziler'in elinde bulunan Delhi Sultanlığı'
nın beklenmedik bir şekilde Halaciler'in 
eline geçmesi Delhi halkı üzerinde kötü 
tesir yaptı. Bu durumu değerlendiren Ff
rüz Şah Delhi'ye gitmeyip KIIGgari'deki 
Kasr-ı Muizzf'yi tamamlayarak bu kasa
bada kaldı . Etrafına bir sur çektirip şehri 
imar etti, adını da "Şehrinev" (yeni şehir) 
olarak değiştirdi. Saltanatını güçlendir
mek için Halaç beylerine çeşitli unvanlar 
ve iktiHar veren Ffrüz Şah teşkilat ve ge
leneklerde bir değişiklik yapmadı. Sadece 
Balaban sülalesinin kırmızı çetri yerine 
beyaz çetri tercih etti. Halkın yeni ida
reye alışmasından sonra da Delhi'ye gi
derek ailesinin eski mülkü olan ikamet
gahta Delhi Sultanlığı tahtına oturdu. 

Ffrüz Şah'ın saltanatma karşı ilk isyan 
hareketi, Balaban sülalesine son verildi
ği sırada merkezden uzaklaştırılan Ba
laban'ın yeğeni Çahcu Küşlü Han tara
fından başlatıldı. Çahcu, Celaleddin Ff
rüz Şah'ın tahta çıkışından iki yıl sonra 
tahtın meşru varisi olduğunu iddia ede
rek Delhi üzerine yürüdü. Ffrilz Şah'ın 
ortanca oğlu Erkli Han kumandasındaki 
ordu asileri yenip hepsini esir aldı. Cela
leddin, karşısına çıkarılan bu eski emir
leri müslüman kanı dökmeye gönlünün 
razı olmadığını söyleyerek affetti. 

Ffrilz Şah devrindeki ilk askeri başarı 
bir Moğol ordusunun bozguna uğratıl

masıdır. Bu ordudan esir edilenlerin bü
yük bir kısmı Müslümanlığı kabul etmiş
ler ve Delhi civarına yerleştirilmişlerdir. 
Yeni hayat şartlarına uyamayanlar ise 
ülkelerine geri dönmüşlerdir. Ffrilz Şah 
devrindeki en büyük askeri başarı ise 
yeğeni ve damadı olan Ala ed din Hala ci' 
nin 1294 'te başlattığı Devagiri (bugün
kü Devletiibiid) seferidir. Alaeddin bu se
ferde birçok ganimet elde etmiş ve bü
yük servet sahibi olmuştu. Ffrüz Şah'ın 
tarunu Ahmed Çap, çok hırslı ve hilekar 
bir kişi olan Alaeddin'in elinden gani
metieri alması için Ffrüz Şah'ı ikna et
meye çalıştıysa da hükümdar bu teklifi 
kabul etmedi ve Delhi'ye döndü. Alaed
din hükümdara bir ariza göndererek 
elindeki ganimetieri teslim edeceğini bil
dirdi. Halbuki bir yandan da bütün as
keri hazırlıklarını tamamlıyordu . Nite
kim Alaeddin'in kardeşi Elmas Bey ta
rafından çeşitli hilelerle kandırılan Ffrilz 
Şah bir gemiyle Ganj'ı geçip Alaeddin'in 
yanına gidince başı kılıçla kesildi : ma i-

yetindekiler de kılıçtan geçirildi (ı 7 Ra
mazan 695 1 19 Temmuz 1296). 

Daha önce aldığı emir üzerine ordu
sunun başında Kar'a'ya doğru yola çık

mış olan Ahmed Çap dedesi Ffrilz Şah'ın 
akıbetini öğrenince ordusuyla Delhi'ye 
döndü. Ffrüz Şah'ın karısı ise tahtı or
du ve halk tarafından sevilen ikinci oğ
lu Erkli Han'a teslim edeceği yerde kü
çük oğlu Rükneddin ibrahim'i tahta çı
kardı. Bu hoşnutsuzluktan faydalanan 
Alaeddin, Ffrüz Şah'ın öldürülmesinden 
beş ay sonra Delhi'ye gelerek tahta geç
ti. Celaleddin Ffrüz Şah'ın iki oğlu ile to
runu Ahmed Çap'ın gözlerine mil çekil
diği gibi Erkli Han'ın bütün çocukları da 
öldürülerek sülalesi yok edildi. 

