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MUHAMMED el-HALILI 
( J::l.>d 1 ..).§! ~..ıl 1 ..:, y. ) 

Hc'ke Gıyasüdd!n Muhammed 
b. Ahmed el·Hallll et-Tebriz! 

(ö. 992/ 1584'ten sonra) 

İranlı hattat. 
L _j 

Tebriz'de doğdu. Hakkında yeterli bil
gi yoktur. Mehdi Beyani, hattatın Hace 
Gıyaseddin Muhammed b. Ahmed el-Ha
Iili imzasıyla 992 ( 1584) tarihini taşıyan 
bir Kur'an'ını Kum şehrinde Ma'süme'
nin türbesinde gördüğünü bildirir (ljoş · 

nüvfsan, lll-IV, 1128). Müstakimzade Sü
leyman Sadeddin ise hattatın İsfahan'-

Gıyaseddin Muhammed ei-Halili hattı ile Bakara süresinin 
ilk ayetleri ( Hacı Selim ASa Ktp., Hud•ı. ne. 1 7) 
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da sülüs ve nesih yazılarda akranından 
ileri olduğunu. bu sebeple İran Şahı ı. 
Tahmasb' ın Osmanlı Padişahı lll. Murad'a 
göndereceği hediyelere ilave olarak bir 
mushaf yazılmasını arzu ettiği zaman 
bu görevin kendisine verildiğini belirte
rek 983'te (1575) tamamlanan bu mus
hafın İstiınbul'a getirildikten sonra Ebü 
Eyyüb el-Ensari'nin türbesine konduğu- Gıvaseddin Tuğluk'a ait bir gümüş sikke il,ıanbuı Meoıo;' 
nu. 979'da ( 1571) yazdığı kırkıncı Kur'an M"'"''· Teşh''· "'· zssıı 
nüshasının da İstanbul'da Sadrazam Mu-
rad Paşa Türbesi'nde bulunduğunu söy-
ler (Tuh{e, s. 382) . 

Hattatın ince bir muhakkak hattıyla 
yazmış olduğu 992 ( 1584) tarihli ve Ha
ce Gıyaseddin Muhammed b. Ahmed ei
Halili et-Tebrizi imza lı bir Kur'an nüsha
sı halen Üsküdar'da Hacı Selim Ağa Kü
tüphanesi'nde Hüdai bölümünde bulun
maktadır (nr. 17). 

BİBLİYOGRAFYA: 
Beyanı, ljoşnüvrsan, lll-IV, 1128; MOstakim

zacte, Tuh{e, s. 382. li! ALi ALPARSLAN 

L 

GIYASEDDİN TUGLUK 

(ö. 725 / 1325) 

Tuğluklu hanedanının kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(1320-1325). 
_j 

Babası Horasan'dan göç edip Hindis
tan'a yerleşen Karavna (Karauna) Türkle
ri 'nden. annesi bir Hindü ailesindendir. 
İbn Battüta, Karavna Türkleri'nin VII. (XIII.) 
yüzyılda Afganistan ile Sind arasındaki 
dağlık bölgelerde yaşadıklarını söyler. 

HalacTier'den Alaeddin Muhammed 
Şah zamanında (1296-1316) orduya gi
ren Gıyaseddin Tuğluk, sultanın kardeşi 
Uluğ Han Elmas tarafından önce yaya, 
sonra da atlı sınıfına kabul edildi. Kısa 
zamanda kendini. göstererek mirahur
luğa yükseldi. Bu sırada Halaciler buh
ranlı günler yaşamaktaydılar. Zira Af
ganistan'dan Sind ve Pencap'a inen Mo
ğol orduları her yeri yakıp yıkıyor ve fır
sat buldukça Delhi'ye doğru akınlar dü
zenliyorlardı . Tuğluk bu dönemde onlar
la mücadeleye girdi ve büyük başarılar 
kazandı. Dipalpar valiliğine tayin edilin
ce ( 131 5) Moğol tehdidini ön i edi. Hatta 
Afgan geçitlerini aşıp baskınlar düzen
leyerek onlara ağır kayıplar verdirdi. Bu 
başarısı ona büyük itibar kazandırdı ve 
Sind'de Melik Gazi unvanıyla üne kavuş
tu. İbn Battüta, Mültan'da bir caminin 
mahfilindeki kitabede, "Ben yirmi do
kuz defa Tatarlar ile savaşarak onları 

yendim ve o zaman Melik Gazi adını al
dım" yazısını gördGğünü kaydeder. 

