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Mahmüd-r Gavan Türbesi -Bider 1 Hindistan 

Mahmüd-ı Gavan, idari ve askeri alan
da yaptığı yeniliklerle Behmenl Devleti 
tarihinde önemli rol oynamıştı r. 1. Mu
hammed Şah zamanında ( 1358-1375) ül
ke idari açıdan dört vilayete (taraf) bölün
müş olup her biri "tarafdar" denilen va
lilerce yönetiliyordu. Ancak zamanla bü
yüyen ve özell ikle Mahmüd döneminde 
genişleyen sınırtarla devlet bu şekilde yö
netilemez hale gelmişti. Bunun üzerine 
Mahmüd ülkeyi sekiz vilayete böldü . Ay
rıca her vilayetin bazı topraklarını valile
rin yetkisinden çıkararak "hassa"i sultan" 
haline getirdi. Böylece valilerin üzerinde 
sultanın kontrolü sağlanmış oldu. Askeri 
yapılanınayı da değiştiren Mahmüd vila
yetlerde tarafdarın emri altında sadece 
bir kale bulunması, "kıla'dar" denilen di
ğer kale kumandanlarını merkezi hükü
metin t ayin etmesi ve bunların merkezi 
yönetime karşı sorumlu olması esasın ı 

getirdi. Bu tedbirle merkezi otoriteyi 
güçlendirip gevşeklik ve başıboşlukların 
önünü almayı hedefledi. Mahmud-ı Ga
van. Ortaçağ Hindistanı'nda birçok köy ve 
şehrin sınırlarını tesbit edip gelir mikta
rın ı araştırarak ülkenin sistemli bir şekil
de ölçülmesini sağlayan ilk vezirlerden 
biridir. Ancak refomlardan hoşnut olma
yan bazı çevrelerin tepkisi yüzünden bun
larla kayda değer sonuçlar elde edileme
di. Mahmüd-ı Gavan'ın mührünü taşıyan 
ve Orissa Krallığı'nı devleti i stilaya çağı
ran sahte bir mektubun sultanın eline 
geçmesi onun haksız yere idam edilme
sine sebep oldu. Behmenl Devleti Mah
mud'un ölümünden bir yıl sonra parça
lanmaya başladı. 

Mahmud-ı Gavan, Dekken'de birçok 
mimari eser yaptırmış olup bunların en 
önemlisi ölümünden iki yıl önce Ahmeda
bad'da inşa ettirdiği cami ve medrese
dir. Ayrıca Fars dilinde özellikle inşa türü
nün en iyi örnekleri arasında yer alan bazı 
eserler ortaya koymuştur. Bunların en 
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meşhur u münşeatını topladığı Riyazü 'I
inşa' adlı kitabıdır (Haydarabad 1948). 

Mektuplarının yer aldığı Mena?ırü 'I -in
şa' isimli bir diğer eseri de British M use
um'da kayıtlıdır (Rieu, ll, 527). Kaynaklar
da Kava'idü'I-inşa' adlı bir kitabından 
da bahsedilir. · 
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Ebü'l-Kasım Yemlnü'd-devle ve 
emlnü'l-mille Kehfü'I-İslam Nizamü'd-din 

Gazi Mahmud b. Sebük Tegin 

L 

(ö. 421/1030) 

Gazneli hükümdan 
(998- ı 030). 

_j 

1 O Muharrem 361 (2 Kasım 971) tarihin
de Buhara'da doğdu. Gazneli Hükümdan 
Sebük Tegin'in oğludur. Annesi Doğu Af
ganistan'daki Zabülistan bölgesinden asil 
bir ailenin kızı idi. Bundan dolayı kendisine 
Mahmüd-ı Zabül1 de den ilir. Gazneli Mah
mud'un çocukluğu hakkında fazla bilgi 
yoktur. Geleneğe uygun olarakküçükyaş
tan itibaren gerekli dini tah s ili yaptı ve 
Kur'an'ı ezberledi. Ayrıca siyasi eğitimi 
de ihmal edilmedi ve iyi bir devlet adamı 
olarak yetiştirildi. 

Mahmud daha gençlik yıllarının başın
da devlet idaresinde görev almaya başla

dı. Nitekim Sebük Tegin, Saffar11er'e karşı 
Sistan bölgesini daha iyi kontrol edebil
mek için Büst şehrin e çekildiğinde Mah
mud'u Gazne'ye vekil olarak bırakmıştı. 

