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TUÐ

masýný tavsiye etmesidir. Bununla birlik-
te o dönemde Hindistan hükümdarlarý ara-
sýnda yeni baþþehir inþasý eðilimi yanýnda
Tuðlukâbâd’ýn yeni bir hânedanýn kurulu-
þunun göstergesi olduðunu da göz önün-
de bulundurmak gerekir. Tuðlukâbâd’ýn
Gýyâseddin’in saltanatýnýn ilk iki yýlý içinde
tesis edildiði anlaþýlmaktadýr. Nitekim Be-
renî, 721 (1321) yýlý olaylarýndan bahse-
derken genel kabullerin hâlâ Sîrî’deki Ha-
lacîler’in sarayýnda yapýldýðýný, ancak Va-
rangal’ýn yeniden fethinin (723/1323) hem
Sîrî’de hem Tuðlukâbâd’da kutlandýðýný
belirtmektedir. Dolayýsýyla Tuðlukâbâd’ýn
1323’te baþþehir olduðu ve Sultan Gýyâ-
seddin, emîrler, melikler, âlimler ve devlet
ricâlinin burada evler yaptýrýp oturmaya
baþladýklarý anlaþýlmaktadýr.

Þehir, Gýyâseddin Tuðluk Þah’ýn ölümün-
den sonra kýsa bir süre daha devlet mer-
kezi olarak kaldý. Muhammed Þah Tuðluk,
babasýnýn veliahdý sýfatýyla Tuðlukâbâd’da
tahta oturdu. Fakat kýrk gün sonra Del-
hi’ye gitti ve âdete uygun biçimde eski sa-
rayda tahta çýktý. Ardýndan saray ve hü-
kümet binalarýnýn bulunduðu Tuðlukâ-
bâd’a kýsa bir süre için geri döndü (725/
1325). Muhammed Þah, bastýrdýðý bilyon
(alaþým) paralarý tedavülden kaldýrmak is-
tediðinde bunlarý altýn ve gümüþ paralar-
la deðiþtirme iþini de Tuðlukâbâd’da ger-
çekleþtirdi.

Tuðlukâbâd, Muhammed Þah Tuðluk’un
tahta çýkmasýndan sonra önemini kaybet-
meye baþladý. Onun ilk icraatlarýndan biri

babasýnýn sarayýný terketmek ve kendisi-
ne baþka bir saray yaptýrmak oldu. Þüp-
hesiz bu davranýþý kendisinden önceki sul-
tanlarýn ve babasýnýn uyguladýðý bir âdet-
ti. Muhammed Þah Tuðluk, Tuðlukâbâd’ýn
dýþýnda Âdilâbâd þehrini inþa ettirdi. Ar-
dýndan yeni yaptýrdýðý Cihanpenâh’a ta-
þýndý. Baþþehrin Devâgirî’ye (Devletâbâd)
taþýnmasýndan sonra Delhi’ye ve Cihan-
penâh’a döndüyse de Tuðlukâbâd’da otur-
madý. Ýbn Battûta’nýn seyahati esnasýnda
Tuðlukâbâd artýk baþþehir deðildi, fakat
eski ihtiþamýndan henüz bir þey kaybet-
memiþti. Ayrýca þehirde kiremitleri altýn-
la yaldýzlanmýþ, göz kamaþtýrýcý görkemli
bir köþk vardý. Rivayete göre Tuðluk Þah
bu saraydaki havuzun içinde altýn eritmiþ
ve havuz tek parça altýna dönüþmüþtü.
Fîrûz Þah Tuðluk ise (1351-1388) Delhi’yi
imar ettirdi ve yeni binalar yaptýrdý. An-
cak Tuðlukâbâd bu imar çalýþmalarý için-
de yer almadý. Fîrûz Þah da kýsa süre son-
ra Delhi’nin bir baþka bölümünde yaptýr-
dýðý Fîrûzâbâd’a taþýndý. Böylece Tuðlukâ-
bâd kaderine terkedildi.

Tuðlukâbâd’dan günümüze saðlam ola-
rak ulaþan tek yapý þehrin dýþýnda bulu-
nan Gýyâseddin Tuðluk Þah’ýn türbesidir.
Þehir üç müstahkem bölgeye ayrýlmýþtýr:
Aþaðý þehir (pâyîn-þehr), yukarý þehir (bâlâ-
þehr) ya da kale (hisâr) ve saray. Þehir bu
yapýsýyla Ýslâmî-Horasânî tarzda olup pla-
ný Tûs, Nîþâbur ve Büst þehirlerine benze-
mektedir. Þehrin kurulduðu arazi muson
yaðmurlarý mevsiminde suyun toplandýðý

renkli bir örnektir. Tuð saçaklarýnýn baþ-
langýç yerinde tombak bilezik ve bundan
sarkan iki halka sallanmaktadýr.
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Tuðluklular döneminde
Delhi yakýnýnda kurulan þehir.