Melik Gazi Tuğluk, HalacTier'den Kut
büddin Mübarek Şah döneminde de 
( 1316-1320) aynı görevde kaldı. Kutbüd
din Mübarek Şah'ı öldürtenler arasında 
bulunan Hindü asıllı mühtedi Hüsrev 
Han'ın tahtı ele geçirip tekrar HindO ge
leneklerini yerleştirmeye çalıştığı bir dö
nemde Melik Gazi Tuğluk' un oğlu Mira
hOr Fahreddin (CGne), Kutbüddin Müba
rek Şah'ın ölümünden sonra gelişen ha
diselerde faal olarak rol aldı. Türk ku
mandanlarla iş birliği yaparak babasını 
yardıma çağırdı. Bu fırsat Melik Gazi'ye 
ikbal yollarını açtı. Sind ve Pencab kuv
vetleriyle başşehir üzerine yürüdü. Hüs
rev Han'a karşı olanlar da kendisine ka
tıldılar. Yapılan savaşı kazandı ve Hüs
rev Han ' ı öldürterek Gıyaseddin Tuğluk 
Şah unvanıyla tahta çıktı (6 Eylül 1320). 
Böylece Delhi Sultanlığı'nda Tuğluklular 
dönemi başlamış oldu. 

Tuğluk Şah devlet yönetiminde ken
disine yakın bulduğu kişilere görev ver
di. Oğlu Fahreddin'e de " uluğ hanlık" ma
karnını tevcih etti. Sultanlığın Mültan, 
Bedaün, Evez. Lahor gibi şehirlerine ye
ni valiler gönderdi. Birçok karışıklığa se
bep olan vergi işini adilane şekilde hal
letmeye çalıştı. Cagir* ve cagirdarlık mü
essesesi de yeni kanunlarla daha sistem
li hale getirildi. 

Bu sırada saltanatın HalacTier'den Tuğ
luklular'a geçmesini fırsat bilen Güney 
Hint racaları yıllık vergi ve haraç gön
dermeyi kesmişlerdi. Varangal racası Rai 
Pratap Rudra Deva asi duruma düştü
ğü için cezalandırılması gerekiyordu. Gı
yaseddin Tuğluk Şah , Melik Timur, Me
lik Tigin ve Melik Bayram gibi güvenilir 
kumandanlarla Uluğ Han Fahreddin'i Va
rangal üzerine gönderdi. Ancak başşe
hirden çok uzaklaşılınca Tuğluklu kuv
vetleri arasında isyan baş gösterdi. Bu
nun üzerine Uluğ Han Fahreddin sürat-



le Delhi'ye doğru çekilerek durumu ba
basına bildirdi. Sultan ordudaki isyanın 
elebaşılarını cezalandırdı. Uluğ Han da
ha sonra Varangal'a girdi ve Rudra De
va'yı mağlüp etti. Varangal'a da Sultan
pür adı verildi. 

Gıyaseddin Tuğluk Şah, kendisine tabi 
olarak Balaban ailesince yönetilen Ben
gal'in meselelerini yakından takip et
mekteydi. Leknevti'de meydana gelen 
taht değişikliği üzerine kardeşler ara
sında kavgalar başlamış, taht iddiacıla
rından Nasırüddin Şah Delhi'den yar
dım istemişti. Gıyaseddin Tuğluk, Uluğ 

Han'ı naib bırakıp Nasırüddin'in yardı

mına gitti. Yolda Nasırüddin Şah da ken
disine iltihak etti. Rakip taht iddiacıları
nın bertaraf edilmesi üzerine Nasırüd
din Şah Tuğluklular'ın desteğiyle Lek
nevti'de tahta çıktı. Gıyaseddin Tuğluk 
onunla bazı anlaşmalar yaptıktan sonra 
geri dönerken Tirhut üzerine yürüdü ve 
Raca Har Singh Deva'yı mağlüp etti, ra
ca Tuğluklular'ı metbü tanıdı. 

Tuğlukabad'a dönerken Afganpür'a 
uğrayan Gıyaseddin Tuğluk Şah, oğlu 

Uluğ Han tarafından kendisi için yaptı
rılan köşkte istirahate çekildi. Ordunun 
ve fillerin geçişini seyrederken aniden 
çöken köşkün enkazı altında kalarak öl
dü (Rebiülewel 725 /Şubat-Mart 1325) 
Bazı tarihçiler, bu olayın oğlu Muham
med'in bir komplosu olduğunu söylerse 
de yapılan son araştırmalar bunu doğ
rulamamaktadır. Gıyaseddin Tuğluk Şah 

Tuğlukabad'da toprağa verildi ve yerine 
oğ lu Muhammed Şah (U l uğ Han Fahred
din COne) geçti. 

