
Lozan Antiaşmas ı bağımsız yeni bir 
Türk devleti kurulduğunun . başta I. Dün
ya Savaşı 'nın galipleri olmak üzere başlıca 
dünya devletlerince onaylandığını göste
ren uluslararası bir belgedir. Aynı zaman
da Kurtuluş Savaşı' nın siyasi hedeflerini 
gösteren Misak-ı Mill1 hükümlerinin gü
nün şartları içinde büyük oranda gerçek
leştirildiğini de kanıtlamaktadır. "Türk
ler'i Avrupa'dan çıkarmak" şeklinde özet
lenebilecek olan yüzyıllık Avrupa siyaseti 
Lozan'da sona ermiş oluyordu; ayrıca bazı 
çevrelerin öne sürdüğü gibi bu antlaşma 
bir hezimet antiaşması değildi. I. Dünya 
Savaşı sonunda dayatılmış bir antlaşmayı 
(Sevr) yeniden müzakereye açarak bun
dan başarıyla çıkılınasını sağlayan ve ba
ğımsız bir devletin doğuşuna zemin ha
zırlayan çok büyük bir kazanımd ı. 
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145 1-1526 yılları arasında 
Delhi Sultanlığı ' nda hüküm süren 

b ir Afgan hanedanı. 
_j 

Kurucusu, bir önceki hanedan olan Sey
yidler'den Sultan Muhammed Şah 'ın Sir
hind Valisi BehiQI-i LCıdl'dir. Afganlar' ın 

Galzay kabilesine mensup olan LCıdller. 
Gurlu Sultanı Muizzüddin Muhammed 
zamanında ( 1203-1206) ordunun yüksek 
kademelerine getirildiler; Delhi sultanı 
Memlük hanedanından Gıyaseddin Bal
ban da ( 1246-1266) onları Hindular'a kar
şı serhad bölgelerine yerleştirdi. 1341 'de 
Melikşah LCıdl adlı bir kumandanın ön
derliğinde ayaklanarak Mültan'da haki
miyet kuran LCıdller. bu tarihten itibaren 
Kuzey Hindistan'ın etkili güçlerinden biri 
haline geldiler. Seyyidler hanedanının ku
rucusu H ız ı r Han (1414-1421). Tuğluklu
Iar'a karşı verdiği mücadele sırasında bü
yük yararlılıklar gösteren Sultan Şah adlı 

LCıdl kumandanını İslam Han unvan ıyla 
Sirhind valiliğ ine getirdi. islam Han LCıdl. 
yine HızırHan' ın caglrdarlarından olan ve 
bir savaşta ölen kardeşi M elik Kala'nın oğ

lu BehiCıl'ü himayesine aldı ve onu kızıyla 
evlendirdi; daha sonra da kendi oğlu bu
lunmasına rağmen güven duyduğu Beh
ICıl'ü veliaht tayin etti ( 1431 ). Bununla bir
likte islam Han'ın ölümü üzerine toprak
lar oğlu Kutub Han, kardeşi Melik Flruz 
ve BehiQI arasında bölüştürüldü . BehiCıl 

amcasıyla birlikte Kutub Han'a ve kendi
lerini Sirhind'den çıkarmak isteyen Sey
yid Sultanı Muhammed Şah'a karşı cep
he oluşturdu. Ancak Muhammed Şah'ın 
askerleri yapılan savaşta bu cepheyi da
ğıttı. Pencap'a çekilen BehiCıl, birkaç yı l 

içerisinde yeniden bir ordu kurarak Sey
yidler'in son hükümdan Alaeddin Alem 
Şah ' ın ordularını mağiCıp etti ve Sirhind'i 
tekrar ele geçirerek bölgeye hakim olup 
( 1440) "han-ı hanan" unvanını aldı. 1440'1ı 

yıllarda Delhi'nin gittikçe artan bir şid
dette Malva Sultanlığı'nın tehdidi altın
da kalması üzerine Alaeddin Alem Şah , 
Delhi'nin yönetimini veziri Hamld Han'a 
bırakarak BedaCın'a gitti ve burayı baş

şehir yaptı . Ancak aslında BehiGI-i LCıdl'
nin adamı olan Vezir Hamld Han onu şeh 

re davet etti ve BehiGI'ün Delhi'yi de ele 
geçirmesinden sonra Sultan Alaeddin 
tahttan çekildi; böylece Delhi Sultanlığı'n
da LGdller dönemi başladı ( 14 51 ) . 