Mahmud bu dönemde babasıyla birlikte 
katıldığı savaşlarda cesaret ve zekasıyla 
kendini gösterdi. Bir ara dedikodular yü
zünden babası ile arası açılmış ve Gazne 
Kalesi'nde hapsedilmişti (380/990) . Ancak 
bu anlaşmazlık uzun sürmedi ve birkaç 
ay sonra hapisten çıkarıldı. Samani Emlri 
ll. Nüh'un yardım istemesi üzerine Mah
mud, babasıyla beraber Samanller'in Türk 

kumandanları Ebu Ali es-Simcurl ve Fa
ik'e karşı yaptıkları savaşta büyük yarar
lıklar göstermiş, bundan çok memnun 
kalan ll. Nuh, Mahmud'a "Seyfüddevle" 
lakabı vermiş ve kendisini Horasan ordu
su kumandanı tayin etmişti. 

Sebük Tegin öldüğü zaman (387/997) 

oğullarından Mahmud Horasan ordusu 
kumandanı, Nasr Büst valisi, İsmail ise 
Gazne ve Belh haki miydi. Sebük Tegin, İs
mail'in tahta geçmesini vasiyet etmişti. 
Bu vasiyet yerine getirildi ve İsmail hü
kümdar ilan edildi. Bu sırada Nlşabur'da 
bulunan Mahmud, İ smail'in hükümdar
lığını tanımadı, kardeşi Nasr ve amcası 

Buğracuk'u da kendi tarafına çekti. İki 
kardeşin ordu l arı Reblülevvel 388'de 
(Mart 998) karşılaştı, Mahmud İsmail 'in 
kuvvetlerini yenerek Gaznetiter tahtına 
çıktı. 

Sultan Mahmud kardeşiyle taht mü
cadelesi yaptığı sırada Samanller'den l l. 
Nuh'un ölümüyle yerine oğlu ll. Mansur 
geçmişti. ll. Mansur, Horasan'a kendi ku
mandanlarından Begtüzün'ü sipehsalar 
tayin etti. Ancak Mahmud, Samani baş
şehri Buhara'ya elçi gönderip Horasan'ın 
kendisine iadesini istedi. Bu teklifin red
dedilmesi üzerine Nlşabur'a yürüdü. Bu 
sırada Begtüzün ve Faik, ll. Mansur'u ya
kalayıp gözlerine mil çektiler ve yerine he
nüz küçük yaşta bulunan Abdülmelik b. 
Nuh'u tahta çıkardılar. Mahmud, Samani 

Mahmüd-r Gaznevi'nin albümünden bir sayfa (İÜ Ktp., TY, 
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emirinin intikamını almak için harekete 
geçti. Yapılan savaşta Gazneli ordusu Sa
mani kuwetlerini yenilgiye uğrattı. Mah
mud bu zafer sonunda Horasan'ı ele ge
çirdi ve kardeşi Nasr'ı oraya vali tayin etti 
(27 Cemaziye levve l 3891 16 Mayıs 999). 
Ardından Bağdat'a elçi göndererek zafe
rini Abbas! Halifesi Ka dir-Billah'a bildir
di. Halife, Mahmud'un elçisini kabul edip 
saltanatını tasdik etti ve kendisine "Ye
mlnüddevle ve emlnü'l-mille" lakabını 
verdi (Z ilhicce 3891 Kas ı m 999). Sultan 
Mahmud bu tarihten sonra İslamiyet'i 
yaymak ve Hindistan tapınaklarındaki 
zengin servete sahip olmak amacıyla her 
yıl gazaya çıkmaya karar verdi. Bu sırada 
Karahanlılar Buhara'ya girip Samani ha
nedanı mensuplarını Özkent'e gönderdi
ler (389/999) . Samani Devleti'nin ortadan 
kalkmasıyla Mahmud her yönden bağım
sız bir hükümdar sıfatını kazandı. 

