
i LTİZAM 

bir mali bürokrasi hemen kurulamadığı 
gibi ekonominin gelişme derecesi ve üre
tim- ulaşım-pazarlama yapısı, çoğu ayni 
olarak tesbit ve tahsil edilen zirai ürün
lerin toplanması, depolanması. nakliyesi, 
pazarlanması ve nihayet nakit olarak ha
zineye intikal eHirilmesine imkan ver
mekten oldukça uzaktı. İki yıllık emanet 
idaresi, iltizamda söz konusu olan şika
yetlerin tamamını ortadan kaldıramadı. 
Buna karşılık Tanzimat'ın nisbeten daha 
adil olmak üzere uygulamaya konulan 
yeni vergi rejimi, daha önce imtiyazlı bazı 
grupların ve bazı bölgelerde bizzat halkın 
yeni şikayetlerine sebep oldu. Daha da 
önemlisi. iltizam sayesinde tahsili mali 

' yılın başından itibaren imkan dahiline 
girmekte olan bütçe gelirleri, emanetle 
vergileri toplayan muhassılların yılın so
nuna doğru yapacakları ödemelere bağlı 
kaldığı için bir yıla yaklaşan bir gecikme 
ile karşı karşıya kalınrtı ıştı. Osmanlı ma
liye otoriteleri bu meseleyi, daha baştan 
öngörerek tarihinde ilk defa kağıt parayı 
piyasaya çıkarıp halletmeye çalışmışlar
dı. Ancak yıl sonunda hesaplar yapıldığı 
zaman gelirlerin iltizamın sağladığından 
çok daha düşük düzeyde kaldığı görüldü. 
Bir sonraki yıl da durumun aynı olduğu 
anlaşılınca iltizam metoduna tekrar dö
nüş de kaçınılmaz hale geldi. Ne hazine 
ne de halk emanet yönetiminden mem
nun kalmıştı. İltizam sektörüne hakim 
zümrelerin baskı ve dirençleri de bu so
nucun oluşmasında etkili olmuştur. İlti
zama 184Z'den itibaren yeniden dönül
mekle birlikte bunun en büyük şikayet
lere yol açtığı . sakıncalarının en çok or
taya çıktığı zirai üretimde bir yıl daha 
emanet usulüne devam edildi. Ancak ha
zine bakımından emanet usulü en başa
rısız sektör olduğundan 1843'ten itiba
ren burada da iltizama dönmekten baş
ka çare bulunamadı. 

Açık seçik tarifelere göre vergilendiril
diği için kanunsuz baskılara yönelme im
kanının az olduğu düşünülen gümrükler 
yeniden iltizama devredilen ilk büyük 
grubu oluşturdu. Mart184Z'den başlaya
rak istanbul. Cidde ve Yemen müstesna 
olmak üzere bütün gümrükler yeniden 
iltizamla idare edilmeye başlandı. Bu
nunla beraber iltizamı ortadan kaldırma 
konusunda siyasi irade yerleşmiş bulun
duğu için gümrüklerde emanet yönetimi 
Mart 1860'tan itibaren gerçekleştirile
bildi. 

Aşarda da iltizama 1843'te yeniden 
dönülmekle birlikte devletin esas hedefi 
ve iradesi, üretici halkın üzerindeki bas-
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kısım hafifletici mekanizma ve tedbirler
le iltizam metodunu mümkün olduğu ka
dar iyileştirmek, daraltmak ve neticede 
kaldırmaktı. Nitekim bu tarihten sonra 
iltizam usulünün. devlete ve halka zarar 
veren uçların ı budama yönünde alınan 
bir seri tedbirle sahası giderek daraltıl
dı. Ancak tamamıyla ortadan kaldırılma
sı Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar ger
çekleştirilerneden kalmış ve Cumhuriyet 

devrinde aşarla birlikte 17 Şubat 19ZS ta
rihli kanunla tasfiye edilmiştir. 
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Iii MEHMET ÜENÇ 

İLTUTMIŞ 
Ebü'l-Muzaffer Şemsü'd-dünya 

ve' d-din İltutmış b. İl (İlem) Han 
(ö. 633/1236) 

Delhi Sultanlığı' nın 
gerçek anlamda 

kurucusu kabul edilen 
Türk asıllı hükümdar 

(1211-1236). 
.J 

Adı kaynaklarda İltemiş/ iletmiş ( ~~) 
şeklinde geçmekle birlikte (Nesevl, s. 91) 
ilim aleminde iltutmış diye tanınmıştır. 
Hayatının ilk devresine dair Gazne, Buha
ra ve Bağdat'ta gulam olarak bulundu
ğundan başka bilgi yoktur. Kısa sürede 
efendisi Delhi Sultanı Kutbüddin Aybeg'in 
güvenini kazanarak devletin en üst kade
melerine yükseldi ve onun kızıyla evlendi; 
Gevaliyar (Gwalior), Beren, BedaGn valiliği 
ve ordu kumandanlığı yaptı. Kayınpede
rinin ölümünden ( 1210) sonra oğlu Aram 
Şah'ı mağlGp ederek tahtı ele geçirdi 
(607/121 l) Tarihçiler, onunAram Şah'ın 
yönetiminden memnun kalmayan devlet 
adamlarının daveti ve ulemanın onayı ile 
tahta çıktığını kaydeder. 