˜ ™

Afganistan’ý ele geçiren Çaðataylýlar’ýn
Hindistan’a akýn yapmalarý ve Delhi’yi iki
defa abluka altýna almalarý Delhi Türk sul-
tanlarýný müstahkem kale-þehirler kurma-
ya sevketmiþtir. Melik Gazi unvanýyla ta-
nýnan Tuðluklu hânedanýnýn kurucusu Gý-
yâseddin Tuðluk’un (1320-1325) Yeni Del-
hi’nin yaklaþýk 15 km. güneydoðusunda
kurduðu Tuðlukâbâd þehri de bunlardan
biridir. Tuðlukâbâd’ýn mimarý, aslen Ana-
dolulu bir kumandan olan, þahne-i imâ-
ret Melikzâde Ahmed b. Ayaz-ý Rûmî’dir.
Arkeolojik buluntulara ve kaynaklarýn ver-
diði bilgilere göre þehirde halkýn temel
ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek su ve yiyecek
depolarý, alýþveriþ merkezleri, camiler, ev-
ler, hükümdar sarayý, çevgân alanlarý, tö-
ren ve toplantý yerleri, surlar ve istihkâm-
lar bulunuyordu. Bu tarz þehirlerden ilki,
Delhi Türk Sultaný Alâeddin Halacî tara-
fýndan 1303 yýlýnda kurulan Delhi yakýnla-
rýndaki Sîrî’dir. Ancak bu þehirden günü-
müze birkaç duvar yýkýntýsý dýþýnda hiç-
bir þey kalmamýþtýr. Tuðlukâbâd ise ayný
amaçla tesis edilen þehirlerin zamanýmýza
en iyi korunarak ulaþanýdýr. Ýlk kuruluþun-
da Delhi’den ayrý bir þehir gibi olan Tuð-
lukâbâd, Delhi’nin çok hýzla büyümesi so-
nucunda bu þehrin sýnýrlarý içinde bir semt
durumuna geldi.

Ýbn Battûta’ya göre Tuðlukâbâd’ýn ku-
ruluþ sebebi, Halacîler’den Kutbüddin Mü-
bârek Þah’ýn Melik Gazi Tuðluk’a bir gün
sultan olmasý halinde yeni bir þehir kur-

Tuðlukâbâd’dan bir görünüþ
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saray toplantýlarý için kullanýlýyordu. Bu mi-
mari özellikleriyle Tuðlukâbâd, Hindistan’-
da sonraki tarihlerde inþa edilen kale-þe-
hirlere örnek olmuþtur.
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Delhi’de hüküm süren
Türk-Ýslâm hânedaný

(1320-1414).
˜ ™

Hânedanýn kurucusu Gýyâseddin Tuð-
luk, Sind ile Türk ülkeleri arasýnda kalan
daðlýk Karavna bölgesi Türkler’indendir.
Alâeddin Halacî devrinde (1296-1316) Hin-
distan’a gelerek sultanýn Sind ve Mültan
valisi olan kardeþi Uluð Han Elmas’ýn hiz-
metine girdi, ordunun yaya ve atlý sýnýfla-
rýnda yer aldýktan sonra emirliðe yüksel-
di. Moðollar’a karþý yapýlan savaþlarda gös-
terdiði baþarýlar neticesinde ün kazandý ve
“Melik Gazi” unvanýyla anýlmaya baþlandý.
Uzun yýllar kuzeybatý sýnýrý eyaletlerinden
Dipâlpûr, Sâmâna ve Mültan’ýn idareciliði-
ni yürüttü ve Kutbüddin Mübârek Þah’ýn
hükümdarlýðý sýrasýnda (1316-1320) ayný
görevi sürdürdü.