Amcası Buğracuk'un ölümüne sebep 
olan Sistan hakimi Halef es-Saffar'ı ceza
landırmaya karar veren Sultan Mahmud 
bu maksatla büyük bir ordunun başında 
Slstan'a yürüdü. Ancak Halefin 100.000 
dinar para ödemeyi ve Mahmud adına 
hutbe okutmayı kabul etmesi üzerine 
anlaşma yaparak Gazne'ye döndü ( 390/ 
1000) 393'te (1003) Slstan'a bir sefer 
daha düzenleyerek bölgeyi itaat altına 
aldı. 

Mahmud, Karahanlılar ile bir anlaşma 
yaparak kuzey bölgesini emniyete aldık

tan sonra Hint seferlerine başlamaya ka
rar verdi. Şewal 390 (Eylül 1 000) tarihin
de ilk Hint seferine çıktı. Kabil'in doğu
sunda Lamgan bölgesinde Hintliler'in 
elinde bulunan birkaç kaleyi ele geçirdik
ten sonra Gazne'ye döndü. Sultan Mah
mud'un ikinci seferi Vayhand Racası 
Caypal üzerine olmuştu. Mahmud, Hint
liler'e karşı kazandığı bu zaferden (392/ 
ı 002) sonra H in duşahi hanedanının mer
kezi Vayhand (Und) şehrini zaptetti ve 
Gazne'ye döndü. Bu başarısından dolayı 
kendisine "Gazi" lakabı verildi. Üçüncü 
Hint seferi, Bhatiya denilen bölgenin ra
cası Beci Ray'a (Bacra) karşı yapıldı (395/ 
ı 004- ı 005 ı. Gazneli ordusu Bhatiya'yı ele 
geçirdiği gibi racalığın diğer bölgelerini 
de itaat altına aldı . Mahmud bu bölgede 
mescidler yaptırdı, İslam esaslarını öğ
retmek için din aliinieri gönderdi. Onun 
Hindistan seferlerinin bir amacı da Sün
nlliği korumak ve güçlendirmekti. O sıra

da Mültan'ın idaresini elinde bulunduran 
Karmatl Ebü'l-Fütüh Davüd'un batıni dü
şünceleri yaymaya çalışması Mahmud'un 

oraya bir sefer düzenlemesine sebep ol
du. Mültan'ı fethederek buradaki Karma
tller'i cezalandırdı (396/1 006) ve Caypal'ın 
müslüman olan tarunu Suhpal'ı (Nevasa
şah) Mültan valiliğine tayin etti. Ancak 
Suhpal'ın tekrar Hindu dinine dönmesi 
üzerine Sultan Mahmud beşinci Hint se
ferine çıktı (398/1 007- ı 008) . Suhpal ya
kalandı ve Mültan valiliğine Gazneli ku
mandanlardan Tegin Hazin getirildi. 
Altıncı Hint seferi Caypal'ın oğlu Anand
pal'a karşı yapıldı. Pencap bölgesinin git
tikçe artan İslam baskısı altında bulun
ması , Anandpal'ı Kuzeybatı Hindistan'
daki diğer racalardan yardım istemeye 
sevketti. Racalar yaklaşan İslam tehli
kesi karşısında Anandpal ile anlaşarak 
asker gönderdiler. Bu büyük Hint ordu
suna Anandpal'ın oğlu Brahmanpal ku
manda ediyordu. Mahmud bu hareketi 
kış ortasında öğrendi ve hava şartlarının 
kötülüğüne rağmen 29 Reblülahir 399 
(31 Ara lı k 1 008) tarihinde Gazne'den 
ayrıldı. Vaynand şehrinin karşısındaki 
ovada meydana gelen savaşta Hintliler'i 
mağiQp ederek Pencap yolunun güvenli
ğini sağladı. Ayrıca savaş alanından ka
çanların sığındığı Nagarkot (Bhim Nagar) 
Kalesi üç günlük bir kuşatmadan sonra 
fethedildi (399/1 009) . 

