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beg Cüyfış Bey Ay-aba gibi bazı emirle
rin tahrikiyle isyan etti. Hemedan yakın
larında Esedabad Bağazı'nda yapılan sa
vaşı kumandanı Aksungur ei-Porsuki'nin 
çabasıyla Mahmud kazandı (Reblülevvel 
5 ı 4 1 Hazira n ı ı 20). Mesud af dileyip hu
zura gelince Mahmud kardeşini bağışla
dı . Vezir Tuğrai idam edildi; Atabeg Cüyfış 
Bey Ay-aba ise affa mazhar oldu, fakat 
Musul'un idaresi elinden alınıp Aksungur 
ei-Porsuki'ye verildi. Ertesi yıl Gürcü Kralı 
IV. David'in Selçuklular'a ödediği haracı 
vermemesi ve hakimiyet alanını Şamahı 
ve Derbend'e doğru genişletmesi üzeri
ne Mahmud kardeşi Melik 1\.ığrul'u Gür
cistan seferine memur etti ( 5 ı 5/1 ı 2 ı). 
Ancak Necmeddin il gazi. Dübeys b. Sada
ka ve Atabeg Gündoğdu'nun da bulun
duğu Selçuklu ordusu Gürcüler karşısın
da başarı sağlayamadı. Gürcüler Tiflis'e 
girdiler ve yönetimdeki Beni Ca'fer aile
sini oradan sürdüler. Bunun üzerine Sul
tan Mahmud bizzat sefere çıktı ve Şir
van'a kadar gitti, fakat o da kayda değer 
bir sonuç alamadan geri döndü ( 5 ı 71 
1123). Gürcüler Tiflis ile Ani'yi yağmala
dılar ve buradaki Şeddadiler'in hakimiye
tine son verdiler. O sıralarda Melik Tuğ
rul. Halife Müsterşid- Billah ile anlaşmaz
lığa düştü ve girdiği mücadelede yenile
rek Sencer'e sığ ındı. Mahmud. 1\.ığrul'un 
bu hareketini kendi hakimiyetine yapılan 
bir saldırı kabul etti ve 1\.ığrul'un bu dav
ranışından Sencer'i sorumlu tutup halife 
ile iş birliğine gitti. Sencer bu ittifakı du
yunca Mahmud'a bir elçi göndererek ha
lifenin Selçuklular'a komplo hazırladığını. 
kendisini bertaraf edebilirse sıranın ona 
geleceğini bildirip Mahmud'u uyardı. Bu
nun üzerine Mahmud halifeyle yaptığı it
tifakı bozarak onunla mücadeleye girdi 
(520/1126) . Bu mücadele ertesi yıl yapı
lan bir antlaşmayla sona erince Sultan 
Sencer. Mahmud'un halifeyle anlaşmasın
dan yine rahatsız oldu. 

Bu arada Hille Emiri Dübeys b. Sadaka, 
Melik 1\.ığrul'u Bağdat'ı ele geçirerekyeni 
bir Selçuklu Devleti kurmaya teşvik etti. 
Ancak Mahmud onları Cibal üzerinden 
Horasan'a sürdü (519/1 125). Tuğrul ba
şarılı alamayınca Dübeys ile birlikte Ho
rasan'a gidip Sultan Sencer' e, Mahmud'la 
Müsterşid-Billah'ı kendi aleyhine iş birli
ği yapmakla suçlayarak şikayet etti. Sen
cer de Mahmud'a karşı bir sefer hazırlı
ğına başladı ve olup bitenleri öğrenmek 
için onu huzuruna çağırdı. Mahmud he
men Rey'e gidip kayıtsız şartsız itaat sun
du (522/ 1128); Sencer de ona Dübeys'in 
Hille'ye yerleşmesine izin vermesini em-
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retti ve kendisine zorluk çıkarmaları 
muhtemel olan Tuğrul ile Mesud'u yanı
na alıp Horasan'a götürdü. Bir süre son
ra Mahmud'un taahhütlerini yerine getir
mediğini görünce Mesud'u faaliyetlerin
de serbest bıraktı. Mesud da ağabeyine 
karşı ikinci defa ayaklandı. Zilhicce S24'
te (Kasım 1130) Cürcan 'dan Save'ye ge
len Mesud'un Bağdat üzerine yürümek 
niyetinde olduğunu öğrenen Mahmud, 
Hemedan'a giderek onun ilerlemesini 
engelledi ve iki kardeş arasında anlaşma 
sağlandı. Yapılan antlaşmaya göre Me
sud Mahmud'u sultan tanıyacak. Mah
mud da onu birinci veliaht ilan edecek, 
Mahmud'un oğlu Davud ikinci. kardeşi 
Tuğru l üçüncü veliaht olacaktı. Sultan 
Mahmud'un oğullarından Melikşah ile 
Muhammed de IrakSelçuklu tahtına çık
mıştır. 