Kısa sürede, Delhi civarında bağımsız 
hareket etme çabasında olan Hindu ve 
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müslüman güç m erkezlerini hakimiyeti 
altına almayı başaran BehiGI, Timur'un 
1398'deki saldırılarından beri kendini to
parlayamayan Delhi'yi imar etti ve yeni
den alimler, sanat karlar, sCıfiler için bir 
merkez haline getirdi. Aynı zamanda ha
kimiyeti altındaki topraklarda ekonomik 
refah ve istikrar sağlayarak harap vazi
yette bulunan pek çok yerleşim biriminin 
canlılık kazanmasına imkan verdi. Diğer 
taraftan onun Delhi tahtına oturmasını 
kabullenemeyen Şarl<i Sultanı Mahmud 
ile 1452'de başlayan savaşlar Mahmud'un 
halefleriyle de sürdürüldü. 1487'de son 
Şarl<i sultanı Hüseyin Şah bozguna uğra
tıld ı ve JaunpCır ele geçirildi. Tesis edilen 
içtimal ve idari yapılanınada geniş çevre
lerin temsilcileri konumunda olan eşrafa 
özel önem verildi. Bu arada BehiGI, Af 
ganlar'a karşı Horasan asıllı kimseleri ve 
diğer kumandanları yüksek mevkilere ge
tirerek denge sağladı. Bunu yaparken de 
kendisine karşı sadakatsizliğini hissettiği 

kişileri cezalandırdı. Ancak onun istibdat 
içerisinde geçen otuz sekiz yıllık saltanat 
dönemi aynı zamanda bir istikrar ve re
f ah dönemi oldu. 

1489'da Behlul'ün ölümüyle başlayan 
taht mücadelesinde Nizarn Han galip gel
di. iyi yetişmiş, yetenekli asker kişil iğiyle 
tanınan Nizarn Han, iskerider Şah unvanı 
ile tahta çıktı ve kısa zamanda BehiCıl'ün 

bıraktığı toprakları iki misline çıkararak 
bütün Kuzey Hindistan'ı Bihar ve Chan
deri'ye kadar ele geçirdi. Sultanlığın ikti
sadi. idari ve siyasi yapısında da değişik

likler yapan İskender Şah. ciddi bir mer
kezi yönetim uygulayarak eyaletlerin mu
hasebesini sıkı denetime tabi tuttu ve 
kurduğu istihbarat ağı ile eyaJetlerde 
olup biten her şeyi takip etti. Bu arada 
eşraf ve kumandanların sadakatlerinin 
devamı için zaman zaman sert tedbirlere 
başvurdu. O dönemin yazarlarından Rız

kullah Müştaki bununla ilgili olarak, "iha
neti görülenler ya idam edilirler ya da 
sultanlık topraklarından kovulurlardı" de
mektedir (bk. bi bl). Sosyal kurumlara da 
önem veren İskender Şah ihtiyaç sahip
leri için çeşitli vakıflar kurdu ve aş evleri 
açtı. ilim adamları. şairler ve sanatkarlar 
teşvik edilip ödüllendirildi. Bu arada res
ml dairelerde Farsça'dan başka dil kulla
nılması yasaklanarak Hindu memurlara 
kısa sürede bu dili öğrenmelerimecburi
yeti getirildi. Kaynaklarda halka adil dav
ranmaya gayret gösterdiği ifade edilen 
İskender Şah'ın uzun saltanatı sırasında 
istikrar ve ekonomik refah ın yaygınlaştığı 
ve temel ihtiyaç maddelerinin temininde 
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güçlük çekilmediği sık sık zikredilen hu
suslardandır. Ayrıca şehirleşmede büyük 
gelişmeler sağlandı; Agra. SultanpOr ve 
Sikendera (iskender) Rao gibi birçok yeni 
şehir kuruldu ve idare merkezi Delhi'den 
Agra'ya taşındı. Sultanlığın diğer bölge
lerinden davet edilen tüccarlar. fılimler ve 
sanatkarlar burayı kısa zamanda önemli 
bir ilim, idare ve ticaret merkezi haline 
getirdiler. Aynı dönemde yeni tarım alan
ları kazanma yolunda planlı gayretler 
sarfedildL Tarımı geliştirmek için köylü
lere teşvikler verildi, vergiler azaltıld ı ve 
zoraki işçilik yasaklandı. Bu arada toprak 
sisteminde değişiklikler yapılarak bütün 
sultanlık arazileri halise ve ikta olarak iki
ye ayrıldı. Bu toprakların işletimi yaygın
laştırıldı, yönetimi Divan -ı Vezaret adıyla 
bir merkezde birleştirildi. 