Sultan Mahmud'un yedinci seferi, Na
garkot'tan dönüşünden kısa bir süre son
ra Safer 400' de (Ekim 1 009) büyük bir ti 
caret merkezi olan Narayan (NarayanpOr) 
üzerine gerçekleştirildi. Neticede Nara
yan racası ile barış yapıldı; bu barış saye
sinde Horasan ile Hindistan arasındaki 
yollar tüccarlara açıldı ve ticaret hız ka
zandı. Mahmud sekizinci Hint seferinde 
yine Mültan üzerine yürüdü; hiçbir zor
lukla karşılaşmadan bölgeyi itaat altına 
aldı ve Karmatller'e ağır bir darbe indirdi 
(401 /10 10) Dokuzuncu Hint seferi Nanda
na'ya (Naradln. bugünkü Salt Range böl
gesinde) karşı gerçekleştirildi ve burası 
ele geçirildi (404/ 101 4). Sultan Mahmud 
daha sonra Raca Triloçanpal'ın çekildiği 
Keşmir'e doğru ilerledi ve onu mağ!Gp et
ti. Mahmud yeni hakim olduğu bölgelere 
İslamiyet'i tebliğ için din alimleri gönder
di ve camiler yaptırdı. Halife Kadir- Billah 
bu başarısından dolayı kendisine "Niza
meddin" lakabını verdi. Onuncu seferini 
Thanesar şehrineyapan Mahmud, Hintli
ler'ce mukaddes sayılan bu şehirdeki bir
çok tapınak ve putu tahrip ettirdi ( 405/ 
1014-15) 

406 ortalarında (1 015 son ları) on birinci 
Hint seferine çıkan Sultan Mahmud, Keş-
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mir yolu üzerindeki Lokhot (bugünkü Lo
harin) Kalesi'ni kuşattıysa da şiddetli kış 
yüzünden geri çekilmek zorunda kaldı. 
On ikinci seferini Kannevc'e gerçekleştir
mek üzere 13 Cemaziyelewel409 (27 Ey
lül 1018) tarihinde Gazne'den ayrıldı. Ag
ra'nın 170 km. kadar doğusunda bulunan 
Sarsava Kalesi ele geçirildi. Baran (bugün
kü Bü lendşehir) Racası Hordat itaatini bil
dirdi; raca ile birlikte 10.000 taraftarı İs
lam dinini kabul etti. Gazneli ordusu, daha 
sonra Delhi ile Agra yolunun ortalarında 
bulunan Mathüra (Muttra) şehrine hakim 
oldu. Sultanın asıl hedefi olan Kannevc 
ise 8 Şaban 409'da (20 Ara lı k 1 018) fet
hedildi. 

Sultan Mahmud 41 O yılı ortalarında 
( 1019 yılı son l arı) on üçüncü Hint seferine 
çıktı. Amacı Kalincar Racası Ganda ve 
müttefiklerini itaat altına almaktı. Bari 
şehri ele geçirildi, Ganda bir öncü savaşın

d.an sonra kaçtı. On dördüncü Hint seferi 
yine Keşmir üzerine yapıldı ( 41 2/ ı O 2 ı ) . 
Ancak Mahmud. Lokhot Kalesi önünde kı
şın şiddetle bastırması sebebiyle çekil
mek zorunda kaldı. On beşinci Hint sefe
rinde Ganda'ya karşı tekrar harekete geç
ti (4 13/1022), önce Gevaliyar'a, ardından 
Kalincar'a yürüdü. Ganda'nın barış tekli
fini kabul ederek onu itaat altına aldı. 

Mahmud'un Hindistan'a yaptığı en 
önemli seferlerden biri SQmenat (Som
nat) seferidir. Sümenat, Hindistan'ın batı 

sahilinde Kathiavar yarımadasında bir şe

h irdi. Mahmud, 30.000 atlı ve pek çok gö
nüllü den oluşan ordusuyla 416 Şabanın
da (Ekim 1 025) Gazne'den hareket etti. 
Gazneli ordusu 16 Zilkade 416'da (8 Ocak 
1 026) Somnat Kalesi'ni fethetti. B uranın 
tapınağındaki büyük put yerinden sökü
lerek dört parçaya ayrıldı. Parçalardan 
ikisi Gazne'deki ulucami ve sarayın kapı
ları önüne konulmuş, diğer ikisi Mekke 
ve Medine'ye gönderilmişti. Halife Ka
dir- Billah bu başarısından dolayı kendi
sine "Kehfüddevle ve'I-İslam" lakabını 
verdi. Sultan Mahmud Hindistan'a son 
seferini, kendisine saldıran bölgenin yer
li halkı Catlar'ı cezalandırmak ve yol gü
venliğini sağlamak için yaptı (418/1027) 
İ nd us nehrinin iki yakasına hakim olan 
Catlar aynı zamanda usta gemicilerdi. 
Mahmud, onlarla savaşabilmek için Mül
tan'da 1400 gemiden oluşan birnehir fi
losu yaptırdı. İndus nehri üzerindeki sa
vaşta Catlar mağiQp edildi. Sultan Mah
mud, bu seferleriyle Hint ülkesinde yüz
yıllarca sürecek olan Türk- İslam hakimi
yetinin temellerini atmış, onun hakimi
yeti altındaki bölgelerde İslam dininin 
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yayılması , 1947'de kurulan bağımsız Pa
kistan Devleti'nin teşekkülünde birinci 
derecede etken olmuştur. 

