
kerler Ebu Mansur'dan ayrılıp onun ta
rafına geçtiler (İbnü'l-Eslr. IX, 5 I 6-5 I 7). 

Endülüs Emevlleri'nde emirlik veya hi
lafet makamına gelen kimsenin askerlere 
dağıttığı bahşişin yanında· bi at merasi
mine katılanlara makam ve mevkilerine 
göre çeşitli hediyeler verilmesi adetti. 
Tahta çıkan hükümdarların biat merasi
mi münasebetiyle cü!Qs bahşişi dağıtma
sı bütün İslam-Türkdevletlerinde ve Mo
ğollar'da da görülen bir uygulamaydı. 
Selçuklular ve Moğollar'da biat merasim
lerinde orada bulunanlara çeşitli hediye
terin verilmesi yanında eski Türk adetle
rine uygun olarak "ni sar" adı verilen dinar, 
dirhem ve mücevher de saçılırdı (İbn Bl
bl, ı. 235) Adları Memlüklü sultan larıyla 

birlikte zikredilen Mısır Abbas! halifeleri 
için düzenlenen törenlerde de aynı uygu
lama sürdürülüyordu ( İ bnü'l-Eslr, XI, 257). 
Memlükler'de "nafakatü 'J-bey'a, nafaka
tü's-saltana" denilen bu uygulamaya Os
manlılar'da önce "cülüs bahşişi", XVII. 
yüzyıldan itibaren "cüJQs in'amı" adı ve
riliyordu (bk CÜLÜS) 
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Orta Hindistan'da bir bölge ve 
burada hüküm süren müslüman sultanlık 

L 
(1392 [?]-1562). 

.J 

Güneyden Vindhya dağlarına dayanan 
ve denizden yüksekliği 500-600 m. ara
sında değişen volkanik kökenli bir plato 
olan Malva günümüzde Hindistan'ın Med
ya Pradeş eyaleti sınırları içerisinde bu
lunmaktadır; en önemli şehirleri ücceyn 

(Uccain) (446.000, 2003 tah). Dhar (78 000) 
ve Çanderi'dir (29.000). Bölgeye Sultan İl
tutmış zamanından itibaren ( 12 I 1-1236) 
Delhi Sultanlığı orduları tarafından se
ferler düzenlenmişse de Malva'nın fethi 
1305'te Sultan Alaeddin Halaci devrinde 
gerçekleşmiştir. Fetihten sonra bölgeye 
M elik Aynüimülk Mültanl vali tayin edildi. 
Sultan Alaeddin Halacl, Çanderi'yi Mal
va'dan ayırıp başka bir idari bölge yaptığı 
için Dhar eyalet merkezi oldu ve bölgede 
hızlı bir müslüman iskanı ve İslamiaşma 
süreci başladı. Halaci ve 1Uğluklu hane
danları zamanında yerli halka müdahale 
edilmediği için daha önceki dönemde iç 
savaşlardan bunalmış olan Hintli racalar 
ve kabile şefleri Delhi Sultanlığı hakimi
yetinden fazla rahatsız olmadılar. Bu se
beple eyalet uzun süre Delhi Sultanlığı'

nın en huzurlu bölgesi oldu ve bu durum 
Malva'nın gelişmesine önemli katkı sağ
ladı. İbn Battüta, Delhi hakimiyetinden 
sonra Dhar. Ücceyn ve Çanderi'de nüfus 
artış ı ve kültürel gelişme olduğunu kay
dederken Ebü'J-Fazl Çanderi'de büyük bir 
kale, 14.000 ev. 384 pazar yeri, 360 ker
vansaray ve çok sayıda cami bulunduğu

nu belirtmektedir. Dhar bölgesi de aynı 
şekilde büyümüş, Sultan Muhammed b. 
Tuğluk burada inşa ettirdiği bir hankahı 
Şeyh İbrahim Maldebi adlı bir süfinin so
rum! uluğuna vererek onu hayır işleriyle 
görevlendirmiştir. Ücceyn de bu dönem
de önemli ölçüde gelişmiştir. 