İskender Şah'ın 1 S17'de ölümünden 
sonra tahta İbrahim-i LGdl geçti; fakat 
eşraf ve emirler onu topraklarını kardeşi 
Celal Şah ile paylaşmaya zorladı lar. Baskı

ya dayanamayan genç sultan eski ŞarKı 
toprakların ı Celal' e verdi. Ancak bunun 
her ikisine de zararı olabileceğini açıkla

yarak kardeşini bu paylaşmadan vazge
çirmeye çalıştı; Celal kabul etmeyince 
güçlü bir ordu ile üzerine yürüdü. Celal 
ise İbrahim'in karşısına çıkmadı ve onun 
yokluğundan faydalanarak başşehir Ag
ra'yı kuşattı; İbrahim geri dönünceye ka
dar şehri düşüremeyince çaresiz kalıp Ge
valiyar racasına sığındı. İbrahim Gevali
yar'a bir ordu gönderdi ve Malva Sultan
lığı'na sığınmak amacıyla yola çıkmış olan 
Celal yakalandı; diğer taraftan Gevaliyar 
racası da LGdl Sultanlığı'nın hakimiyetini 
tanıdı. Bu olaylar sırasında İbrahim bazı 
kumandanlarının sadakatinden şüphe
lenerek anları cezalandırıp merkezden 
uzaklaştırdı . Geleceklerinden emin ola
mayan bu kumandanlar Sihar'da Derya 
Han Nu'manl'nin etrafında İbrahim'e 
karşı bir birlik oluşturdular. Bu sırada 
Hindistan'da ilerlemesini sürdüren Babür 
şahı durdurmakta ihmalinden şüphele
nilen Lah or Valisi Devlet Han Delhi'ye çağ
rılınca isyan ederekSultan İbrahim 'in am
cası Alem Han'ı Gucerat'tan getirtip Ala
üddin unvanıyla yeni LGdl sultanı ilan et
ti; aynı zamanda Babür ile anlaşıp İbra
him'e karşı ittifak kurdu ve Babür'ü Del
hi tahtını ele geçirmeye kışkırttı. 1 S26'da 
yapılan Panipat savaşında Babür, mütte
fiklerinin de desteğiyle Sultan İbrahim 'i 
bozguna uğrattı. Böylece Hindistan tari
hinin başlıca dönüm noktalarından biri 
olan bu zaferi e LG di hanedanının yöneti
mindeki .Del hi Sultanlığı yıkıldı ve yerine 
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bütün Kuzey Hindistan'ı kapsayan Babür
lü İmparatorluğu kuruldu. Bu savaş . Ba
bürlü ordusunun Kuzey Hindistan'da ilk 
defa top kullanmış olmasından dolayı da 
önemlidir. 