Karahanlı Hükümdan Nasr b. Ali, Bu
hara'yı zaptettikten sonra Sultan Mah
mud ile birbirlerine dostluk mesajları 
gönderdiler. Ardından iki devlet arasın
da Ceyhun nehri sınır kabul edildi (391/ 
ı o o ı ) . Fakat Nasr b. Ali, Samanller'in bü
tün mirasına konmak istiyor ve Horasan' ı 

ele geçirmek için fı rsat kolluyordu. Nite
kim Mahmud'un Hindistan'da bulunma
sından yararlanarak iki koldan Horasan'a 
kuvvet gönderdi ( 396/ı 006) İki taraf 
arasındaki mücadele neticesinde Sultan 
Mahmud, Karahanlı kuvvetlerini Hora
san'dan uzaklaştırdı (Zilhicce 3961 Eylül 
ı 006). Nasr b. Ali ise kolay kolay Hora
san'dan vazgeçmek niyetinde değildi. Bu 
sebeple Karahanlı Yusuf Kadır Han'dan 
yardım aldı. Mahmud birleşik Karahanlı 
ordusunu Belh civarında mağlüp etti(Re
blülewel 398/ Aralık ıo07). Nasr b. Ali'nin 
halefi ve kardeşi EbQ MansOr Arslan Han, 
Sultan Mahmud ile iyi komşuluk müna
sebetlerini devam ertirmek amacıyla bir 
anlaşma yaptı. Ancak E bO MansOr daha 
sonra Yusuf Kadır Han ile birleşti. Sultan 
Mahmud bu iki Karahanlı hükümdarının 
ordularını Belh civarında yenilgiye uğrat-

Mahmud-ı Gaznevi'nin albümünden çiçek tasvirli bir levha 
(İÜ Ktp. , TY, nr. 5461) 
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tı (41011019) Bu defa Yusuf Kadır Han, 
Sultan Mahmud ile kardeşine karşı anlaş
mak istedi. Mahmud, yeni komşusu Ali 
Tegin'e güvenemediğ inden Yusuf Kadır 
Han ile Semerkant civarında buluştu (Mu
harrem 4ı6/ Mart 1025). İki hükümdarıo 
görüşmesinde önemli kararlar alındı. Sul
tan Mahmud, Ali Tegin'in müttefiki olan 
Selçuklu Arslan Yabgu'yu (Arslan b. Sel
çuk) Maveraünnehir ve Türkistan'dan 
uzaklaştıracaktı. Mahmud, kendi ülkesi
ne gelebilecek tehlikeleri önlemek için 
Arslan Yabgu'yu tutukiatarak Kalincar 
Kalesi'nde hapsettirdi. Daha sonra Kara
hanlılar arasındaki mücadeleden fayda
lanıp Samani Devleti'nin topraklarına 
hakim oldu. 

Sultan Mahmud her fırsatta Harizm 
bölgesini itaat altına almaya çalışıyordu. 
Nihayet Karahanlılar'ın aracılığ ı ile Mah
mud ve Me'münller'den Harizmşah Ebü'l
Abbas Me'mün arasında bir anlaşma ya
pıldı. Buna göre Harizmşah Gazneliler'e 
tabi olacaktı. Hutbenin Sultan Mahmud 
adına okunınaya başlanması Harizm or
dusu kumandanları arasında anlaşmazlı
ğa yol açtı. isyan eden kumandanlar Me'
mün'u öldürerekyerine on yedi yaşındaki 
yeğeni Ebü'l-HarisMuhammed'i geçirdi
ler. Sultan Mahmud aynı zamanda eniş
tesi olan Me'mün'un intikamını almak 
bahanesiyle, gerçekte ise Harizm 'i zap
tetmek için harekete geçti. Gazneli ordu
su Harizm kuwetlerini yenerek bölgenin 
başşehri Gürgenç'e girdi, böylece Me'mü
nller hfınedanına son verildi ( 408/1 o 17). 

