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DELHİ SULTANLIGI 

Hindistan'da 
Delhi merkez olmak üzere kurulan 

ve çoğu Türk asıllı hanedanlar 
tarafından idare edilen sultanlık 

(1206-1526). 
_j 

Güri Sultanı Muizzüddin Muhammed 
b. Sam tarafından XII. yüzyılın son çey
reğinde kurulmuştur. Ancak bağımsız 

bir sultanlık haline gelişi, Türk kuman
dan Kutbüddin Aybeg'in Muizzüddin'i 
1206'da öldürüp tahta geçmesinden son
ra olmuştur. Sultanlığın gerçek anlam
da kurucusu ise Kutbüddin Aybeg'in da
madı ve halefi Şemseddin İltutmış'tır 
(İl etmiş 1 I 2 I 0- I 236)). İltutmış, Kutbüddin 
Aybeg'in ölümünden sonra taht iddia
sında bulunan Taceddin Yıldız ve Nası
rüddin Kabace'yi ortadan kaldırarak tah
ta oturdu ve Sihar. Ranthambhor, Man
dar, Lahor, Mültan, Bengal, Bilsan (Bhilsa) 
ve Uccain'i zaptederek yerini sağlamlaş
tırdı. Ayrıca Celaleddin Harizmşah'ın yar
dım isteğini geri çevirerek Moğol tehdi
dini de önledi. İltutmış 1229'da Abbasi 
Ha lifesi Müstansır-Billah 'tan menşur ve 
hil'at aldı, bu da onun bağımsız bir sul
tan olarak meşruiyetini kuwetlendirdi. 
Daha sonra ülkenin uzak topraklarının 
merkeze bağlılığını güçlendirmek için 
ikta sistemini uygulamaya başladı; dü
zenli bir ordu kurarak adına para bas
tırdı. . 

İltutmış'ın 1236'da ölümünden sonra 
sultanlık otuz yıl kadar süren siyasi kar
gaşa ve karışıklık dönemi yaşadı. Arka 
arkaya beş Delhi sultanı öldürüldü veya 
tahttan indirildi. Sultanlık 1266'da Giya
seddin Balaban'ın tahta geçmesiyle is
tikrara kavuştu. Gıyaseddin Balahan'ın 
akıllı yönetimi ve isyancılara karşı sert 
tutumu kısa zamanda düzeni sağladı. 

Balahan'dan sonratorunu Keykubad tah
ta geçti (1287) Ancak Keykubad yöne
tirnde dedesi kadar başarılı olamadı. Bu 
arada sağlığı da bozulunca sultanlıkta 

işler yine kötüye gitmeye başladı . Niha
yet 1290'da Emir Celaleddin Firüz Şah 
HalacT bir darbe ile tahtı ele geçirdi ve 
Keykubad'ı öldürttü. Böylece Delhi Sul
tanlığı'nda Halacı hanedam dönemi baş
ladı . 

İslam kaynaklarındaki bilgilerin aksi
ne Halaeller de Türk asıllı bir hanedan
dı. Onların idarede Afgan unsurunu ön 
plana çıkarmalarının sebebi, kendi yö
netimlerini güçlendirmek için Afgan bey
lerinin destek ve bağlılıklarını kazanmak-
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tı. Halaeller döneminde de Delhi Sultan
lığı'nda karışıklıklar devam etti. Celaled
din Firüz Şah çok geçmeden yeğeni ve 
damadı olan Alaeddin Muhammed ta
rafından öldürüldü. Böylece 1296'da tah
ta sahip olan Alaeddin, beş yıl süren ba
şarılı bir askeri harekattan sonra Guce
rat. Ranthambhor, Cithor, Mandü, Siva
na ve Jalor'u topraklarına kattı. Aynı şe
kilde Güney Hindistan'da Devagiri (Deo
giri). Telangana, Dvarsamudra ve Madu
ra gibi vilayetler Delhi sultanının üstün
lüğünü kabul ederek vergiye bağlandı
lar. Sultan Alaeddin kendi saltanatı dö
neminde oldukça başarılı olmuştur. Ver
gi sistemini düzenlemiş, ülke ekonomi
sini istikrara kavuşturmuş ve Moğol teh
didini tamamıyla önlemiştir. 