Timur'un 1398'de Hindistan 'ı istilası
nın ardından Delhi Sultanlığı eyaJetleri 
birer birer bağımsız hale gelmeye baş
layınca Tuğluklular'dan Nasırüddin Mu
hammed Şah'ın ( 1390-1394) Malva valisi 
olarak tayin ettiği Dilaver Han Gür! de 
Malva Sultanlığı'nın temelini attı. Dilaver 
Han, Çanderi bölgesini Malva toprakları

na dahil ederek idaresini büyük oğlu Ka
dir Han'a verdi. Kadir Han, Damoh ve Ni
mar gibi komşu Hindu racalıklarını fetih 
ya da himaye yoluyla kendine bağladı; Gu
cerat, Handeş ve Kalp! hakimleriyle dost
ça ilişkiler kurdu. Dilaver Han'ın 1405'te 
vefatından sonra yerine geçen oğlu Alp 
Han. HQşeng Şah unvanını alarak kendi 
adına hutbe akutmaya ve sikke bastırma
ya başladı. Ancak bir müddet sonra Gu
cerat Sultanı I. Muzaffer Şah. HQşeng'i 
babasını zehirietmekle itharn edip Malva 
topraklarını ele geçirdi. HQşeng esir alınıp 
Gucerat'a götürülürken Muzaffer Şah 
onun yerine kardeşi Nusret Han'ı vali ta
yin etti. Fakat Muzaffer Şah ' ın ayrılma

sıyla Hüşeng'in yeğeni Musa Han etrafına 
topladığı kumandanlar ile Nusret Han'a 
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karşı çıktı. Bunun üzerine başlayan kar
gaşa döneminde Hüşeng, Muzaffer Şah'ı 
ikna ederek kendisini Gucerat'a tabi bir 
vali olarak tayin etmesini istedi. Böylece 
Muzaffer Şah'ın tarunu Ahmed Han'ın 
retakatinde tekrar Malva'ya dönüp duru
ma hakim olan Hüşeng, bir taraftan da 
gösterişli binaların yanı sıra bir Meseld-i 
Cum'a, Delhi Dervazesi, medreseler ve 
sarayların planlandığı başşehir MandQ'
nun (Şadlabad) inşasını hızlandırdı. 1411'
de Muzaffer Şah vefat edip yerine Ahmed 
Şah geçince Hüşeng, daha önce zedelenen 
itibarından dolayı Gucerat topraklarını 
defalarca istilaya teşebbüs ettiyse de ba
şarılı olamadı ve zaman zaman ağır yenil
gilere uğradı. Bununla birlikte Kherla ve 
Gagraun topraklarının fethiyle hakimiyet 
sahasını genişletti. Bir müddet sonra 
Çanderi hakimi bulunan kardeşi Kadir 
Han vefat edince Çanderi toprakları da 
Malva'ya katıldı. Bu durum Hüşeng Şah'ın 
nüfuzunu arttınrken Malva hazinesi için 
de yeni imkanlar sağladı. Diğer taraftan 
Gucerat ile ilgili emellerinden vazgeçme
yen Hüşeng Şah bu amaçla Timurlu Hü
kümdarı Şahruh'a tabi olarak onun des
teğini almak istedi. Şahruh, Hüşeng'e 
komşu müslüman idarecilerle dostça ge
çinmesini telkin ederken Gucerat sulta
nını da Malva'ya yönelik ihtirasları konu
sunda uyardı. 