Arslan Yabgu'ya bağlı 4000 çadırlık bir 
Oğuz grubunun ileri gelenleri Sultan Mah
mud'dan Horasan'a geçmek için izin is
tediler. Sultan , 'fus Valisi Arslan Cazib'in 
muhalefetine rağmen Oğuzlar'ın Cey
hun'u geçmelerine izin verdi. Ancak Ne
sa, Baverd ve Ferave halkı Türkmenler'
den şikayette bulundu (419/1028). Bunun 
üzerine Sultan Mahmud hayatının sonu
na kadar Türkmenler'le mücadele etti ve 
onları ülkesinden uzaklaştırdı. Öte yan
dan O u rlular yol kesiyor, türlü kötülükler 
yaparak Mahmud'un halkını rahatsız edi
yorlardı. Sultan buraya ilki 401 'de (1 010-
11), ikincisi 411 'de ( 1 020) olmak üzere iki 
sefer düzenledi. Bölgede İslamiyet'i yay
mak için din alimleri görevlendirdi. Ayrıca 
401 ( 1 o 1 0-11) yılında isyan belirtileri gös
teren Kuslar hakimini itaat altına aldı. 
1 O 12'de Garcistan bölgesini Gazneli Dev
leti sınırları içine kattı . Ziya ri Em! ri Minü
çehr, Sultan Mahmud'a tabi olmak ve yıl
lık 50.000 dinar h araç ödemek suretiyle 
tahtında kaldı. Mahmud, 420'de (1029) 

Büveyhller'den Rey şehrini alarak Gazneli 
Devleti'nin topraklarını batı yönünde de 
genişletti. İn d us nehriyle Gazne arasında
ki dağlık bölgede yaşayan Afganlar, Sul
tan Mahmud'un ülkesinin sınır bölgelerine 
zaman zaman yağma akınları yapmakta, 
Horasan ile Hindistan arasında yol alan 
kervanları vurmaktaydılar. Mahmud, Af
ganlılar üzerine yaptığı sefer! e onları ita
at altına aldı ve bölgenin İslamiaşması 
için hocalar tayin ederek Gazne'ye döndü 
(411/1020) 

Sultan Mahmud başlangıçta Abbas! ha
lifeliğiyle iyi münasebetler içinde bulun
muş, K adir- Billah'ı halife tanımıştı. Kadir
Billah da onun bu davranışından ve İslam 
dinini yaymak için Hintliler'e karşı yaptığı 
gazalardan memnun olmuş , Mahmud'a 
çeşitli lakaplar vermişti. Fakat daha son
ra Gazneli- Fatımi yakınlaşmasından şüp
helendi ve bu yüzden Mahmud ile hali
fenin aras ı açıldı ( 414/1 02 3) . Buna rağ
men Sultan Mahmud paralarında halife
nin ismin e yer vermiş, seferlerinde elde 
edilen ganimetten Bağdat'a hediyeler 
göndermeye devam etmiştir. 

Sultan Mahmud 23 Reblülahir 421'de 
(30 Nisan 1 030) Gazne'de vefat etti. İdari 
kabiliyeti , siyaseti ve muazzam fütüha
tı ile Türk- İslam dünyasının müstesna 
devlet adamlarından biri olan Mahmud 
hayatının büyük kısmını savaş meydan
larında geçirmiştir. Öldüğü zaman Gaz
neli Devleti batıda Azerbaycan toprakla
rından doğuda Hindistan'ın Yukarı Ganj 
vadisine, kuzeyde Harizm'den güneyde 
Hint Okyanusu sahillerine kadar uzanan 
çok geniş bir sahayı içine alıyordu. Mah
mud dindar, zeki, ileri görüşlü, ihtiyatlı 
ve adil bir hükümdardı. 