İltutmış. saltanatının ilk yıllarını devle
ti için büyük tehlike oluşturan Gurlular'ın 

Türk asıllı kumandanlarından Taceddin 
Yıldız'la savaşarak geçirdi. Onun ölümün
den (61 2/1215) sonra Delhi Sultanlığı'nın 
toprakları üzerinde emeller besleyen Mül
tan Sultanı Nasırüddin Kabace ile uğraş-



maya başladı. Bu sırada Moğollar'dan ka
çan Celaleddin Harizmşah, Lahor'a gele
rek İltutmış'tan kendisine uygun bir arazi 
vermesini istedi (619/1222). Ancak Cela
leddin'in şöhret ve nüfuzundan çekinen 
İltutmış diplomatik bir manevra ile-bu 
isteği reddetti ve onu Kabace'nin üzerine 
yönlendirerek tehlikeyi savuşturdu; Ha
rizmliler Kabace'nin topraklarını yağma
layıp haraca bağladılar. Böylece kendi sı
nırları içinde daha güvenli bir ortama ka
vuşan İltutmış. 622'de (1225) Gıyaseddin 
Halaci'nin bağımsızlığını ilan ettiği Ben
gal üzerine sefere çıktı ve onu itaat altına 
aldı ; ertesi yıl da Ranthambhor ve Man
dor'u fethetti. Ardından rakibi Kabace'yi 
ortadan kaldırmaya karar vererek onun 
üzerine yürüdü; kaçmaya çalışan Kabace 
İndus nehrini geçerken boğularak öldü 
(625/1228) . Kabace'nin ölümünden sonra 
Aşağı Sind ve Deybül bölgesi hükümdan 
Melik Sinaneddin Çenlser Delhi Sultanlı
ğı'na tabiiyetini bildirdi. 

626'da (1229) Abbasl Halifesi Müstan
sır - Billah bir heyet göndererek İltutmış'a 
hi!' at. menşur ve "es-sultanü'l-muazzam 
nasırü emlri'l-mü'minln" ve "yemlnü ha
llfetillah" unvaniarını verdi; bu ise bir Hin
distan hükümdarının Abbasi halifesi ta
rafından Hindistan sultanı olarak tanındı
ğının ilk işaretiydi. İltutmış da buna kar
şılık halifeye bağlılığını göstermek için 
üzerinde "nasırü emiri'l-mü'minin" yazılı 
yeni bir gümüş para bastırdı . Ertesi yıl. 
İltutmış' ın Bengal'deki oğlu ve yardımcı
sı Nasırüddin Mahmud'un ölümüyle ka
rışıklık baş gösterince İltutmış Bengal'e 
sefer yapmak zorunda kaldı ve sükuneti 
sağlayarak geri döndü. Daha sonra Kut
büddin Aybeg'in ölümüyle Hindular'ın 
tekrar ele geçirdiği Gevaliyar'ı geri aldı 
(629/12 3 1). arkasından da Malva'yı ve 
Bhilsa (Bilsan) Kalesi'ni zaptetti (632/ 
12 34). Fakat Malva zaferinden sonra Del
hi'de bir kargaşa ile karşılaştı . Merkezleri 
olan Mültan'dan Gurlular tarafından sü
rülen ve Delhi'ye gelip yerleşen ismailller. 
bir cuma namazında onu öldürerek ida
reyi ele geçirmeye teşebbüs ettiler. İltut
mış saldırıdan yara almadan kurtuldu ve 
suikastçıları yakalatıp öldürttü . Ayrıca 
kendisine yapılan bu suikasttan bütün 
ismailller'i sorumlu tuttu ve ismaililiği 
ortadan kaldırmak üzere bir sefer başlat
tı: ancak çok geçmeden hastalanarak Del
hi'de öldü (Şaban 633/ Nisan 1236). 

