
MAHMESANi 

Subhl ei-Mahmesanl , Paris'te öğreni
mini sürdürürken 1929 yılından itibaren 
Lübnan'da SOr şehri mahkeme kadılığı, 
ŞQf'ta sulh hakimliği, Beyrut'ta karma 
istlnaf mahkemesi müsteşarlığı, 'temyiz 
ve istlnaf mahkemesinde kadılık ve baş
kanlık ( 1938-1946) ve yüksek şer'! mahke
me savcılığı görevlerinde bulundu. 1947'
de hakimlikt en ayrılarak avukatlık yap
maya başladı . 1938-197 4 yılları arasında 
Lübnan ve Saint Joseph üniversiteleriyle 
Ma'hedü'd-dirasati'I-Arabiyye'de hocalık 
yaptı. 194S'te Kahire'de Arap Birliği ve 
aynı yıl San Francisco'da Birleşmiş Millet
ler sözleşmesinin hazırlanmasında Lüb
nan heyetine hukuk danışmanı olarak ka
tıldı. Milletlerarası Tahkim Mahkemesi'n
de milli şube üyeliği, çeşitli milletlerarası 
tahkim komisyonlarında üyelik ve baş
kanlık yaptı. 1964-1968 yıllarında Beyrut 
milletvekilliği, 1966'da İktisat bakanlığı 
görevlerinde bulundu. Ancak siyasetten 
hoşlanmadığ ı için bakanlıktan ayrıldıktan 
sonra öğretim üyeliği göreviyle telif ça
lışmalarını sürdürdü. Dımaşk, Kahire ve 
Bağdat Arap Dili akademilerine üye olan 
Mahmesanl tedavi için gittiği Paris'te 1 o 
Eylül 1986 tarihinde vefat etti. Gerek Ba
tı'da hukuk öğrenimi görmesi gerekse 
müslümanlarla gayri müslimlerin bir ara
da yaşadığı bir ortamda yetişmesi Mah
mesanl'yi İslam hukukunu Batı hukukuy
la karşılaştırdığı, İslam hukukunu çağdaş 
hukuk teknik ve teorileri açısından ele 
aldığı çalışmalara yöneltmiştir. 