1435'te vefat eden Hüşeng Şah'ın hal
ka iyi davranan, ilim adamı ve sanatkar
ları koruyan bir yönetici olduğu kaynak
larda belirtilmektedir. Yerine Muhammed 
Şah Gür! unvanıyla geçen oğlu Gazn! Han, 
dokuz ay sonra hanımı tarafından babası 
I. Mahmud Halaci'nin teşvikiyle zehirie
nerek öldürüldü. Tahtı ele geçiren Mah
mud Halacl, hasımlarını sindirerek 16 Ma
yıs 1436'da Mahmud Şah unvanıyla ken
dini sultan ilan etti. 1469'a kadar hüküm 
süren Mahmud Halaci'nin döneminde 
Malva hem yeni fetihlerle genişledi hem 
de mimari ve kültürel açıdan çok gelişti. 
Yerine geçen oğlu Sultan Gıyaseddin (Gı
yas) Şah ( 1469-1500) babası kadar yete
nekli olmamakla birlikte ehliyetli kuman
danlar ve valiler sayesinde sultanlık dağıl
madan devam etti. Zamanının büyük kıs
mını haremde eğlence ile geçirdiği kay
dedilen Gıyaseddin yetmiş yaşında iken 
rivayete göre oğlu Nasırüddin tarafından 
zehirietildL Ardından başlayan iç karışık
lıklar ve savaşlar sonunda Nasırüddin du
ruma hakim olmayı başardı ve saltanatı
nı ilan etti. Yetenekli bir asker olmasına 
rağmen zevk ve sefahat içinde· geçen bir 
hayat sonunda Nasırüddin (Nas ı r) Şah da 
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1511'de öldü. Taht için savaşan oğulları 
Şehabeddin ve A'zam Hümayun arasın
daki mücadeleyi kazanan Hümayun, Il. 
Mahmud Şah unvanıyla sultan oldu (2 Ma
yıs 1511 ). Şehabeddin ise Çanderi'yi elin
de tutarak Delhi Sultanı İskender- i Ludl'
ye tabi oldu. Saltanatını korumayı büyük 
ölçüde Hindu müttefiki Raca Medni Rai'
ye (MadnT Ray) borçlu olan ll. Mahmud bir 
müddet sonra Rai'nin elinde kukla haline 
geldi. Gucerat Sultanı Il. Muzaffer Şah'ın 
yardımıyla Rai'den kurtulduysa da Lud1-
ler'e ve diğer Hindu racalarına kaptı rdığı 

topraklarını geri alamadı. Sadece Mandu 
ve çevresiyle sınırlı olan saltanatı, 1531'
de Gucerat Sultanı Sahadır Şah'ın Man
du'yu işgali ve Malva'yı ilhakı ile son bul
du. Bu durum aynı zamanda Malva'daki 
Halaci hanedanının da sonu oldu. 1535'
te Babürlü Sultanı Hümayun Şah. Saha
dır Şah'ı mağlup ederek Mandu'ya girdi. 
ancak Bengal'de çıkan huzursuzluklar 
üzerine geri döndü. Malva'nın Babürlü 
topraklarına nihai olarak dahil edilmesi 
1561-1562'de Ekber Şah zamanında ger
çekleşti. Bu dönemde zirai ve ticari alan
da büyük gelişme kaydeden bölge, impa
ratorluğun en fazla gelir getiren eyalet
lerinden biriydi. 1741 'den sonra Nadir 
Şah'ın Hindistan'ı işgalinin tesiriyle Mal
va'daki Babürlü hakimiyeti zayıfladı ve 
eyalet bağımsız olmasa da fiilen Hindu 
kumandanların yönetimine girdi. Bu du
rum İ ngilizler'in bölgeyi ele geçirdiği XIX. 
yüzyıl başlarına kadar devam etti. 
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MAMAHATUN 

(ö. 597/1201'den sonra) 

Saltuklu melikesi 
(1191 - 1200). 

_j 

Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'
da kurulan Türk beyliklerinden biri olan 
Saltuklular'dan Il. İzzeddin Saltuk'un kızı
dır. Uzun süre idareyi elinde bulunduran 
ağabeyi Nasırüddin Muhammed'in ardın
dan 587'de ( 1191) Saltuklu Beyliği'nin 
başına geçti. Ağabeyi ve yetişkin yeğen
Ieri varken Mama Hatun'un bir kadın ola
rak başa geçmesi. eski Türk hayatında 
kadının toplumdaki yerini müslüman ol
duktan sonra da koruduğunu göstermek
tedir. Mama Hatun Arap kaynaklarında 
"Erzurum sahibesi" olarak gösterilmek
tedir. 

