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Hakim oldukları co rafyalarda önemli bir siyasi güç haline gelen Türk devletleri, bunun bir sonucu
olarak hakim oldukları sahaları idari, askeri, hukuki ve sosyo-ekonomik açılardan derinden etkilemi ler ve
ortaça dünya tarihinde haklı bir yere sahip olmu lardır. Nitekim pek çok yerli ve yabancı ara tırmacı orta
zaman Türk tarihi üzerine derinlemesine çalı malar yapmı lar ve te ekkül etmi Türk devletlerinin siyasi, idari,
hukuki ve mali te kilat yapıları ile bu te kilat yapılarının i leyi ini ortaya koymaya çalı mı lardır. Yapılan bu
çalı malar ile özellikle devlet yönetimi ve te kilatıyla ilgili olarak ortaya atılmı olan bazı yanlı görü ler
ele tirilmi , slam’ın bayraktarlı ını üstlenen bu milletin eski Türk örf ve gelenekleri ile birlikte köklü bir
medeniyet husule getirdikleri gerçe i güçlü bir ekilde ifade edilmi tir. Bununla birlikte devlet te kilatı ile ilgili
çalı maların son günlerde yo unluk kazanmaya ba ladı ı da burada ifade edilmelidir. Merhum smail Hakkı
Uzunçar ılı’nın -özellikle Osmanlı devlet te kilatı açısından- bu yöndeki giri imleri1 uzun süre ilgiden mahrum
kalmı sa da, son dönemlerde konunun hususiyeti yeniden dikkate alınmaya ba lanmı ve bilhassa üniversiteler
bünyesindeki lisansüstü çalı maları ile önemli bir mesafe kat edilmi tir.
Tahlilini yaptı ımız bu eser ile yazar, XIII. yüzyıl ba larından XV. asır ba larına kadar Hindistan
co rafyasında hüküm sürmü bir Türk devletinin te kilat yapısını incelemektedir. slam dininin ve Türk- slam
kültürünün Hindistan’da yayılmasını sa layan ve Ortaça Hindistan co rafyasına damgasını vuran2 Delhi Türk
Sultanlı ı üzerine yapılmı bu inceleme büyük bir önemi haizdir. Çalı ma, Delhi Türk Sultanlı ı’nın devlet
te kilatı ve uygulamaları bakımından kendisinden önceki Türk- slam devletlerinin- ki özellikle Gazneliler,
Selçuklular ve Gurluların- takipçisi oldukları tezini ortaya koymaktadır.3
Söz konusu çalı ma, yazarının stanbul Üniversitesi’nde Osmanlı öncesi Türk tarihi üzerine de erli
çalı maları olan Prof. Dr. Abdulkerim Özaydın hocanın danı manlı ında yaptı ı doktora tezinin Türk Tarih
Kurumu tarafından yapılan baskısıdır. Yazar, mezkur devletin devlet te kilatını bütün yönleriyle inceledi i bu
çalı masında, öncelikle incelenen kaynakların bir de erlendirmesini yapmı tır. Giri bölümünde Delhi Türk
Sultanlı ı’nın kısa bir tarihçesi verilmi ; hükümranlık anlayı ı, saray te kilatı, hükümet merkez ve ta ra te kilatı,
askeri ve adli te kilat ile toprak idaresi gibi konular altı ayrı bölümde incelenmi tir. Çalı ma genel bir
de erlendirme ile tamamlanmı tır. Çalı manın sonunda, yararlanılan kaynaklar ve devleti yöneten hanedanların
soy kütükleri ile Hindistan co rafyasına ait bir harita da yer almaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha rahat
yararlanabilmesi için önemli bir i leve sahip olan bir dizin çalı ması da eserin sonuna eklenmi tir.