Sultan Mahmud zaman zaman Abbas! 
Halifesi Müsterşid- Billah ile anlaşmazlı
ğa düşmüş ve bu anlaşmazlık Bağdat'ın 
muhasarasına kadar varmıştır. Bağdat'
taki nüfuzunu ve şahnesinin 01 aritesini 
güçlendirmek isteyen Mahmud. Zilhicce 
S20'de (Aralık 1126) ve Muharrem S21'
de (Ocak 1127) iki defa Bağdat'ı kuşattı. 
Sonunda halifenin veziri Celaleddin b. Sa
daka'nın aracılığıyla anlaşmazlık gideri l
di. ibnü'l-Esir. Sultan Mahmud'un S24'te 
(1130) Alamut'u muhasara ederek aldı
ğını söylerse de (el-Kamil, X, 666) diğer 
kaynaklarda bunu doğrulayacak bilgi yok
tur. Mahmud'un saltanatının son yılla
rında idareyi ele geçiren liyakatsiz kişiler 
yüzünden devletin otoritesi sarsılmış ve 
hazinesi çok kötü bir duruma düşürül
müştü (Ahbarü'd-devleti's -Selcükıyye, s. 
69; Bündarl, s. 147). 

Sultan Mahmud 1S Şewal S2S'te (10 
Eylül1131) Hemedan'da vefat etti. iyi bir 
eğitim gören ve çok zeki olan Mahmud 
Arapça'nın yanı sıra şiir. edebiyat. siyer ve 
tarih konularında bilgi sahibiydi. Mutedil. 
hassas. adaletli ve anlayışlı bir hükümdar 
olar al< tanınıyordu. Alim. edip ve şairleri. 
hayır sahiplerini korurdu. imam Gazzali'
nin kardeşi Ahmed el-Gazzali'yi sarayına 
davet ederek ihsanda bulunmuştu. Şair 
Haysa Beysa da ondan "ed-Daliyye" adlı 
kasidesiyle iyi bir ödül almıştı. Kaynaklar 
Mahmud'un avcı kuşlara ve av köpekle
rine düşkün olduğunu kaydeder. Sultan 
Mahmud ordusunun gittiği her yere bi
maristanını da götürürdü. Çok sayıda de
venin taşıdığı seyyar hastahanede görev 
yapan hekimler arasında Ebü'l-Hakem 
el-Endelüsi ile Sedid Ebü'I-Vefa Yahya b. 
Said de bulunuyordu. 
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(1246-1266). 
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Babası Delhi Sultanlığı'nın kurucusu iı
tutmış (Firişte. I, 70-7! ), annesi Kutbüddin 
Aybeg'in kızıdır. Minhac-i Sirac el-Cfızcani 
(Taba~at-i Naşıri, l, 471 -472 ) onun Sultan 
iltutmış'ın tarunuolduğunu söylerse de 
bu doğru değildir. iıtutmış'ın ölümü üze
rine Mahmud Nasırüddin diğer şehzade
lerle birlikte hapse atıldı , annesi de iltut
mış'ın Türk kumandanlarından Kutluğ 
Han ile evlendirildi. 1 242 yılında Sultan 
Muizzüddin Behram Şah tahttan uzaklaş-



tırılıp öldürülünce asilzadeler üç şehza
deyi Mahmud Nasırüddin . Alaeddin ve 
Celaleddin'i. Kasrısepld Hapishanesi'nden 
alarak Kasrıfiruzl'nin kabul salonuna ge
tirdiler. Burada yapılan müzakereterin 
ardından Alaeddin'i Mes'ud Şah unvanıyla 
tahta geçirmeye karar verdiler. Diğer iki 
şehzade tekrar hapse gönderildi. İki yıl 
sonra Türk soyl ularının baskısıyla Sultan 
Alaeddin Mes'ud Şah , amcaları Mahmud 
Nasırüddin ve Celaleddin'i serbest bıra
kıp kendilerine Behraiç (Bahraiç) ve Kan
nevc bölgelerinin idaresini verdi. 