Selahaddin-i Eyyubl Suriye'den kuzeye 
doğru yayılma politikası takip ediyor, 
Türkmen beylerini itaat altına almaya ça
lışıyordu . Bu maksatla yeğeni Meyyafari
kin hakimi Takıyyüddin Ömer'e görev ver
di. Takıyyüddin. Ahlatşahlar'a ait toprak
lardaki Hani'yi 587'de (1191) işgal etti ve 
Ahlatşah Seyfeddin Begtemür'ü yenilgi
ye uğrattı. Bundan cesaret alarak Ahlat 
üzerine yürüyüp şehri kuşattıysa da ba
şarılı olamadı. Geri dönüp yine Begte
mür'e bağlı Malazgirt'i kuşattı. Malazgirt 
mancınıkla dövüldüğü sırada Mama Ha
tun askerinin başında Takıyyüddin Ömer' e 
yardıma geldi. Çevreden de katılmalar ol
masına rağmen kuşatma uzun sürdü. Ta
kıyyüddin Ömer'in 19 Ramazan 587'de 
( 1 O Ekim 1191) vefatı üzerine kuşatmaya 
son verildi. 

Hükümdarlığı konusunda ilk yıllarla il
gili bilgi bulunmamakla beraber Mama 
Hatun'un son dönemlerde yeğenieriyle 
iktidar mücadelesi içinde olduğu anlaşıl
maktadır. Mama Hatun. muhtemelen ba
şına gelecekleri tahmin edip korkuya ka
pıldığı için 597'de (1201) Eyyubl Hüküm
dan ei-Melikü't-Adil'e haber göndererek 
nüfuz ve itibar sahibi bir kimseyle evlen-

M ama 
Hatun 
Türbesi 
ve türbenin 
planı

Tercan 1 
Erzincan 

rnek i stediğini bildirdi ve bu konuda ken
disine yardımcı olunmasını rica etti. el
Melikü'I-Adil. Na bl us EyyGbl Valisi Fari
süddin Meymun el-Kasrl'ye Mama Hatun 
ile evlenmesini, ayrıca onun ülkesini de 
yönetmesini tavsiye eden bir mektup 
yazdı . Teklifi kabul eden Meymun el-Kas
ri, evlenmek için gerekli hazırl ıkları ya
parken Mama Hatun'un tahttan uzaklaş
tırılıp hapsedildiğini. yerine yeğeni Alaed
din Melikşah 'ın geçtiğin i öğrendi. Mama 
Hatun'un bundan sonraki hayatına dair 
bilgi yoktur. 

Güçlü, yetenekli ve ihtiraslı bir kadın 
olan, Er zincan ve Tercan'da hakkında 
menkıbevl mahiyette hikayeler anlatılan 
Mama Hatun (Kara, s. 50-51) siyasifaali
yetleri yanında önemli tar ihi eserler de bı
rakmıştı r. Erzincan'ın Tercan (eski adı Ma
mahatun) ilçesindeki kervansaray. mes
cid ve hamam bunlardandır. Türbesi de 
bu ilçededir. Yörenin birinci derecede 
deprem kuşağında olmasına rağmen bu 
eserlerin günümüze kadar gelmiş olması 
inşasına ne kadar itina edildiğini göster
mektedir (bk MAMA HATUN KÜLLİYESİ ). 
1 OSO'de (1640) Tercan·a gelen Evliya Çe
lebi buranın Tercanlı Ali Ağa'nın zeameti 
ve müslüman bir köy olduğunu, "azize" 
diye nitelediği Mama Hatun'un Akkoyun
lu (doğrusu Saltuklu) padişahlarından bi
rinin "yıldız gibi temiz" kızı olup türbesi
nin ziyaret edildiğini. nakışlı ve uzunca 
mermer sanduka ile türbeye yakın bir 
cami ve bir hamamın bulunduğunu. yedi 
yıl sonraki gelişinde ise köyün 1 00 hane
den 200 haneye çıktığını. "bir hayır sahibi 
kadın " diye andığı Mama Hatun'un tah
sis ettiği vakfa ait gelir kaynaklarına el 
konulduğunu . bu yüzden sahipsiz kalan 
imaretin harabe olmaya yüz tuttuğunu 
belirtmektedir (Seyahatname, Il , 202, 
374) 
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