Giri bölümünde (s.1-16) konunun daha iyi anla ılması gayesiyle Delhi Türk Sultanlı ı’nın kısa bir
tarihçesi verilmi tir. Hindistan co rafyasına yayılan Emevi ve Abbasi fetihlerinden sonra asıl olarak Gazneliler
döneminde bölgenin Türk hakimiyetine girdi i belirtilmi tir. Gazne ehrinin Hindistan’a giden güzergahta
stratejik bir öneme sahip olması Gazneliler sülalesinin Hindistan siyasetine yön vermi ve bu sülale Hind
topraklarında slam’ı kökle tirme yolunda önemli giri imlerde bulunmu tur. Özellikle Sultan Mahmut yaptı ı
seferler ile devletin sınırlarını Hindistan içlerine kadar geni leterek Hind Fatihi unvanına mazhar olmu tur.4
Gaznelilerden sonra Hindistan’da Türk hakimiyeti devam etmi tir. Gazneliler hakimiyetine son veren
Gurlular, özellikle sipahsalar Kutbettin Aybek yönetiminde XIII. yüzyıl ba larına kadar hüküm sürmü ; ondan
sonraki kısa süreli bir duraklamadan sonra Balaban ve özellikle Halaciler döneminde Hindistan’daki Türk
egemenli i yerle mi tir. Burada bir asırdan fazla bir saltanat süren Halaciler aynı zamanda ciddi bir tehlike arz
eden Mo ol tehlikesini de bertaraf etmi lerdir. Ancak Köprülü’nün de ifade etti i gibi “Alaeddin’in cüretli ve
korkunç ahsiyeti sayesinde tutunabilen bu muazzam imparatorluk, onun son zamanlarına do ru sarsılmak
alametleri gösterme e ba lamı ve 1316’da ölümünden sonra da kolaylıkla parçalanıp yıkılarak” yerini ba ka bir
hanedana bırakmı tır. Halaciler döneminden sonra Hindistan’da ba ka bir Türk yönetimi Tu luklar dönemi
ba lamı tır.5 Eserde geçen bilgilere göre Tu lulular döneminde gerek Mo ol baskısı gerekse taht kavgaları Türk
hakimiyetini sekteye u ratmı , ayrıca uygulanan bazı yanlı politikalar yerli halkın huzursuz olmasını ve bazı
askeri ba arısızlıkları beraberinde getirmi tir. Ba ka bir Türk hükümdarı olan Timur’un Hindistan seferi ise
Delhi Türk yönetiminin gücünü büsbütün kırmı ve 15. yüzyıl ba larında yönetim yerel ailelerin eline geçerek
Türk hakimiyeti büyük oranda ortadan kalkmı tır.
•

smail KATGI, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D.

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Volume 2 / 9 Fall 2009

- 556 Eserin birinci bölümünde (s.17-91), Türk hakimiyet anlayı ı perspektifinden hareketle Delhi
Sultanlı ı’ndaki hakimiyet anlayı ı, hükümdarın görev ve hususiyetleri ile hükümdarlık alametleri incelenmi tir.
Delhi sultanları da slam öncesi ve slam sonrası Türk devletleri gibi me ruiyetlerine ilahi bir mahiyet vererek
halkın ve devlet adamlarının mutlak itaatini tesis gayesini takip etmi lerdir. slam öncesi Türk devletlerinde
“kut”6 , Türk- slam devletlerinde ise “ruy-i zemin-i zillullahi fi’l-arz”7 eklinde ifade edilen bu ilahi me ruiyete
göre Tanrı, hükümdarı, devleti yönetmek ve halkın dirlik ve düzenini sa lamak üzere yetkilendirmi tir.
Dolayısıyla hükümdar bizzat Tanrı’nın kendisi de il onun yer yüzündeki gölgesi eklinde algılanmı tır.8
Hakimiyet anlayı ı açısından de erlendirilen di er hususlar ise hükümdarın me ruiyetini sa laması için gücünü
ve ihti amını halka ve ileri gelenlere göstermesi, halifelerden sembolik de olsa onay almaları, onlar adına hutbe
okutup para bastırmaları vs. eklindedir.
Hükümdar mutlak otorite sahibidir ve umera ve reaya hükümdarın emirlerine uymak zorundadır. Gerçi
sultan yasama, yürütme ve yargı organlarının ba ı konumundadır ve son söz sahibidir; ancak o, devlet
meselelerinin çözümü için bir isti are mekanizmasının i letilmesini de sa lar. Hükümdar aynı zamanda ordunun
ba komutanıdır ve reayayı iç ve dı tehlikelere kar ı korumakla mükelleftir. O salt siyasi ve askeri i lerle
ilgilenmez aynı zamanda hukuki ve iktisadi düzenlemelerde de yönetim ve denetim gücünü elinde tutar.
Hükümdar, adil, cesur, giri imci, kararlı ve cömert olmalıdır; fakat di er bütün Türk devletlerinde oldu u gibi
hükümdarda bulunması gereken belki de en önemli özellik adil bir yönetimdir.9
Aynı bölümde incelenen di er bir konu da hükümdarlık alametleridir ki bunlar unvan ve lakaplar,
hutbe, tıraz, para bastırma, taht, tac, tevki’ ve tu ra, çetr, ga iye, nevbet, yüzük, saray, saltanat çadırı, bayrak,
ba kent ve fil alt ba lıkları altında sırasıyla incelenmi tir. Buna göre di er Türk- slam devletlerinde oldu u gibi
Delhi Türk Sultanlı ı’nda da hükümdarların çok sayıda ve farklı anlamlar içeren hükümdarlık alametleri vardı ki
bütün bunlar, hükümdarın hakim oldukları siyasi ve askeri güçlerine, topraklarının geni li ine, tebaalarının,
vasal veya haraçgüzarlarının çoklu una ve özellikle slam dünyasındaki konumlarına göre sultanın güç ve
iktidarı ile me ruiyetinin kaynaklarını meydana getirmektedir. Dolayısıyla vasal beylerin para basmaları, kendi
adlarına hutbe okutmaları, nevbet çalmaları ya da gönderilen hil’atleri reddetmeleri vs. gibi eylemleri devlete
kar ı bir isyan giri imi olarak kabul edilmi tir.