Türk soyluları, Sultan Alaeddin'e karşı 

Mahmud Nasırüddin ve Kutluğ Han ile 
gizli bir ittifak yaptılar. Alaeddin Mes'ud 
Şah'ın öldürülmesi üzerine annesiyle be
raber gizlice Behraiç'ten Delhi 'ye gelen 
Mahmud Nasırüddin sultan ilan edilince 
(23 Muharrem 644/ ı O Haziran ı 246) Kut
luğ Han ve M elik Bahaeddin Balaban sa
r ayda iktidarı ele geçirdiler. Daha sonra 
Melik Bahaeddin Balaban kızın ı sultanla 
evlendirerek onunla ilişkisini sağlamlaş

tı rdı. Uluğ Han unvanını alan Balaban 
önemli bir makam olan naib-i memleket 
dairesinin başına geçti. 

İdare kabiliyeti olmayan Sultan Mah
mud Nasıruddin. Kutluğ Han ve M elik Ba
haeddin Balaban tarafından kukla gibi 
kullanıldı . Küçük kardeşi Seyfeddin Ay
beg. Kişi u Han unvanıyla emir-i hacib ta
yin edildi. Yeğenierinden Şlr Han Sungur, 
Lahor ve Bhatinda valiliğine getirildi. Şeh
zade Celaleddin'in Kannevc'den alınarak 
hareketlerinin daha kolay takip edilebi
leceği Bedaun'a nakledilmesi de Kutluğ 
Han ile Balaban arasındaki iş birliğinin 
sonucunda olmuştur. Celaleddin, kendisi 
aleyhindeki entrikaların farkına varınca 
Karakorum'a geçerek Moğol imparatoru 
Mengü Han'dan yardım talep etti. Mengü 
Han. Horasan'daki Moğol noyanlanna emir 
verip ona yardım etmelerini istedi. Cela
leddin, Moğol yardımıyla Lahor ve Janund
har bölgelerini ele geçirdi ve bu bölge
lerde bir Moğol vasalı olarak hüküm sürdü. 

Kutluğ Han ile Bahaeddin Balaban ara
sında ortaya çıkan rekabet Türk kuman
danlarının üstünlüklerine büyük darbe in
dirdi. Bu iki grubun liderleri Türk olmayan 
asilzadeleri taraflarına çekmek için mü
cadete·verdiler. Kutluğ Han, Hintli reisler 
arasında iyi bir intiba oluşturdu ve rakip
lerine karşı destek sağladı. Ancak büyük 
bir politikacı olan Bahaeddin Balaban. 
Kutluğ Han'ı saf dışı bırakarak Karako
rum'dan dönen Şlr Han Sungur vasıtasıy
la Nagavr'da Sultan Celaleddin ile ittifak 
kurdu. Ayrıca Delhi'de destekçileri bulun-

maktaydı. Balaban. çeşitli yerlerden ala
cağı destekten emin olarak Sultan Cela
leddin ve diğer Türk asilzadeleriyle birle
şeceği Hansl'ye doğru hareket etti. Bu
nun üzerine Kutluğ Han da isyancılarla 
savaşmak üzere Sultan Mahmud Nasırüd
din ile birlikte Delhi'den ayrı ldı (Ramazan 
6521 Ekim 1254) İki ordu birbirine yaklaş
tığında sultan ın ordusunda yer alan ve 
Bahaeddin Balaban ile aniaşmış bulunan 
asilzadeler su ltanı rakip tarafın gücü ko
nusunda korkutarak uzlaşmaya ikna et
tiler. Harem ağası İmadüddin Reyhan sa
raydan çıkarılıp önce Behraiç'e, ardından 
Bedaun'a sürüldü. Celaleddin Lahor'a 
dönerken Bahaeddin Balaban da naib-i 
memleket görevini tekrar üstlendi. Mah
mud Nasırüddin ile Balaban Ocak 1255'
te barışıp bir likte Delhi 'ye döndüler. Çok 
geçmeden İmadüddin Reyhan'ın Kutluğ 
Han ile iş birliği yaptığ ı anlaşıldı ve yaka
lanıp öldürüldü. Sultan Mahmud ile Sa
taban daha sonra Kutluğ Han'ın üzerine 
yürüdüler. Kutluğ Han 1257'de Uç Valisi 
Kişlu Han'a sığındı. Balaban onları te'dip 
için yola çıkınca asiler Pencap'taki bir Mo
ğol ordusuna katıldılar ( 1259). 

