
MAL VA 

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-
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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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