MAHMUD!
Malva'daki bu karışıklıktan faydalanGucerat 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 isyan 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. Çanderi'ye tekrar hakim olan Mahmud, burada iken Gevaliyar racasının saldırısına
uğrayan Şehr-i Nau Valisi Bahar Han'ın
talebi üzerine racayı durdurdu. Bunun
üzerine Bahar Han Mahmud'un hakimiyetini tanıyarak Malva'ya tabi oldu. Mahmud Han daha sonra bölgesinde kendisine 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 Delhi uleması ve eşrafından aldığı davet üzerine Sultan Muhammed Şah Seyyid'e karşı bir sefer düzenlediyse de başarılı olaınayı düşünen

madı(l442).

Mahmud Han'ın diğer müslüman hanedanlarla ilişkileri dostça değildi. 854'te
(1450) Gucerat topraklarına saldırdı ve
uzun süren mücadeleterin ardından GuceratSultanlığı ile kalıcı bir barış sağlandı.
Aynı şekilde Jaunplır Şark! Sultanlığı ile
de Malva'ya bağlı Kalpi üzerinde başla
yan kavga savaşlara sebep oldu. Mahmud. Şarki Sultanlığı'ndan Kalpi'yi kurtardığı gibi Mohoba, Rath ve Erç vilayetlerini de almayı başardı. 861'de (1457)
Dekken'e doğru genişlernek için Behmen1
Sultanlığı topraklarına hücum etti. Ancak güçlü bir savunmayla karşılaşınca başarılı olamayacağını antayıp geri çekildi.
Sekiz yıl sonra tekrar Dekken'e girip Behmenl 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 ederek Devietabad şehrine hakim olduysa
da yardıma gelen güçlü Gucerat ordusu
Mahmud'u yine geri çekilmeye zorladı.
Şeyh Ziyaeddin Beyabani'nin ara buluculuğu ile iki sultanlık arasında barış imzalandı.

Malva'nın
ettiği

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

mud 1442'de Mevar topraklarını işgal etti ve Maçinderplır Kalesi'ni ele geçirdi.
ancak asıl hedefi olan Çitor'u uzun bir kuşatmaya rağmen zaptedemedi. 1444 ve
1446'da tekrar Mevar topraklarına yönelen Mahmud sadece Gagraun ve Harauti'yi fethedebildi. Ertesi yıl Gevaliyar'a hücum ettiyse de başarılı olamad ı. 859'da
(1455) müslüman halkın talebi üzerine
Ecmir'i işgal etti. Hemen ardından Mevar'a yönelerek eskiden beri ele geçirmek
istediği Mandalgarh şehrini on ay süren
bir kuşatmadan sonra aldı. Fakat yıllarca
süren çabasına rağmen Çitor'a hakim olamadı. 870'te (1466) Kahire'deki Abbasl
halifesinden kendisinin bağımsız bir sultan olduğuna dair hil'at ve menşur aldı.
Bu dönemde Orta Asya hanlıklarıyla iyi
ilişkiler kurularak karşılıklı elçiler gönderildi.
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 halledellah 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, "Saltanatta Cemşld, adaletle Enlışirvan ve cömertlikte Hatim gibiydi" kaydı vardır.
Uzak görüştü bir hükümdar olduğu belirtilen Mahmud, Hindu racalarıyla olan
çatışmaları sırasında işgal ettiği bazı yerlerde birkaç Hindu mabedini camiye çevirmesi sebebiyle din anlayışında baskıcı
olmakla itharn edilmiştir. Ancak kaynaklar, onun genelde gayri müslimlerin inançlarına müdahale etmediğini ve yönetimin yüksek kademelerinde Hindu memurlara da görev verdiğini bildirmektedir. Ayrıca Jain dinine ait bir kutsal metni istinsah ettirdiği de bilinmektedir. Firişte, Mahmud'un saltanatı döneminde
Hi nd u-müslüman ilişkilerinin gergin olmadığını yazmaktadır. Mahmud Han şi
fahaneler, hastahaneler ve medreseler
inşa ettirmiş. ulema ve tüccarları daima
gözetmiştir. Seferleri sırasında ekin tarlalarının korunması konusunda özellikle
titiz davrandığı rivayet edilmektedir. Bu
arada mimariye de önem vermiş, Mustafabad şehrini kurdurmuş. Malva'nın pek
çok yerinde yaptırdığı kalelerio yanı sıra
Mandu'da da bir saray ve bir cami inşa
etti rm iştir.
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Gucerat Sultanı ll. Giyaseddin Muhammed'in ikinci oğludur. ll. Gıyaseddin'in
büyük oğlu ll. Kutbüddin Ahmed Şah'tan
sonra tahta geçen amcası Davud Şah ulema ve eşrafın güvenini kazanamayınca
birkaç gün içinde tahttan indirilmiş , yerine on üç yaşındaki küçük oğlu Ebü'lFeth Nasırüddin Mahmud Şah unvanı ile
tahta geçirilmiştir (ı Şaban 863 1 3 Haziran 1459). Mahmud Şah, Girnar ve Çampanlr kalelerini (gerh) fethettiği için Sultan Mahmud Begerha (Begara) olarak da
bilinir.
Tahta