Alimleri himaye eden Sultan Mah
mud'un Şafii ve Hanefi fakihlerine huzu
runda münazara yaptırdığı bilinmektedir. 
Alimiere olan saygısı , adaleti ve iyi yö
netimi, gerek kendi döneminde gerekse 
sonraki devirlerde edip ve şairler tarafın

dan övülmüş, Fars edebiyatında adalet 
ve insafın timsali olarak gösterilmiştir. 
Başta Firdevsl olmak üzere Unsürl, Fer
ruhl-i Sistani ve Aiıcedl gibi şairler onun 
ihsanlarına nail olmuşlardır. Bir rivayete 

· göre Firdevsl Şahname'yi Gazne'ye gide
rek bizzat ona sunmuştur. Sultan Mah
mud'un Şahname'yi beğenmediği, bu
nun üzerine Firdevsl'nin ona hicviye yaz
dığı hakkında bazı kaynaklarda yer alan 
bilgilerin asılsız olduğu anlaşılmaktadır 
(Ateş, XV!Il/70 11954), s. 162-ı68). Fars
ça'nın büyük bir gelişme göstererek H in-



distan topraklarında yayılması da Sultan 
Mahmud sayesinde olmuştur. BlrGnl Gaz
neli sarayında uzun süre kalmış ve TalJ_
]fi]fu ma li'l-Hind adlı eserini bu dönem
de yazmış. ölümünün ardından Sultan 
Mahmud'u "alemin asianı ve zamanın 
yeganesi" olarak tanıtmıştır. Sultan Mah
mud, Hint yarımadasıyla İslam dünyası 
arasındaki kültür ve ticaret hayatına can
lılık kazandırmış. birçok müslüman alim. 
edip ve şairin Hindistan'a yerleşmesiyle 
İslam kültürünün bu bölgeye ulaşmasını 
sağlamıştır. 
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MAHMÜD HAMDi 

(bk. MAHMÜD PAŞA ei-FELEKİ). 

MAHMÜD HAMZA 
(op ~~) 

Mahmud Hamza b. Muhammed Nes!b 
b. Hüseyn b. Yahya ei-Hüseyn! 

(1821-1887) 

Osmanlı Devleti'nde 

~ 

Şam müftülüğü yapan Hanefi fakihi. 
L ~ 

Dımaşk'ta doğdu. Aileye adını veren 
dedesine nisbette İbn Hamza olarak da 
bilinir. Aslen Harranlı olup Dımaşk'a yer
leşen ve soyu Hz. Hüseyin'e ulaşan bir 
aileden gelmektedir. Aile. 330'da (942) 
İsmail b. Hüseyin en-Netlf'ten itibaren 
Dımaşk'ta uzun yıllar naklbüleşraflık yap
tığından "beytü'n-nakib" diye meşhur ol
muş . önemli şahsiyetlerinden Hamza 
ei-Harranl'ye nisbette "beytü'l-Hamza" 
olarak da anılmıştır. Muhibbl ailenin Xl. 
(XVII.) yüzyıla kadar tam bir şeceresini 
verir (/julaşatü'L-eşer, ll, 105). 

İlk eğitimini babasından alan Mahmud 
Hamza. Kur'an öğrendikten sonra yazısı
nı geliştirip henüz on iki yaşlarında iken 
güzel yazısıyla tanındı. Sarf. nahiv, fıkıh 
ve usulüyle kelamı Said ei-Halebl'den, ha
dis ve usulünü Abdurrahman el-Küzbe
r'i'den, tefsir ve tasawufu Hamid ei-At
tar'dan, meanl ve beyanı Ömer el-Amidl'
den, feraiz, hesap ve aruzu Hasan eş-Şat
tl'den, hikmet ve adabilmini Molla Ebu 
Bekir b. Ahmed el-Kürd\"den öğrendi ve 
bunların hepsinden icazet aldı. 1260 
(1844) yılından itibaren Şam'da çeşitli 
mahkemelerde kadı naibliği yaptı. 1266'
da ( 1850) mevleviyet derecesine yükseldi 
ve Dımaşk Vilayeti Meclis-i Keblri'ne üye 
seçildi. İki yı l sonra İstanbul'a gitti. 1269'
da ( 1853) evkaf müdürü ve vergi nazırı 
oldu. ardından Meclis-i Ziraat'ın reisliği de 
uhdesine verildi. Bu arada kethüda ola
rak Harput'a gönderildiyse de tekrar Dı
maşk'a döndü ve Meclis-i Keblr üyeliği ya
nında 1273'te (1857) Defter-i Hakani me
muriyetine getirildi. Bu sırada noktasız 
harflerden oluşan kelimelerle Dürerü'l
esrar adlı tefsirini yazdı ve bu tefsirin 
anlaşılması için el-Kümmel ile'l-kela
mi'l-mühmel adlı lugatını telif etti. Tef
sirini sunduğu Sultan Abdülmecid kendi
sini dördüncü rütbeden Meddl nişanı ile 
ödüllendirdi. Fransız Kralı lll. Napolyon 
da 1860'ta Şam'da müslümantarla hıris-