Celaleddin Ffrüz Şah sönük bir hüküm
dar olmakla beraber insani meziyetle
ri yüksek, faziletli ve dindar bir kimse 
idi. Putperest Hindillar'ın ve Moğollar'ın 
amansız düşmanı olan Ffrilz Şah, bütün 
hareketlerinde islami hükümlerin dışı
na çıkmamaya dikkat etmiştir. Kendi
sine daima Gazneli Mahmud ile Büyük 
Selçuklu Hükümdan Sencer'i örnek alır
dı. Şiir ve edebiyata yakın ilgi duyan Ff
rilz Şah tarihe de meraklı idi. 
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FIRÜZ ŞAH TUGLUK 

( ~ .C:._j~) 

(ö. 790 / 1388) 

Tuğluklu hükümdan 
(1351-1388). 

_j 

707'de (1307) doğdu. Asıl adı Kemaled
din olup babası Karavna (Karauna) Türkle
ri'nden Sipehsalar Melik Receb, annesi 
Bhatti kabilesi reisierinden birinin kızı 

Naile'dir. Ffrilz Şah , amcası Sultan Gıya-

F[RÜZ ŞAH TUGLUK 

seddin Tuğluk ve amcasının oğlu Il. Mu
hammed tarafından yetiştirilmiş ve dev
letin üst mevkilerinde görev almıştı. Il. 
Muhammed çıktığı bir sefer sırasında 
Sind'deki Tatta (Thatta) civarında ansızın 
ölünce (20 Mart 1351) yerine geçecek ço
cuğu olmadığından Ffrüz Şah Tuğluk ule
ma ve devlet büyüklerinin kararı ile Tuğ
luklu tahtına oturdu (24 Mart 1351 ). An
cak bu sırada Delhi'de bulunan vezir Ha
ce-i Cihan Ahmed Ayaz, Muhammed Tuğ
luk'un oğlu olduğu iddia edilen bir ço
cuğu tahta çıkardı. Ffrilz Şah Delhi'ye 
yaklaşınca Ahmed Ayaz yeni sultandan 
kendisini affetmesini istedi, fakat sul
tanın adamları Ayaz'ın cezalandırılmasın

da ısrar ederek onu öldürttüler. 

es-Sultanü'l-a'zam Ebü'l-Muzaffer Ke
maleddin Ffrilz Şah es-Sultani sakin bir 
insan olmasına rağmen hakimiyet saha
larını genişletme arzusundaydı. Bu ga
ye ile Il. Muhammed'in vefatı üzerine 
elden çıkan eyaletlerden Bengal'e 1353-
1354 ve 1359-1360'ta iki sefer düzen
ledi. Fakat bunlardan kesin bir sonuç 
alınamadı. Daha sonra Nagarkot- Kangra 
( 1363) ve Tatta . ( 1366-1367) seferlerinde 
başarılı olarak buralarda üstünlüğünü 
kabul ettirdi. Askeri alanda parlak bir 
başarısı görülmeyen Ffrüz Şah Tuğluk 
uzun süren saltanatında devamlı barış 
ve istikrar arayışında olmuştur. Son de
rece samimi ve muhafazakar bir müs
lüman olan Ffrilz Şah, devletin mali işle
rini ve vergi usulünü şeriata göre yeni
den tanzim ettirerek şer'i olmayan yir
mi sekiz çeşit vergiyi kaldırdı. Brahman
lar'a cizye koydurttu, ihtidayı teşvik için 
de yeni müslüman olanların vergi yükü
nü hafifletti. Tarımda serbest bir politi
ka takip edildi ve köylülere karşı müsa
mahalı davranıldı. Bu arada verimliliğin 
arttırılması için sulama kanalları ve ku
yuları açıldı. Böylece kısa zamanda tahıl 
ve diğer zirai ürünlerde verim artmış ve 
halkın refah seviyesi yükselmiştir. 

Ffrüz Şah 'ın yumuşak yönetimi devle
tin tebaası ile olan ilişkilerinde de ken
dini hissettirmiştir. Ceza kanunları ha
fifletilmiş, devlet müesseseleri halkın 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabile
cek bir duruma getirilmiştir. Suçlulara 
işkence edilmesi yasaklanmış, memur
ların halka iyi davranmaları emredilmiş, 

adalet sistemi hızlı ve kolay işler hale 
getirilmiş, kurulan birçok hayır mües
sesesi ile hastaların, işsizierin ve fakir
Ierin sıkıntıları hafifletilmeye çalışılmış
tır. Ffrüz Şah fakir kızların çeyiz mas
raflarını karşılamak üzere Divan-ı Hay-
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