Eserleri. 1. Felsefetü't-teşri' fi'l-İs 
lfım. İslam hukukuna giriş mahiyetinde 
özlü bir eser olup yabancılara ve yabancı 
kültürle yetişeniere İslam hukukunu ta
nıtmak, İslam hukukunu bilenlere de Batı 
hukukunun üsiQbunu öğretmek, her iki 
hukuk sistemi arasındaki benzerlik ve 
ayrılıklara dikkat çekmek amacıyla telif 
edilmiştir (Beyrut 1946, 1952, 1981,5. bs.). 
Eser Urduca (Lahor 1955), İngilizce (çev. 
FarhatJ. Ziadeh, Le iden 1961) ve Farsça'
ya (Tahran 1968) çevrilmiştir. z. en-Na?-a
riyyetü '1-'amme li'l-mucebfıt ve'l-'u)füd 
fi'ş-şeri'ati'l-İslfımiyye. Müellifin önemli 
eserlerinden biri olup İslam hukukunda 
akid ve borç teorisine dairdir. Meseleci 
bir metotla tedvin edilen klasik fıkıh lite
r.atüı:ünün, yapısı gereği çağdaş hukuk 
biliminde olduğu gibi bütün borç nevile
rini kapsayan genel bir teoriye sahip bu
lunmadığını, ancak bunun için gerekli bi
rikim ve temelin mevcut olduğunu belir
ten müellif daha önce bu yönde yapılan 
çalışmaların yetersiz kaldığını, kendisinin 
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İslam borçlar hukukunun genel hükümle
rini ortaya koymaya çalıştığını ifade eder. 
Çeşitli baskıları yapılan eser (Beyrut ı 948, 
1972, 1983) Farsça'ya çevrilmiştir (Tah
ran 1961). 3. ed-Düstı1rve'd-dimı1)frfı
tiyye (Beyrut 1952). 4. el-Mebfıdi'ü'ş
şer'iyye ve'l-)fiinuniyye fi'l-1)-acr ve'n
nafa)fat ve '1-mevfıriş ve '1-vaşıyye. Saint 
Joseph Üniversitesi'ndeki Fransız Hukuk 
Enstitüsü'nde üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencilerine verdiği konferanslardan olu
şan kitap Hanefi fıkhın ı ve Lübnan'daki 
uygulamayı esas almıştır (Beyrut 1954, 7. 
bs. 1981 ). 5. el-Evtfı'u't-teşri'iyye fi'd
düveli'l-'A.rabiyye mfıtihfı ve 1)-fıtıruhfı. 
Günümüzdeki Arap ülkelerinde d ünü ve 
bugünüyle yasama konusuna, bunun ta
rihi ve içtimal sebeplerinin tahliline dair
dir(Beyrut 1957, 1962.1965.1972, 1981) 
6. Mu)faddime ii il)-yfı'i 'ulı1mi'ş-şeri'a. 
Mahmesanl'nin Tunus'ta verdiği, ictihad, 
fukahanın ihtilafı, fıkhın tedvini. devlet 
ve devletlerarası ilişkiler, hukuk ve temel 
özgürlükler, aile düzeni gibi konulara dair 
on iki konferansı ihtiva etmektedir (Bey
rut 1962). 7. The Principles of Interna
tional Law in the Light of Islamic Doc
trine. Müellifin La hey'de Academy of In
ternational Law'da 1966 yazında öğren
cilere verdiği konferanslardan oluşmak
tadır (Leiden 1966). 8. el-Kanun ve'l
'alfı)fiitü'd-devliyye fi'l-İslfım . Bir önce
ki eserin gözden geçirilip bazı çıkarma 
ve ilavelerle yeniden telif edilmiş şeklidir 
(Beyrut 1972, 1982). 9. ed-De'fı'imü'H;u
lu)fıyye li'l-)favfınini'ş-şer'iyye (.Beyrut 
1973, 1979). 10. el-Evzfı'ive te'fılimü
hü'l-insfıniyye ve'l-)fiinuniyye (Beyrut 
1978) 11. el-Mücahid un fi'l-1)-a)f. Hicret, 
İmam Malik. Evzai, Ebu Yusuf, Maverdl. 
İbn Kayyim el-Cevziyye, İbn Haldun. Ab
dürrezzakAhmed es-Senhürl ve Muham
med İkbal hakkında kaleme alınmış ma
kaleleri ve anma toplantılarında yapılmış 
konuşmalardan seçmeleri içerir (Beyrut 
1979, 1985) 1 Z. Erkan u 1)-u)fü)fi'l-insfın 
(Beyrut 1979). 13. el-Müctehidun fi'l-)fa
tfı'. Fıkhın tedvini ve mezheplerin teşek
külünden önce kadılık mesleğinde ün yap
mış üç selef alimi olarak Kadi Şüreyh, İbn 
Şübrüme ve İbn EbQ Leyli\_nın biyografi
leriyle yargılama hukuku başta olmak 
üzere çeşitli konularla ilgili ictihadlarını 
ihtiva etmektedir (Beyrut 1980, 1985). 14. 
Fi dürubi'l- 'adfıle: D irasat fi'ş-şeri'a 
ve'l-)fiinun ve'l-'alfı)fiiti'd-devliyye. Da
ha önce yayımianmış bazı makale ve 
konferanslarından oluşmaktadır (Beyrut 
1982). 15. Türfışü '1-Q.uleffı'i'r-rfışidin fi'l
fı)fh ve'l-)fatfı' (Beyrut 1984). 
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Iii AHMET ÖZEL 

MAHMİL 
(J.<=.c) 

Mekke-Medine'ye 
surre adıyla gönderilen 

para ve hediyelerin konulduğu, 
develere yüklenen bir çeşit vasıta 

(bk. SURRE). 

MAHMUD I 
( ~~ ı 

(ö. 873/1469) 

Hindistan'da 
Halaciler'in Malva kolunun 

kurucusu 
(1436-1469). 

_j 

_j 

Hindistan'a Orta Asya'dan gelen Halaç 
(Kalaç) Türk aşiretindendir. Melik Mugis'in 
oğlu olup annesi, Timur'un Hindistan'ı iş
galinden sonra Delhi Sultanlığı'ndan ba
ğımsız hale gelen Malva Gür! hanedanı
nın kurucusu Dilaver Han'ın kız kardeşi 

dir. Mahmud küçükyaşta dikkat çekince 
Dilaver Han'dan sonra tahta çıkan oğlu 
HQşeng Şah tarafından on altı yaşında 

iken kendisine han unvanı verildi. HQ
şeng' in ardından Muhammed Şah Gür! 
unvanıyla yerine geçen oğlu Gaznl Han, 
1436'da kayınpederi Mahmud'un ihti
raslarından endişe edip onu ortadan kal
dırmak istediğinde Mahmud kızı vasıta
sıyla damadını zehiriettirerek Malva tah
tına hakim oldu . Saltanatı teklif ettiği 
babası Melik Mugis'in bunu kabul etme
mesi üzerine yönetime kendisi geçti (29 
Şevval839 1 16 Mayıs 1436). İlkzamanlar 
Muhammed Gürl'nin kumandanlarının 
direnişiyle karşılaştıysa da yavaş yavaş 
hakimiyetini güçlendirdi, kumandanların 

bir kısmını babasının önerisiyle affederek 
uzak vilayetlere tayin etti. Ancak bu siya
set beklenen sonucu vermedi; rakipleri 
İslamabad, Hüşengabad ve Çanderi'de 
büyük bir isyan başlattılar. Melik Mugis 
bu isyanı güçlükle bastırabildi. 