Delhi Sultanlığı'na asıl devlet hüviyetini 
kazandıran ve kendini halifeye Hindistan 
sultanı olarak kabul ettiren İltutmış ha
lefleriyle kıyaslandığında en önemli hü-

lltutmıs Türbesi 'nin icinden bir görünüş - Del hi 1 Hindistan 

kümdarlardan biriydi. İkta sistemi onun 
döneminde yaygın bir şekilde uygulan
mıştır. Meşayih ve ulemaya büyük saygı
sı vardı. Buhara'dan gelen şair ve filozof 
Emir Ruhanl. Lübdbü'l-elbdb ve Ceva
mi'u '1-J:ıikayat adlı eserlerin müellifi Av
fi Hasan Nizami ve Minhac-ı Sirac Cuzca
ni gibi aydınları sarayında himaye etmiş
tir. Kitaba meraklı olan İltutmış'ın isteği 
üzerine İJ:ıya'ü uW.mi'd-din'in tama'!'rıı 
Farsça'ya çevrilmiştir. Delhi'de imar faa
liyetlerinde bulunmuş, bu arada yapımı

na Kutbüddin Aybeg zamanında başlanan 
Kutub Minar'ı tamamiatmış ve Ecmir'de 
büyük bir cami inşa ettirmiştir. Adil. sa
lih ve faziletli bir hükümdardı. Gündüz 
mazlumların şikayetleriyle yakından ilgi
lendiği gibi gece de kendisini arayabilme
leri için sarayının kapısına bir zil taktırmış
tı (ibn BattOta, lll, 121 ). İltutmış. Bağdat'
ta halifelerle çalışmış kabiliyetli vezir Fah
reddin i sami'den çok yararlandı ve ona 
Fahr-i Müdebbir'in Adabü'l-J:ıarb ve 'ş
şeca'a isimli talimnamesine göre yöne
timi yeniden düzenletti. 
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iLORi 
( I.S.J_,JYI ) 

Adem b. Abdiilah (Abdilbaki) 
b. Habibillah b. Abdiilah el-İIGri 

(1917-1992) 

Nijeryah eğitimci -yazar. 

iL ORT 
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Dahomey'in (bugünkü Benin) Cugu (Djo
ugou) şehri yakınındaki Vasa köyünde doğ
du. Ailesi, N!jerya'nın Yoruba etnik grubu
nun yaşadığı güneybatı kesimindeki iıo; 
rin şehrinden geldiği için İluri nisbesiyle 
tanındı. Önce memleketinde, daha sonra 
N!jerya'ya geçerek Lagos. İlorin ve İba
dan'da eğitim gördü. 1946 yılında hac 
yapmak amacıyla Sudan ve Mısır üzerin
den Mekke'ye gitti. Yolculuğu sırasında 
İhvan - ı Müslimin'in kurucusu Hasan el
Benna ve diğer birçok alimle görüştü ; 

bir süre de Ezher Üniversitesi'nde dersle
re katıldı. Hac dönüşünde, N!jerya'da İn
giliz sömürge idaresinin kurulmasının ar
dından müslümanların kültür merkezi ha
line gelen İlorin'de. bünyesinde Arapça ve 
İslami ilimler okutulan çok sayıda okulun 
barındığı Merkezü'l-ensari'l-İslami adlı 
kurumda görev aldı . 

1948 yılında ilk eseri ed-Dinü'n-naşi
J:ıa'yı yayımiayan ve 1951'de ikinci defa 
Sudan. Mısır ve Suudi Arabistan gezisine 
çıkan İl url. 1952'de geleneksel eğitim fa
aliyetlerini benimsemediği Merkezü'l-en
sari 'l-İslami'yi bırakıp Abeokuta'ya gitti 
ve burada modern islami eğitim vermek 
üzere adını Merkezü't-ta'limi'l-Arabiyyi'l
İ slami koyduğu kendi okulunu açtı . Eği
tim faaliyetlerinde olduğu gibi yazmaya 
başladığı eserlerinde de Batı Afrikalı alim
lerin geleneksel çizgisinden ayrılarak Mı
sır ve diğer Arap ülkelerinde gelişen çağ
daş fikirlere eğilim gösterdi; zamanla ta
rih. edebiyat. siyaset ve dini konularda
ki çalışmalarıyla Batı Afrika'da en fazla 
Arapça eser veren yazarlardan biri oldu. 
Osman b. Fudi'yi örnek alan İl url başlan
gıçta Maliki-Kadiri iken sonraları Selefiy
ye hareketinin tesirinde kaldı ve eserle
rinde özellikle Muhammed b. Abdülveh
hab, İbnü'l-Cevzi ve İbn Teymiyye'den 
alıntılar yaptı. 

İICıri. Abeokuta'daki merkezini 1955'te 
Lagos'un kuzeyindeki Agege'ye taşıdı. Ay
nı zamanda cami olarak kullanılan mer
kez binasında cuma hutbelerini de ken
disi okuyordu. Merkez bünyesinde bir de 
matbaa kurdu ve yazdığı eserlerin bazı
ları ile Yoruba müslümanlarının teminin
de güçlük çektikleri Arapça ders kitap la-
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