Alaeddin'in 1316'da ölümünden son
ra kısa süren bir kargaşa dönemi ya
şandı . Önde gelen kumandanlardan Me
lik Kafür iktidara sahip olarak Alaeddin'in 
büyük oğullarını hapsetti ve henüz bir 
çocuk olan Şehabeddin'i tahta oturttu. 
Ancak çok geçmeden Melik Kafür, Ala
eddin'in üçüncü oğlu Mübarek Halaci'ye 
bağlı saray muhafızları tarafından öldü
rüldü ve Mübarek Halacr sultan ilan edil
di (13I6-I320l Mübarek babasının sert 
idare tarzını değiştirdi; tekrar istikrarı 
sağladı ve bu arada "Halffetullah" unva
nını aldı (bu unvanı alan ve kullanan tek 
Delhi sultanıdır). Fakat Mübarek de bir 
müddet sonra yine bir saray darbesiy
le öldürüldü. Onu öldürtenler arasında 
bulunan eski Hindü mühtedi Hüsrev Han, 
Nasırüddin Hüsrev Şah unvanıyla tahta 
geçti. Ancak eski sultana karşı tutumu 
ve Hindü asıllı olması huzursuzluklara 
sebep oldu. Türk kumandan Melik Gazi 
Tuğ luk Hüsrev'e karşı bir isyan başlattı 
ve onu öldürterek Gıyaseddin Tuğluk 
unvanıyla kendisini sultan ilan etti (I 320-
I 325) Böylece Del hi Sultanlığı'nda Tuğ
luklular dönemi başladı. 

Gıyaseddin Tuğluk, bir yandan vergi
leri azaltırken öte yandan Hindü toprak 
sahiplerinin imtiyazlarını arttırarak onla
rın bağlılığını güçlendirdi. Bu arada Ben
gal'de Telangana, Jajnagar ve Leknevti'
yi zaptederek topraklarına kattı. Fakat 
132S'te Bengal'den dönerken esrarlı bir 
şekilde öldü. Bazı tarihçilerin, yerine ge
çen oğlu Muhammed Tuğluk' un bunda 
parmağı olduğunu söylemelerine rağmen 
son araştırmalar bu iddiayı doğrulama
maktadır. Muhammed Tuğluk'un (I 325-
I 35 I ı uzun saltanatı oldukça yoğun geç
miştir. Muhammed, öncelikle merkezi 
bir idari yapı oluşturarak en uzak eya-

!etleri bile doğrudan kontrol etmek is
temiş, fakat bu husus birçok idari güç
lüğe yol açmıştı. Muhtemelen bu yüzden 
bir müddet sonra Devagiri'yi (daha son
ra Devletabad) ikinci idari merkez yaptı 
ve Delhi'den idareciler gönderdi (I 327). 
Fakat bütün bu tedbirler sonuç verme
di. Delhi Sultanlığı'nın Güney Hindistan'
daki otoritesi gittikçe zayıflayınca Ma
dura, Vicayanagar ve Behmeni gibi kral
lıklar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Mu
hammed Tuğluk'un Horasan'a ve kuzey
de Karachil'e yaptığı seferlerle bazı ikti
sadi tedbirleri de beklenen sonucu ver
medi. Bununla birlikte Muhammed Tuğ
luk aydın, müsamahakar ve itme değer 
veren bir sultandı. Sıradan müslüman
lara ve Hindü görevlilere destek vere
rek kabiliyetti olanları önemli görevlere 
getirdi. Hindülar'a değer veriyor, alim
leriyle sohbetlerde bulunuyor, hatta on
ların festivallerine bile katılıyordu. Aynı 
durum Hindistan'daki diğer dinler için 
de söz konusuydu. Muhammed Tuğluk, 
İbn Teymiyye'nin talebelerinden olan Ab
dülaziz ErdebTIT'yi de sarayında ağırla
mıştır. 

Muhammed Tuğluk'un halefi Pfrüz Şah 
Tuğluk'un (I 35 I- I 388) saltanatı boyun
ca Delhi Sultanlığı'nda istikrar ve insani 
değerlere önem veren bir idare anlayışı 
hakim oldu. Suçlulara işkence yasaklan
mış, ulemaya bazı imtiyazlar tanınmıştı. 
Ayrıca yeterli ürün alamayan çiftçilerin 
vergileri azaltıldı ve bu arada İslami ol
mayan yirmi sekiz çeşit vergi kaldırıldı. 