Malva'daki bu karışıklıktan faydalan
ınayı düşünen Gucerat Sultanı Ahmed. 
Gürl hanedamndan Şehzade Mes'lıd Han'ı 
desteklemek gerekçesiyle 1438'de Malva 
topraklarına girdi. Diğer taraftan Mes
'lıd'un amcası Ömer Han Çanderi'de is
yan etti. ömer Han'a yardım için kalabalık 
bir Gucerat ordusu Çanderi'ye hareket 
edince Mahmud'un durumu iyice zorlaş

tı. Ancak bu sırada Gucerat ordusunda 
çıkan bir salgın hastalık yüzünden geri 
çekilen ordunun desteksiz bıraktığı Ömer 
Han Mahmud tarafından öldürüldü. Çan
deri'ye tekrar hakim olan Mahmud, bu
rada iken Gevaliyar racasının saldırısına 
uğrayan Şehr-i Nau Valisi Bahar Han'ın 
talebi üzerine racayı durdurdu. Bunun 
üzerine Bahar Han Mahmud'un hakimi
yetini tanıyarak Malva'ya tabi oldu. Mah
mud Han daha sonra bölgesinde kendi
sine karşı direnen Hindu racalarını itaat 
altına almak için harekata başladı ve 
1441 -1442'de Kandva, Hora, Hirki. Herla, 
Sarguca, Ratanplır ve Raipur racalarına 
üstünlüğünü kabul ettirdi. Ardından Del
hi uleması ve eşrafından aldığı davet üze
rine Sultan Muhammed Şah Seyyid'e kar
şı bir sefer düzenlediyse de başarılı ola
madı(l442). 

Mahmud Han'ın diğer müslüman ha
nedanlarla ilişkileri dostça değildi. 854'te 
(1450) Gucerat topraklarına saldırdı ve 
uzun süren mücadeleterin ardından Gu
ceratSultanlığı ile kalıcı bir barış sağlandı. 
Aynı şekilde Jaunplır Şark! Sultanlığı ile 
de Malva'ya bağlı Kalpi üzerinde başla
yan kavga savaşlara sebep oldu. Mah
mud. Şarki Sultanlığı'ndan Kalpi'yi kur
tardığı gibi Mohoba, Rath ve Erç vilayet
lerini de almayı başardı. 861'de (1457) 
Dekken'e doğru genişlernek için Behmen1 
Sultanlığı topraklarına hücum etti. An
cak güçlü bir savunmayla karşılaşınca ba
şarılı olamayacağını antayıp geri çekildi. 
Sekiz yıl sonra tekrar Dekken'e girip Beh
menl ordusunu mağllıp etmesine rağ
men bu defa Gucerat Sultanı Mahmud 
Begerha'nın müdahale etmesi üzerine 
geri dönmek zorunda kaldı. 86S'te ( 1461) 
yeniden Dekken topraklarına h ücum ede
rek Devietabad şehrine hakim olduysa 
da yardıma gelen güçlü Gucerat ordusu 
Mahmud'u yine geri çekilmeye zorladı. 
Şeyh Ziyaeddin Beyabani'nin ara bulucu
luğu ile iki sultanlık arasında barış imza
landı. 

Malva'nın iç işlerine karışmakla itharn 
ettiği Mevar Racalığı'na da saldıran Mah-

mud 1442'de Mevar topraklarını işgal et
ti ve Maçinderplır Kalesi'ni ele geçirdi. 
ancak asıl hedefi olan Çitor'u uzun bir ku
şatmaya rağmen zaptedemedi. 1444 ve 
1446'da tekrar Mevar topraklarına yöne
len Mahmud sadece Gagraun ve Harau
ti'yi fethedebildi. Ertesi yıl Gevaliyar'a h ü
cum ettiyse de başarılı olamadı. 859'da 
(1455) müslüman halkın talebi üzerine 
Ecmir'i işgal etti. Hemen ardından Me
var'a yönelerek eskiden beri ele geçirmek 
istediği Mandalgarh şehrini on ay süren 
bir kuşatmadan sonra aldı. Fakat yıllarca 
süren çabasına rağmen Çitor'a hakim ola
madı. 870'te (1466) Kahire'deki Abbasl 
halifesinden kendisinin bağımsız bir sul
tan olduğuna dair hil'at ve menşur aldı. 
Bu dönemde Orta Asya hanlıklarıyla iyi 
ilişkiler kurularak karşılıklı elçiler gönde
rildi. 