LQdller dönemi Hindistan tarihinde, 
Timur'un bıraktığı dağın ıklık ve düzen
sizliğin yavaş yavaş ortadan kalktığı nis
bi bir istikrar dönemi olarak yerini almış
tır. Özellikle Sirhind bölgesinde bulunan 
LQdl türbeleriyle diğer bazı mimari eser
leri hala ayaktadır (bk. HİNDİSTAN [Mi

mari)). 
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Arap-Fars dilleri ve edebiyatları alimi. 
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2 Nisan 1881 'de İstanbul'da doğdu. 
Trabzon! u Çizmecioğulları ailesinden Hacı 

Hüseyin Hüsnü Efendi'nin oğludur. Res
ml tahsiliyanında Kur'an-ı Kerlm'i ezber
lediği gibi dönemin tanınmış hocaların
dan ders aldı. Şeyhülislam Musa Kazım 
Efendi'den Arapça ve Farsça öğrendi. 
Metafizik, İslam düşüncesi ve edebiyatı 
hakkında geniş bilgi sahibi oldu ve ondan 
bu konularda icazetname ald ı ( 1905). 

Ayrıca Dağıstanlı Halis Efendi ile Mostar 
müftüsü Ali Fehmi Cabiç'in talebesi ol
du. Medreseden mezun olduktan sonra 
1903'te Darülmuallimln'de ders verdi ve 
Beyazıt Camii'ndeki dersiamlar arasında 
yer aldı. Balkan Savaşı sırasında babası 
ile birlikte hacca gitti. 1914-191 S'te Mer
can İdadlsi'nde, İstanbul Sultanlsi'nde, 
Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'nde, Kuleli 
Askeri İdadlsi'nde, Darüşşafaka'da ve 
İstanbul'daki yüksek medreselerde dini 

ilimlerle Arapça ve Farsça hocalığı yaptı. 
1917'de Harbiye Nezareti tarafından açı
lan imtihan ı kazanarak Almanya'daki 
Türk öğrencilere Türkçe ve dini ilimler 
hacası ve müfettiş olarak tayin edildi ve 
Postdam'a gitti. Bu görevi sırasında Al
man şarkiyatçılarının dikkatini çekti. 1. 
Dünya Savaşı'nın ardından Hamburg Üni
versitesi Doğubilim Enstitüsü'ne davet 
edildi (ı Mart 191 9). Kısa bir süre ilmi yar
dımcılıktan sonra aynı enstitüde Türk ve 
Fars dili ve edebiyatları akutmanlığına 
getirildi (Ağustos 192 ı). ll. Dünya Sava
ş ı 'nın başlamasına kadar (Eylül 1939) bu 
görevde kaldı. Beyazıt Umumi (Halk) Kü
tüphanesi müdürü İsmail Saib Sencer'in 
emekliye ayrılması üzerine onun görevini 
devralmak için İstanbul'a geldi. Kendisine 
kütüphane müdürlüğü yanında İstanbul 
kütüphaneleri birinci grup şefliği de ve
rildi. Eserlerin korunması hususunda is
tanbul Üniversite Kütüphanesi Müdürü 
Fehmi Ethem Kar at ay, aynı kütüphanede 
görevli uzman W. Gottschalk ve Hellmut 
Ritter'den oluşan bir komisyon kurdu. 
Dönemin Maarif vekili Hasan Ali Yücel'in 
emriyle 1943'te Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Klasik Şark 
Dilleri Kürsüsü profesörlüğü ne tayin edil
di. Ayrıca 1949'da Ankara Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi'nin kurulmasında eme
ği geçtiği gibi öğretim kadrosunda da 
fahrl olarak Arapça ve Farsça hocalığı 
yaptı. 19S2'de yaş haddinden emekliye 
ayrıldı, ancak ders vermeyi sürdürdü. 
1956-1959 yılları arasında Bonn ve Frank
furt üniversitelerinde misafir profesör 
olarak bulundu ve Alman Araştırma Kuru
mu'nun (Deutsche Forschungsgesellschaft) 
Almanya'da bulunan Doğu ülkeleriyle il
gili yazmaların kataloglanması projesinin 
Frankfurt Üniversitesi'ne düşen Arapça 
yazmaların kataloglarının çıkarılması ça
lışmasına katıldı. 19S9'da Türkiye'ye dön
dü. Türk Tarih Kurumu'nda Doğu dilleri 
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