geçtiği

ilk zamanlardan itibaren
güçlü rakipleriyle mücadeleye
başlayan Sultan Mahmud. 866'da (1462)
Dekkenti Nizarn Şah Behmenl'ye Malva
Sultanı 1. Mahmud· Halaci'ye karşı mücadelesinde yardımcı oldu. Bir yıl sonra Gucerat bölgesi deniz ticaretinde büyük sı
kıntılar çıkaran Du n racasını yenerek saf
dışı bıraktı. 870'te (1466) Yadaıla ve Girnar 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 verilerek Girnar yakınlarında Hz Peygamber'in
adına izafeten Mustafabad (bugün CQnagerh 1 Junagarh) adı verilen şehrin kurul ması ile görevlendirildi.
etrafındaki
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876 yılı ortalarında (1472 başları) Sultan
Mahmud Şah Sumra, Soda ve Kahla gibi
müslüman kabileleri itaat altına almak
için Sin d üzerine yürüdü. Cehaletleri yüzünden dini kurallara riayet etmedikleri
söylenen bu kabileler islam'ı öğrenme ve
onu uygulama şartını kabul ettiler. Ken di bölgesinde Mahmud Şah'ın en güçlü
rakibi Çampanlr Hacası Hai Jai Chad idi.
887'de (1482) yapılan savaşta mağlüp
olan Hai Jai muhkem Pavagadh .Kalesi' ne
sığındıysa da uzun süren kuşatma sonunda yeniidi ve Gucerat'taki son Hacput direnişi de ortadan kalkmış oldu. Bu zaferin
adına burada birçok islami eserle süslenmiş olan Muhammedabad şehri kuruldu .
Gücünün zirvesinde bulunan Mahmud
Şah'ın adı hem Hindistan'da hem komşu ülkelerde saygıyla anılır hale geldi.
913'te (1507) Mısır Memlük Sultanı Kansu Gavri ile hac yolunu ve Gucerat kıyı la
rını Portekizliler'e karşı kor umak için iş
birliği yapma yollarını aradı. Bir yıl sonra
Cidde Valisi Emir Hüseyin kumandasın
da hazırlanan Mem lük donanması Di u ve
Mustafabad Valisi Melik Ayaz'la birlikte
Portekiz donanmasını mağ!Op etti ve donan ma kumandanı Laurenço Almeida öldürüldü. Laurenço'nun babası olan Koçin'in Portekiz genel valisi Francesco Almeida yeni bir saldırı ile müttefik müslüman güçlerini yenilgiye uğratınca Mahmud Şah Portekizliler ile an l aşma yapmak zorunda kaldı. An l aşmaya göre Gucerat limanları ve gemilerine rahatsızlık
verilmeyecek, buna karşılık Portekiz esirleri serbest bırakılacak ve gemileri de Gucerat kıyılarına serbestçe uğrayabilecekti.
Hindistan'daki diğer hanedanlar da
Mahmud Şah ile anlaşma vesileleri aradı 
lar. Handeş'in Farüki hanedam Gucerat'a
tabi olurken Dekken ve Malva sulta nları
dostluk kurdular. 1SOB'de Delhi Sultanı
İskender LO di, Gucerat Sultanlığı'nı tanı
yarak zengin hediyeler le bir elçilik heyeti
yolladı. iran'da Safevi Sultanı Şah İsmail
Gucerat'a bir elçi gönderdiyse de Mahmud Şah bu elçi ile görüşerneden vefat
etti (2 Ramazan 9171 23 Kasım 1511 ).
Adil yönetimi sayesinde halkın sevgisini kazanan Mahmud Şah döneminde Gucerat Sultanlığı en iyi zamanlarını ya şadı. Ülke içinde sosyal, ekonomik ve kültürel alanda büyük gelişmeler görülürken
Mem! ük ve Portekizliler'le yapılan anlaş
malarla Gucerat gemilerine milletlerarası
ticaret imkanları sağlandı. Aynı zamanda mimari alandaki yatırımlarla şehirci 
likte hızlı ve planlı gelişmeler gerçekleş 
tirildi; cami, türbe ve sarayların inşa edi!-
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diği Ahmedabad, Mahmudabad ve Muhammedabad şehirleri kuruldu. Ahmedabad yakınlarındaki Bağ-ı Firdevs ve
Bağ-ı Şa'ban da Mahmud Şah zamanın
da yapıldı. Ülke içinde ticaretin güvenliğini sağlamak üzere yollar ve kervansaraylar inşa edildi. iıme ve ilim adamlarına gösterilen ilgi sayesinde dini ilimlerde pek çok öğrenci yetiş t i. Ayrıca
o dönemde İbn H allikan'ın Veteyfitü'la'yfin'ı Man'(.arü'l-İslfim adıyla Farsça'ya çevrildi.
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3 Muharrem 11 OB'de (2 Ağustos 1696)
Edirne'de doğdu. ll. Mustafa'nın büyük
oğlu olup annesi Saliha Sultan'dır. Çocuklukyılları Edirne'de geçti, ilkeğitimini burada almaya başladı. Hocalığını Şeyhülis
lam Seyyid Feyzullah Efendi'nin oğlu İb
rahim Efendi yaptı (Anonim Osmanlı Tarihi, s. 146). Babasının tahttan indirilmesiyle sonuçlanan ( 1115/1703) Edirne Vak'ası ' nın ardından kardeşleriyle birlikte
istanbul'a getirildi. 1117 (1705) yı lında
kardeşleriyle beraber sünnet edildi (Silahdar. ll, 220). Genellikle kuyumculukla
uğraştığı yirmi yedi yıl süren kafes hayatının ardından Patrona Halil isyanı neticesinde lll. Ahmed'in tahttan feragati üzerine 19 Reblülewel 1143'te (2 Ekim 1730)
padişah oldu. Kendisine ilk biat eden amcası lll. Ahmed'in devlet idaresini bizzat