Otuz üç yıllık saltanatının büyük kısmını 
savaş meydanlarında geçiren Mahmud, 
19 Zilkade 873'te (31 Mayıs 1469) Raca 
Kiçivara'ya karşı düzenlediği bir seferde 
öldürüldü. Zamanında basılan sikkelerde 
"es-sultanü'l-a'zam ale'd-dünya ve'd-dln 
Halcl Ebü'l-Muzaffer Mahmud Şah halle
dellah u hilafetehlı" ve "İskenderü's-sanl 
yemlnü'l-hilafe nasıru emlri'l-mü'minln" 
gibi unvanlar yer almaktadır. Me' aşir-i 
MaJ:ımud Şôhi'de onunla ilgili, "Salta
natta Cemşld, adaletle Enlışirvan ve cö
mertlikte Hatim gibiydi" kaydı vardır. 

Uzak görüştü bir hükümdar olduğu be
lirtilen Mahmud, Hindu racalarıyla olan 
çatışmaları sırasında işgal ettiği bazı yer
lerde birkaç Hindu mabedini camiye çe
virmesi sebebiyle din anlayışında baskıcı 
olmakla itharn edilmiştir. Ancak kaynak
lar, onun genelde gayri müslimlerin inanç
larına müdahale etmediğini ve yöneti
min yüksek kademelerinde Hindu me
murlara da görev verdiğini bildirmekte
dir. Ayrıca Jain dinine ait bir kutsal met
ni istinsah ettirdiği de bilinmektedir. Fi
rişte, Mahmud'un saltanatı döneminde 
Hi nd u-müslüman ilişkilerinin gergin ol
madığını yazmaktadır. Mahmud Han şi
fahaneler, hastahaneler ve medreseler 
inşa ettirmiş. ulema ve tüccarları daima 
gözetmiştir. Seferleri sırasında ekin tar
lalarının korunması konusunda özellikle 
titiz davrandığı rivayet edilmektedir. Bu 
arada mimariye de önem vermiş, Musta
fabad şehrini kurdurmuş. Malva'nın pek 
çok yerinde yaptırdığı kalelerio yanı sıra 
Mandu'da da bir saray ve bir cami inşa 
etti rm iştir. 

MAHMUD! 
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MAHMUD I 

( .:ı~ ) 

Ebü'l-Feth Nasırüddin Mahmud 
Şah Begerha 

(ö. 917 /1511) 

Gucerat sultanı 
(1459-1511). 

_j 

Gucerat Sultanı ll. Giyaseddin Muham
med'in ikinci oğludur. ll. Gıyaseddin'in 
büyük oğlu ll. Kutbüddin Ahmed Şah'tan 
sonra tahta geçen amcası Davud Şah ule
ma ve eşrafın güvenini kazanamayınca 
birkaç gün içinde tahttan indirilmiş , ye
rine on üç yaşındaki küçük oğlu Ebü'l
Feth Nasırüddin Mahmud Şah unvanı ile 
tahta geçirilmiştir (ı Şaban 863 1 3 Hazi
ran 1459). Mahmud Şah, Girnar ve Çam
panlr kalelerini (gerh) fethettiği için Sul
tan Mahmud Begerha (Begara) olarak da 
bilinir. 

Tahta geçtiği ilk zamanlardan itibaren 
etrafındaki güçlü rakipleriyle mücadeleye 
başlayan Sultan Mahmud. 866'da (1462) 
Dekkenti Nizarn Şah Behmenl'ye Malva 
Sultanı 1. Mahmud· Halaci'ye karşı müca
delesinde yardımcı oldu. Bir yıl sonra Gu
cerat bölgesi deniz ticaretinde büyük sı
kıntılar çıkaran Du n racasını yenerek saf 
dışı bıraktı. 870'te (1466) Yadaıla ve Gir
nar üzerine yürüdü. Girnar hakimi Rao 
Mandlik dört yıl süren kuşatmalardan 
sonra mağllıp edilebildi. Ardından Rao 
Mandlik müslüman olunca sultan tarafın
dan kendisine Han-ı Cihan unvanı verile
rek Girnar yakınlarında Hz Peygamber'in 
adına izafeten Mustafabad (bugün CQna
gerh 1 Junagarh) adı verilen şehrin kurul
ması ile görevlendirildi. 
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