Saltanat nâibi Hüsrev Han 720’de (1320)
Kutbüddin Mübârek Þah’ý öldürerek tah-
ta çýktý. Mühtedi bir Hindu olan Hüsrev Han
ülkede Hinduluðun yeniden üstünlük ka-
zanmasý için giriþimlerde bulundu. Melik
Tuðluk ona tâbi olmayý reddetti ve Ýslâm
hâkimiyetini yeniden saðlamak amacýyla
emrindeki kuvvetlerle Delhi üzerine yürü-
dü. Lohrâvat ovasýnda yapýlan savaþý Tuð-
luk kazandý. Hüsrev Han kaçtýysa da yaka-
lanarak idam edildi. Ertesi gün saraya ge-
len Tuðluk, Halacîler’den hiçbir þehzade-
nin hayatta kalmadýðýný öðrenince tahta
oturdu (1 Þâban 720 / 6 Eylül 1320). Tuð-
luk Þah’ýn ilk iþi tarýmý teþvik edici tedbir-
ler almak oldu. Çiftçilerin ödediði arazi ver-
gilerini önemli ölçüde hafifletti. Taþra ida-
recilerinin çiftçilere vergi konusunda zu-
lüm yapmalarýný önleyen kanunlar koydu.
Ardýndan orduyu yeniden teþkilâtlandýrdý.

Delhi’deki hânedan deðiþikliðinden son-
ra tâbi Hindu racalarýndan Varangal Ra-
casý Pratap Rudra Deva baðýmsýz hareket

etmeye baþladý. Bunun üzerine Tuðluk Þah,
oðlu Uluð Han Fahreddin Muhammed Cav-
na (Cûne) Han’ý 721’de (1321) kalabalýk bir
orduyla Varangal’e gönderdi. Cavna Han,
Varangal’i kuþattýysa da orduda çýkan ka-
rýþýklýklar yüzünden baþarýlý olamadý ve Del-
hi’ye döndü. Tuðluk Þah, baþta þair Ubeyd
ve Þeyhzâde Dýmaþký olmak üzere asker-
leri isyana teþvik edenleri idam ettirdik-
ten sonra Cavna Han’ý yeniden Varangal’e
gönderdi (723/1323). Önce Varangal civa-
rýný ve Bîder bölgesini ele geçiren Cavna
Han ardýndan Varangal’i zaptetti. Merke-
zi Varangal olan Telingana Racalýðý merke-
ze baðlý bir eyalet haline getirilerek top-
raklarý iktâlara ayrýldý. Adý Sultanpûr ola-
rak deðiþtirilen Varangal’de bir cami inþa
edildi. Cavna Han, Varangal’den geri dö-
nüþü sýrasýnda Raca II. Bhânudeva idare-
sinde Utkala Racalýðý’nýn hâkimiyet saha-
sý olan Orissa’yý da (Cacnagar) ele geçirdi.
Öte yandan Bengal hâkimi Þemseddin Fî-
rûz Þah’ýn 718 (1318) yýlýnda vuku bulan
ölümünün ardýndan oðullarý arasýnda sal-
tanat mücadelesi baþlamýþtý. Bunlardan
Nâsýrüddin’in Delhi Sultanlýðý’ndan yardým
istemesi Tuðluk Þah’a Bengal’e müdahale
fýrsatý verdi. Tuðluk Þah’ýn kuvvetleri, Nâ-
sýrüddin Þah ile birleþerek muhalifleri mað-
lûp ettiler, kardeþlerden Gýyâseddin Ba-
hadýr’ý esir aldýlar. Nâsýrüddin Þah vasal
hükümdar sýfatýyla Leknevtî’de Batý Ben-
gal tahtýna geçirildi. On üç yýldan beri Ba-
hadýr’ýn idaresindeki Doðu Bengal ise mer-
keze baðlý bir eyalet haline getirildi. Tuð-
luk Þah daha sonra Tirhut üzerine yürüdü
ve iki üç haftalýk bir kuþatmanýn ardýndan
burayý fethetti. Sefer dönüþü Tuðlukâbâd
yakýnlarýndaki Afganpûr köyünde oðlu Fah-
reddin Cavna Han’ýn düzenlediði karþýla-
ma töreni sýrasýnda kurulan ahþap köþkün
çökmesi sonucu öldü (725/1325). Yerine
veliaht tayin ettiði Cavna Han, Muham-
med Þah unvanýyla tahta çýktý. Cavna Han,
Halacîler devrinde “dâdbeg” ve “âhûrbeg”
olarak görev yapmýþ, babasý Tuðluk’un tah-
ta çýkmasý üzerine “Uluð Han” unvanýyla ve-
liaht tayin edilmiþti.