Evlenecek fakir gençler için bir "hayrat
hane" ile ücretsiz hizmet veren bir "sıh
hathane" kuruldu. Aynı şekilde işsiziere 
iş bulmak için bir teşkilat faaliyete ge
çirildi. Çağdaşı olan kaynaklar Ffrüz'u 
barış sever bir sultan olarak zikretmek
le birlikte onun Bengal'e, Jajnagar'a, Na
garkot'a veTatta'ya seferler düzenledi
ği ve Etavah'taki isyanı sert bir şekilde 
hastırdığı bilinmektedir. 

Firüz Şah'ın ölümünden sonra sultan
lıkta yine bir taht kavgası ve kargaşalık 
dönemi başladı. 1398'de Timur'un Del
hi'yi talan etmesi bu kargaşayı iyice art
tırdı. Bu arada Jaunpür (I394l. Malva 
(140I) ve Gucerat (1407) valileri bağım
sızlıklarını ilan ettiler. Tahtın kısa · aralık
lar la el değiştirdiği bu karışıklar içerisin
de son Tuğluk Sultanı Nasırüddin Mah
mud'un ölümünden (14I3) sonra Delhi, 
Mültan Valisi Seyyid Hızır Han tarafın
dan zaptedildi ve böylece Delhi Sult;mlı
ğı ' nda Seyyidler hanedam dönemi baş
ladı. 



Seyyid Hızır Han (ı 4 ı 4- ı 42 ı) Sultan 
Muhammed Tuğluk tarafından Mültan 
valiliğine tayin edilmişti. Timur'un Hin
distan seferi sırasında ona destek ve
rince Timur kendisine dokunmamıştı. 

Ancak Seyyidler zamanında da ortalık 

bir türlü sükünete kavuşmadı. Arka ar
kaya gelen dört Seyyid sultanı Seyyid 
Hızır Han, Mübarek Şah, Muhammed 
Şah ve Alaeddin Şah, civardaki valilerle 
ve kabilelerle sürekli otorite savaşı için
de bulundular. Bu yüzden Seyyid sülale
sinin Delhi Sultanlığı tarihinde önemli bir 
yeri olduğu söylenemez. Bu dönemde 
Delhi gittikçe artan bir tehditle karşı kar
şıya kalınca Alaeddin 1447'de Delhi'den 
ayrılıp Bedaün'u başşehir yapmaya ka
rar verdi ve oraya yerleşti. Delhi'de de 
veziri Hamid Han'ı bıraktı. Ancak Hamid 
Han, Sirhind Valisi Behlül-i Lüdi'yi davet 
ederek Delhi'yi işgal etmesini istedi. Beh
lül-i Lüdi Delhi'yi zaptedince Sultan Ala
eddin tahttan resmen çekildi, böylece 
Lüdiler hanedam devri başladı (14 5 ı). 

Behlül-i Lüdi (1451-1489), Firüz Şah 
Tuğluk zamanında Hindistan'a göç eden 
Afgan asıllı bir aileye mensuptur. Tuğ
luklular'a olan hizmetlerinden dolayı ön
ce Sirhind valiliğine tayin edildi, daha 
sonra Lahor ve DipalpOr onun yönetimi
ne bırakıldı. Bu arada kendisine "han-ı 
hanan" unvanı da verilmişti. Behlül-i LO
di. saltanatı sırasında Afganlar'ın genel 
karakteri olan mutlakiyetçi bir yönetim 
şekli uygulamadı ; daha çok katılımcı bir 
tarz geliştirerek Afganlı kabilelerio des
teğini kazandı. Bu sayede Orta ve Doğu 
Hindistan bölgelerindeki isyankar kabi
lelere hakimiyetini kabul ettirdi. Düzen
lediği seferler neticesinde 1482 ·de Ja
unpür'u zaptettikten sonra Mevar ve Gva
lior'u da kendisine bağladı. Böylece Del
hi Sultanlığı'nın üstünlüğü tekrar bütün 
Hindistan'da kabul edilmiş ve sultanlık 
eski itibarını kazanmıştı. 