MAHMÜD HAMZA 

tiyanlar arasında çıkan olayda halkı yatış
tırıp hıristiyanları koruduğu için ona bazı 
hediyeler gönderdi; böylece Avrupa'da da 
tan ındı. 

Mahmud Hamza 1284 (1867) yılında 
Dımaşk ve Suriye (Şam) bölgesi müftülü
ğüne getirildi ve ölümüne kadar bu gö
revde kaldı . Bundan dolayı "Şam müftü
sü" olarak şöhret kazandı; çeşitli İslam 
ülkelerinden kendisine fetvalar sorulmaya 
başlandı. Suriye'de 1299'da (1882) oluş
turulan Meclis-i Maarif'in ilk reisi oldu. 
1272'de (1856) elde ettiği İzmir payesi, 
1291'de ( 1874) üçüncü derecesinden 
Med di nişanıyla birlikte bilad-ı hamseye. 
1 296' da ( 1879) üçüncü dereceden Os
manlı nişanıyla bir derece daha yükselti
lerek 1299' da ( 1882) Haremeyn payesine 
ulaştı. Bir yıl sonra kendisine ikinci dere
ceden Mecldl nişanıyla İstanbul payesi 
verildi. 

Devrindeki ilmi tartışmalara da katılan 
Mahmud Hamza, Mecelle Heyeti üyelerin
den Kırımlı Abdüssettar Efendi'nin yaz
dığı Tenbihü'r-ru]füd 'ald enne'l-imza'e 
mine'l-]faza ti'l-kışaş ve'l-IJ_udud adlı 
esere Tenbihü'l-l]avfış 'ald enne'l-im
za'e fi'l-lJ-udud la fi'l-kışaş adıyla bir 
reddiye yazdı ( Dımaşk 1303). Resminin 
yapılmasına müsaade ettiğinden dolayı 
bazı alimierin tenk.idine uğradığı bilin
mektedir (M. Ed!bAlü Takıyyüddin el
Hısn!, ll , 773). Mahmüd Hamza, el-Fe
ra'idü '1-behiyye fi'l-kava'idi'l-fı]fhiy
ye adlı eserini 129S'te (1878) tamamla
yıp ll. Abdülhamid'e ithaf etti. Sultan Ab
dülhamid'in ona çok saygı gösterdiği ve 
Dımaşk'a sürülen bazı Medine ayanını 
onun aracılığıyla affettiği kaydedilir. Ab
dülhay ei-Kettanl, hocaları ve isnadlarına 
yer verdiği 'Unvanü'l-esanid adlı küçük 
"sebet"ini zikrederken Ebü'l-Hayr İbn 
Abidln, Yusuf b. İsmail en-Nebhanı ve Ce
maleddin el-Hallak'a rivayet icazeti ver
diğini, kendisinin de bunlardan rivayette 
bulunduğunu belirtir. 

9 Muharrem 1305 (27 Eylül 1887) tari
hinde Dımaşk'ta vefat eden Mahmud 
Hamza bazı el sanatlarıyla da meşgul ol
muştur. İyi bir şair olup Türkçe'yi de ede
biyatma vakıf olacak şekilde öğrenmişti. 
Hattı çok okunaklı ve güzeldi. Fatiha sü
resini bir pirinç tanesinin üzerine işledi
ği, yüzük taşı kadar bir kağıt parçasına 
on dört Bedir şehidinin adını yazdığı kay
dedilmektedir. Ayrıca meşhur bir avcı ol
duğu nakledilir. 

Eserleri. 1. Dürrü'l-esrar (l-ll, Dımaşk 
ı 306; Beyrut ı 326). z. el-Kümmelile'l-
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