Yeni sultan, öncelikle amcazadesi Sa-
gar Valisi Bahâeddin Gerþâsb’ýn isyanýyla
uðraþmak zorunda kaldý. Kampila raca-
sýyla ittifak kuran Bahâeddin aylar süren
bir takipten sonra yakalanýp idam edildi
(727/1327). Ertesi yýl Dekken’deki Kondha-
na Kalesi sekiz aylýk bir kuþatma sonucun-
da Hindular’ýn elinden alýndý. Muhammed
Þah, Güney Hindistan’da yapýlan fetihler
sebebiyle orada yeni bir baþþehir kurma
fikrini benimsedi. Bu amaçla Devâgirî’yi
(Deogiri) yeniden inþa ettirdi ve Devletâ-

havza ile çevrili bir tepedir. Birçok su ben-
dinin inþasýyla þehrin güneyinde kalan ara-
zi büyük bir göl haline getirildi. Sultan Gý-
yâseddin, türbesini bu gölün ortasýnda yak-
laþýk 300 metrelik bir geçit yolla kaleye
baðlý suni bir adanýn üzerine yaptýrdý. Tuð-
lukâbâd’ýn çevresi yaklaþýk 6 km. uzunlu-
ðunda, þehirdeki ana caddeler 2 kilomet-
reden biraz kýsadýr. Þehrin dýþ hatlarý geo-
metrik formda olmayýp kayalýk tepenin sý-
nýrlarýný takip ettiðinden girintili çýkýntýlý
yamuk biçimindedir. Þehir, üzerinde bü-
yük yuvarlak kulelerin bulunduðu saðlam
duvarlar tarafýndan korunmaktadýr. On iki-
si dýþa açýlan, ikisi dýþ kale ile þehir arasýn-
da, biri de dýþ kaleyi iç kaleye baðlayan ol-
mak üzere toplam on beþ kapýsý vardýr.
Bunlara Muhammed Þah Tuðluk’un ken-
di sarayýna giriþ için yaptýrdýðý Âdilâbâd
Kapýsý da eklenirse bu sayý on altýya çýkar.
Günümüze iyi durumda ulaþan Andheri
Kapýsý dýþýndaki bütün kapýlar haraptýr.
Þehrin inþasýnda gereken taþlar yine þeh-
rin kurulduðu yerden saðlanmýþ, kale ve
iç kaledeki bazý taþ ocaklarý su deposu ha-
line getirilmiþtir.

Surlarýn yapýmýnda kullanýlan taþlar bü-
yük ebattadýr ve ortalama 50 × 50 × 200
cm. boyutlarýndadýr. Surlarýn kalýnlýðý çe-
þitlilik gösterir. Bazý yerlerde doðrudan sarp
kayalar üzerine yapýlan duvarlar oldukça
incedir; ancak diðer yerlerde surlarýn ka-
lýnlýðý 10 metreyi bulmaktadýr. Surlarýn yük-
sekliði dýþ ve iç kalenin bazý bölümlerinde
30 metreye ulaþmaktadýr. Fakat ortalama
yükseklikleri 10-15 m. arasýndadýr. Hem
surlar hem kuleler dýþtan ve kale alanýn-
da temelden yukarý doðru meyilli olup üç
katlý bir savunma sistemine sahiptir. Ýlk
katýn çok keskin bir eðimi vardýr; 12 m.
yüksekliðinde, 2 metreden daha geniþtir
ve bütün kale ile iç kaleyi çevreler. Bu güç-
lü savunma sistemi kaleye heybet vermek-
tedir. Ýç kale sultana ait özel binalarýn yer
aldýðý en saðlam bölümdür. Ýç kalenin tek
kapýsý dýþ kaleye açýlan batý duvarýnýn orta-
sýnda bulunmaktadýr. Bundan baþka muh-
temelen gizli yollarla çýkýþa giden küçük
bir kapý daha vardýr. Ýç kaledeki en belir-
gin yapý hemen hemen ortada yer alan Ci-
hannümâ adlý köþktür. Planý kare þeklin-
de bir platform üzerinde basamaklý bir pi-
ramit formunda olup etrafý saray yapýla-
rýyla çevriliydi. Ýç kalede su ihtiyacýný kar-
þýlamak üzere bir sarnýç, ayrýca küçük bir
mescid bulunuyordu. Tuðlukâbâd’da 180 ×
120 m. boyutlarýnda sarayýn avlusuna ba-
kan geniþ bir meydan vardý. Burasý çev-
gân alaný deðil büyük ihtimalle törenler ve
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