Behlül'ün oğlu İskender-i Lüdi ( 1489-
1 5 ı 7) babasının yolundan giderek sul
tanlığın sınırlarını genişletti. Yeni haki
miyet sağlanan JaunpOr, Bayana Tirhut. 
Dholpür, Gvalior, Narvar ve Chanderi gi
bi bölgelerin daha iyi yönetilebilmesi için 
sultanlığın merkezi Delhi 'den Agra'ya 
taşındı (ı 506). Çağdaş tarihler, mutaas
sıp bir müslüman olan İskender'in gayri 
müslimlere karşı müsamahakar olma
dığından söz ederler. İskender'den son
ra tahta geçen İbrahim - i Lüdi ise (15 ı 7-
I 526) maiyeti altında bulunan bey! ere 
karşı sert davranışları ile onların tepki
sini çekti. Kardeşlerine ve bazı kuman-

danlarına yaptığı kötü muameleler ne
ticesinde İbrahim'e karşı bir isyan baş
ladı. Pencap Valisi Devlet Han ile İbra
him'in amcası Alem Han o sırada Kabil'
de oturan Babür'den yardım talep ede
rek kendilerini İbrahim-i Lüdi'den kur
tarmasını istediler. Bunun üzerine Ba
bür Delhi'ye yürüdü ve ünlü Panipat Sa
vaşı'nda İbrahim-i Lüdi'yi mağlüp ede
rek öldürttü (2 ı Nisan ı 526). Böylece 
Hindistan'da Delhi Sultanlığı dönemi so
na ermiş ve Babürlü Hint-Türk İmpara
torluğu'nun hakimiyeti başlamıştır. 

Delhi Sultanlığı Hindistan'ın sosyal, eko
nomik ve siyasi hayatında büyük deği
şikliklere sebep olmuştur. Her şeyden 
önce Hindistan'daki çok sayıda devlet
çik zamanla ortadan kalkmış ve merke-
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zi idare gelişmiştir. Bu arada şehirler 

büyümüş ve Hindü geleneklerinin aksi
ne kozmopolit bir yapı oluşmuştur. Del
hi sultanları ayrıca Hindistan'ın dış dün
yaya açılmasına önem vermişler, böyle
ce ticari faaliyetler milletler arası bir hü
viyet kazanmıştır. 

Delhi Sultanlığı'nda merkezi idare ge
nel olarak İran modeli üzerine kurulmuş
tur. Ancak İslami geleneklerle eski Hint 
ve Moğol gelenekleri de bu model içeri
sinde yer almaktadır. Sultan idarenin 
başı olup sivil, askeri ve hukuki alanlar
da geniş yetkilere sahipti. Sultana, baş
larında vezirin bulunduğu bir meclis ta
rafından idari işlerde yardım edilirdi. Ve
zir vergi ve gelirleri toplamakla, masraf
ları ve devlet muhasebesini kontrol et
mekle yükümlüydü. Arız-ı memalik (Sa
vunma bakanı). kadi-i memalik (Adalet ba
kanı). berid-i memalik (istihbarat bakanı) 
ve debir-i memalik (Maliye bakanı) mec
lisin diğer üyeleri arasından seçilirdi. Sa
rayın işlerine bakan vekil-i der ile tören
lerden sorumlu emir-i hacib veya bar
beg de (barbey) geniş yetk.ilere sahipti. 

Delhi Sultanlığı'nda eyalet ve vilayet
lerio yönetimine dair bilgiler az ve karı
şıktır. Genel olarak eyaletler, vali veya 
mukta' adı verilen bir görevlinin idaresi 
altındaydı. Valiler idari ve mali işlerden 
sorumlu olduğu gibi sınırlı bir orduya 
da sahiptiler. Fakat dini ve hukuki me
selelerde yetkileri yoktu. 

Delhi Sultanlığı'nda devletin resmi dili 
Farsça idi. Zamanla bu dil ile yeriiierin 
dili Hintçe'nin karışımından Ordu dili de 
denilen Urduca ortaya çıkmıştır. Delhi 
Sultanlığı'nın asli unsuru olan müslüman 
Türkler Moğol tehdidi yüzünden Hindis
tan'da. dolayısıyla yoğun bir HindO at
mosferinde yaşadıkları için Sünniliğe sı
kı sıkıya bağlı kalmışlardır. Hindülar' a 
karşı Hanefi fıkhına göre davranmışlar 
ve onlardan cizye almışlardır. Hindülar' ın 

mevcut tapınakları muhafaza edilmiş. 