Sikkelerde "Ebü'I-Muzaffer, es-Sulta
nü'l-a'zam. es-Sultanü'l-gazl, G ıyasü' d

dünya ve'd-din " gibi unvanlar kullanan 
Gıyaseddin Tuğluk Şah devrinin büyük 
hükümdarlarındandır. Zarif. nazik ve yar
dım sever bir insan olan Tuğluk Şah din 
adamlarını. ulemayı, şair ve sanatkarla-

Gıyaseddin Tuğluk'un türbesi · Tuğlukabad 1 Hindistan 

rı himaye etmiştir. Divan-ı Mezalim'e biz
zat başkanlık eder ve halkın şikayetleri
ni dinlerdi. Şeyh Nizameddin Evliya, dö
nemin en büyük vellsi olarak sultandan 
hürrrıet görmüştür. Farsça'yı en iyi ya
zan ve konuşan Türk diye şöhret kazan
mış şair ve edip Emir Hüsrev-i Dihlevl 
hükümdarın yakın nedimleri arasında 

bulunuyordu. Mimari eseriere de önem 
veren sultan:c- hanedanın adını yaşata

cak olan Tuğlukabad'ı inşa ettirmiş ve 
burayı devlet merkezi haline getirmiş
tir. Kalıntıları günümüze kadar gelen 
Tuğlukabad 1321-1323 yıllarında yapıl
mış ve içi birçok köşk ve bina ile zen
ginleştirilmiştir . 
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el-GIYASi 
(.;~ı) 

İmamü'l-Haremeyn el-Cüveyni'nin 
(ö. 478 / 1085) 
İslam anayasa 

ve idare hukukuna dair eseri. 
..J 

Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün " Gı

yasüddevle" lakabına nisbetle el-Gıyd
şf diye bilinen eserin tam adı Gıydşü '1-
ümem fi'Itiydşi'?-?Ulem'dir . Müellif ki-

ei-GIYAS1 

tabın mukaddimesinde, daha önce yaz
dığı en-Ni?dmiyye fi'l- erkdni'l-İsld
miyye'nin en-Ni?dmf adıyla tanınması 
gibi bu eserinin de el-Gıydşf diye meş
hur olması temennisinde bulunur. Dola
yısıyla Katib Çelebi, Bağdatlı İsmail Pa
şa ve Zahid Kevseri'nin el- Gıydşf ve Gı
ydşü '1- üm em 'i iki ayrı eser olarak kay
detmeleri doğru değildir. Eserin girişin
de Nizamülmülk'ün methedildiği kısmı 
aynen nakleden Sübkl kitabın adını yan
lışlıkla el- 'Ubdb şeklinde zikreder (Ta· 
ba/(:at, IV, 214-2 I 5). Yine Katib Çelebi ve 
muhtemelen ondan naklederek İsmail 
Paşa'nın 'İtdbü'l- ümem adıyla Cüvey
ni'ye nisbet ettikleri eser de Gıydşü '1-
ümem isminin yanlış yazılmış şeklinden 
ibarettir. 

Eserin yazılış tarihi kesin olarak bilin
memekle beraber 463 ( 1071) yılından 
sonra kaleme alındığı kesindir. Zira ki
tapta Malazgirt Zaferi'nden (I 07 ı) söz 
edilmekte (s. 344) ve bu zaferin tarih kay
naklarına geçtiği belirtilmektedir (s 346) 
Ayrıca müellifin Alparslan için dua etme
si (s. 34 7) ve bu duanın ölülerle ilgili bir 
muhteva taşıması göz önüne alınarak 
eserin onun ölümünden (465 / 1072) son
ra yazılmış olduğu da söylenebilir. Daha 
önce en-Ni?dmf'yi yazdığım belirten Cü
veynl (s. 7, 18) ayrıca Şafii mezhebine dair 
bir eser telif edeceğini söyler (s. 4 77) . 

Muhtemelen bununla, hayatının sonla
rında kaleme aldığı (İbnü ' I-Cevzi, XVI, 245) 
Nihdyetü '1 -ma U ab if dirdyeti '1- me?
heb adlı eserini kastetmektedir. Buna 
göre Cüveynl'nin son eseri olduğu söy
lenen el- 'A~Jdetü'n -Ni?dmiyye (DİA, 
II, 258) onun kelamla ilgili son eseri ol
malıdır. 

Cüveynl, el-Gıydşf'de zaman zaman 
bazı konuların ayrıntılarını fıkıh usulüne 
dair eserlerinde ele aldığını belirtir (me
sela bk. s. 399, 491 ). Nitekim fetva vere
cek kişide (mücteh id) aranan vasıflarla 
ilgili söylediği hususların el-Burhdn'da 
sıraladığı vasıflarla paralel olduğu görü
lür (krş. el-Burhan, ll , 1330-1333; el·Gı· 
yaş[, s. 400-404). Buradan hareketle ba
zı çağdaş yazarlar el-Gıydşf'nin el-Bur
hdn 'dan sonra yazılmış olabileceğini ile
ri sürerlerse de el-Burhdn'da temas et
tiği bir konuyu el-Gıydşf'de anlattığını 
belirtınesi (Il, 937 ; krş. el·Gıyaşf, s. 439-
522) el- Gıydşf'nin daha önce yazıldığını 
açıkça göstermektedir. 

el-Gıydşf üç ana bölümden (rükün) 
oluşmakta , bu bölümler de bablara ve 
yerine göre fasıliara ayrılmaktadır. Bi
rinci bölüm. bazı müelliflerin kitabın ima-
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