Sultan Nasırüddin Mahmud'un yetki
leri Uluğ Han- ı A'zam unvanını alan Ba
haeddin Balaban tarafından kısıtlanarak 

Delhi'de bir kukla durumuna düşürüldü . 

Otoritesi başşehrin dışına taşan Uluğ Han 
Balaban ise Katehar, Düab ve Mevat böl
gelerindeki isyancı ları yenilgiye uğratarak 
itaate zorladı. Bütün eyaletlerin kontro
lünü eline geçirdi ; Mültan ve Lahor'un 
Moğol vasallarıyla ilişki kurdu. Bu dönem
de Cengiz Han'ın torunları arasındaki iç 
savaş yüzünden Moğol imparatorluğu 
parçalanmış durumdaydı. Bundan fay
dalanmak isteyen Balaban. Pencap (Salt 
Range) ve Peşaver vadisinde bir Moğol 
vasalı olan Sultan Muhammed Karluğ'un 

yardımıyla Hülagu ile ittifak yaptı. An
cak bu ittifak Mültan ve Lahor'daki Mo
ğol vasalları arasında güven bunalımına 
yol açtı ve bunlar savunmalarında kayıt
sız kalmaya başladılar. Bunun üzerine her 
ikisi de ortadan kaldırıldı. Mültan. Uç ve 
Lahor tekrar sultanlığa bağlandı. Uluğ 
Han Balaban'a olan yakınlığı sebebiyle ha
inlik yapmasından şüphe edilen Sultan 
Muhammed Karluğ Moğollar tarafından 
öldürüldü. toprakları da Hülagu'nun ida
resine verildi. 

Uluğ Han-ı A'zam'ın başarıları sultanın 

tahtını ele geçirmesini kolaylaştırdı. Ak
tif hayattan tamamen çekilen Sult an 
Mahmud Nasırüddin huzur ve sükunu 
ibadette ve özellikle mushaf istinsahın-
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da buldu. Oğulları esrarlı bir şekilde orta
dan kaldırıldı; kendisi de 664 (1266) yılın
da öldü. Uluğ Han - ı A'zam kendisini Gı
yaseddin unvanıyla Delhi sultanı ilan etti. 
Mahmud Nasırüddin'in Uluğ Han tara
fından zehirtenerek öldürüldüğü de söy
lenir. 
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lıil I QTIDAR HUSAIN SIDDJQUI 

MAHMÜD NASIRÜDDİN 
( ..:,ı.ı...\lfy" li ~~ ) 

(ö. 815/1412) 

Tuğluklu hanedanının son Delhi sultanı 

L 
(1393- 1412). 

Delhi Sultanı Flruz Şah Tuğluk'un oğlu 
Muhammed Şah ' ın en küçük oğludur. 
1393'te bir buçuk ay kadar sultanlık ya
pan ağabeyi İskender Şah'tan sonra Del
hi tahtına geçti. Ancak muhtemelen yaşı 

küçük olduğundan kumandanlar bunu 
kabullenmeye yanaşmayıp kendi iktala
rına dönmek istedilerse deVezir Hace-i 
Cihan onları Mahmud Şah'a biat etmeye 
ikna etti. Bu arada durumdan yararlan
mak isteyen bazı toprak sahipleri vergi
lerini göndermeyerek özellikle doğu eya
Ietlerinde karışıklıklar çıkardılar. Genç 
sultan adına yönetime el koyan Vezir Ha
ce-i Cihan. "sultanü'ş-Şark" unvanıyla 
kendisini Kannevc'den Bihar'a kadar uza
nan bütün doğu topraklarının valisi ilan 
etti. Delhi'den ayrılıp Jaunpur'a giden Ha
ce-i Cihan, kısa zamanda bölgedeki asi 
toprak sahiplerini itaat altına alarak asa
yişi sağladı. Her ne kadar bu gelişmelerle 
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