fakat yeni mabed inşasına müsaade edil
memiştir. Delhi Sultanlığı döneminde 
ilim ve kültüre de önem verilmiştir. Zira 
bu devirde Moğollar'dan kaçan çok sa
yıda alim Hindistan'a yerleşmişti. Bun
lar arasında Muizzüddin Çişti, Nizamed
din Evliya. Hoca Kutbüddin Bahtiyar ve 
Şeyh Feridüddin Mesud sayılabilir. Böy
lece XIII ve XIV. yüzyıllarda Delhi zama
nın en büyük ilim ve kültür merkezi ha
line gelmişti. Doğu'nun en büyük şairi 
sayılan Emir Hüsrev-i Dlhlevi'yi de bu 
arada kaydetmek gerekir. 
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Delhi Sultanlığı dönemi Hindistan'da
ki İslam mimarisi açısından da önemli
dir. Bu devrin en mühim eserleri Del
hi'de bulunmaktadır. Delhi sultanlarının 
adıyla anılan Tuğlukabad, Firüzabad gi
bi Delhi şehirleri de bunu gösterir. Eski 
Delhi'de Hindistan'daki Türk İslam haki
miyetinin muhteşem anıtı, 1119'da Kut
büddin Aybeg tarafından inşası başiatı

lıp 1130'da İltutmış zamanında tamam
lanan Kutub Minar'dır. 
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L maiyet askerlerinden bir zümrenin adı. _j 

Mecazen "korkusuz. gözüpek, atılgan" 
anlamında kullanılan deli kelimesi, ta
rih terimi olarak delice cesaret ve atıl

ganlıklarından dolayı bir askeri zümreyi 
ifade eder. XVI. yüzyıl kaynaklarından 

Tabaka tü '1-m emiilik 'te deliler, divane
ler (vr. 143a), Mohaçniime'de ise dillr 
ler, dilaverler (s . 50, 54) şeklinde geçen 
delilere sonraları delil denmesinin (Cev

det, VI, ll; Lutfi, ll, 191) makul bir izahı 
yoktur. 

İlk ortaya çıkışları hakkında kesin bil
gi mevcut değilse de XV. yüzyıl sonla
rından itibaren ve esas olarak XVI. yüz
yılda istihdam edildikleri bilinmektedir. 
Menşeleri hakkında da fazla bilgi bulun
mayan deliler kendilerini ve ocaklarını 

Hz. Ömer'e nisbet ederler ve, "Kalpakla
rımız Emfrü'l-mü'minfn Hz. Ömer'in çiz
mesinin koncuğudur, ocağımız müşarün
ileyh efendimize mensuptur" (Mustafa 
Nüri Paşa , lll , 83) derlerdi. Mustafa Nüri 
Paşa bu mensubiyeti delilerin İranlı lar'a 
şiddetli düşmaniıkiarına bağlamaktadır. 

Kadere iman ve tevekkülün verdiği "ya
zılan başa gelir" dOsturunu prensip edin
diklerinden deli savarileri tehlikelerden 
kaçınmazlar, cesaret ve kıyafetleriyle 

düşmanı şaşırtırl ardı. 

Tabaka tü ·ı- m emiilik 'te, Semendire 
sancak beyi Yahya Paşazade Balf Bey'in 
ve Bosna sancak beyi Gazi Husrev Bey'in 
delilerinden bahsedilmekte, Mohaç Sa
vaşı'nda Husrev Bey'in emrinde 1 0.000 
kişilik deli kuwetinin bulunduğu belirtil
mektedir (vr. 143 • ). XVII. yüzyıl Avustur
ya savaşlarında Tiryaki Hasan Paşa ve 
La la Mehmed Paşa· nın deliler i büyük 
kahramanlık göstermişlerdir. Marsigli 
bunları gönüllü ve beşlüler gibi serhad 
kulu* süvarileri arasında saymaktadır. 

Akıncılar gibi eyaJet askeri statüsün
de olan ve başlangıçta sadece Rumeli'
de ve sınır beyliklerinde kullanılan deli
ler Türk asıllı olabildikleri gibi Slav. Boş
nak, Arnavut. Hırvat ve Sırp gibi yerli 
halkların özellikle iri yarı, cesur gençle
rinden de seçilebilir lerdi. Bunlar sefere 
ordunun önünde giderler. savaş sırasında 
gözlerini budaktan sakınmayarak düş
man saflarını yarar, taburlarını deler, 
canlı esirler alarak onlardan düşman 