eline alması ve kimseye güvenmemesi
hususunda ona öğüt verdiği belirtilir
(Destarf Sa lih Tarihi, s. 16) .
ı.

Mahmud, hükümdarlığının ilk haftaasi reisierinin taleplerini yerine
getirmeye özen gösterdi. Sadece yüklü
nakitlerle yetinip herhangi bir memuriyet istemeyen Patr ona Halil ve yandaş
ları şeyhülislamlık ve kazaskerlik gö revlerine, başta yeniçeri ağalığı olmak
üzere önemli ocak ağalıklarına kendi
adamlarını, sadrazamlığa da Silahdar
Mehmed Paşa'yı getirttiler. Ayrıca Nevşehirli Damad İbrahim Paşa zamanında
konulan bazı vergileri kaldırttılar. Asilerin Lale Devri'nde zevk alemlerine mekan olan Kağıthane ve Sadabad'daki köşk
leri yıkma istekleri de ı. Mahmud tarafından kabul edildi (Subhl, s. 38). Devlet
adeta Patrona Halil'in vesayeti altına girdi
ve Etmeydanı ' ndaki kırk dokuzuncu cemaatin bulunduğu odadan yönetilir oldu.
Bu sebeple padişah öncelikle Patrona Halil ve yandaşlarından kurtulmak istiyordu.
Güvenilir adamları vasıtasıyla asker ileri
gelenlerini kendi safına çekmeyi, Patrona
Halil'in nüfuzunu kırmayı , ardından da
onu sarayda yapılan toplantıya çağırıp ortadan kaldırarak vaziyete hakim o l mayı
başardı. Bu arada Patrona Halil yanlısı
binlerce Arnavut'un muhtemel ayaklanmasına karşı tedbir alındı. Birkaç ay sonra
yeniçeri ve cebecilerin katılımıyla başla
tılan isyan hareketi şehir halkının desteği
sayesinde başarısız kaldı . Olaylara karışan
yeniçerilerle Boşnaklar ve Arnavutlar İs
tanbul'dan uzaklaştırıldı. 29 Safer 1144'teki (2 Eylül 1731) bir başka ayaklanma
girişimi de engellendi. istanbul'da sıkı bir
disiplin uygulayan padişah asayişe yönelik
larında

ı.
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