kinci bölümde (s. 92-225) ise saray te kilatı ve hayatı incelenmi tir. Bu çerçevede di er Türk- slam
devletlerinde oldu u gibi saray te kilatının i leyi i, sarayda görev yapan hizmetliler, bunların hiyerar ik
düzenleri ile görev ve sorumlulukları, iç ve dı politikada sarayın mevkii gibi hususlar ortaya konulmaya
çalı ılmı tır. Ayrıca sarayın, di er bütün devletlerde oldu u gibi devlet i lerinin yürütüldü ü bir mekan
olmasıyla birlikte padi ahın ve aile çevresinin özel ya am mekanı olması açısından da önemli bir yere sahip
oldu u belirtilmi tir. Dolayısıyla padi ahın salt politik ya amı için de il aynı zamanda özel ya amı ile ilgisi ve
sarayda düzenlenen çe itli merasim ve kutlamalar saray te kilatının önemli bir unsurunu te kil etmektedir.
Ayrıca saray te kilatındaki bu sistemli i leyi in, devletin güç ve ihti amının göstergesi olması açısından da
önemli bir yeri haiz oldu u ifade edilmi tir.
Eserde örneklerine di er Türk- slam devletlerinde de rastlanan10 elliyi a kın saray görevlisi
incelenmi tir. Burada ilginç olan husus bu görevlilerin büyük oranda gulamlardan11 olu masıdır. Aslında daha da
ilginci bu gulamların zamanla yüksek mevkilere yani vali ve ordu komutanlıklarına- hatta sultanlı a-12 kadar
yükselebilmeleridir. Sayısı kesin olarak bilinmese de sarayda binlerce görevlinin hizmet vermesi ve yine saray
mutfa ına giren emti’anın miktarı (bkz. s.153) saray te kilatının ve i leyi inin sanılandan çok daha büyük ve
sistemli bir mekanizmaya ba lı oldu unu göstermesi açısından oldukça önemlidir.
Eserin üçüncü bölümünde (s. 226-290) hükümet merkez ve ta ra te kilatı incelenmi ve di er
bölümlerde oldu u gibi merkez ve ta ra te kilatının da di er Türk- slam devletlerinin te kilat yapılarıyla büyük
oranda örtü tü ü ifade edilmi tir. Delhi Türk Sultanlı ı’nda merkez te kilatının genel olarak dört ana divan ile
bunlarla ba ıntılı olarak farklı görev ve niteliklere sahip divanlardan olu tu u ve bu divanların siyasi, idari,
askeri, mali ve adli devlet i lerinin yürütülmesiyle sorumlu oldukları detaylarıyla açıklanmı tır. Ba ta vezir
olmak üzere pek çok devlet görevlisinin görev ve sorumlulukları, kendilerinde bulunması gereken liyakatler vs.
de genel hatlarıyla ortaya konmu tur.
Ta ra te kilatı ise merkez te kilatı ile birebir karakterde olup sultanın merkeziyetçi yönetim dü üncesi
çerçevesinde bir mahiyet almı tır. Modern dönem öncesi devletlerin idari te kilatında payitahtın dı ında kalan
topraklara ta ra denirdi. Ta ra te kilatı ise, di er pek çok devlette oldu u gibi merkeze ba lı toprakların
büyüklüklerine göre idari birimlere ayrılmı tır. Nitekim Delhi Türk Sultanlı ı’nda ta ra, eyalet, ık, pergene,
sade ve köy gibi idari birimlere ayrılmı ve her birine merkez te kilatındaki görevlilere benzer yöneticiler
atanmı tır.
Dördüncü bölümde (s.291-316) askeri te kilat incelenmi ve Delhi sultanlarının, devletin gücü ve
devamlılı ı için her daim güçlü ve tam teçhizatlı bir ordunun hazır edilmesine büyük önem verdikleri ifade
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- 557 edilmi tir. Askeri te kilat yapısının da di er Türk- slam devletlerine benzer özelliklere sahip oldu u, Delhi Türk
Sultanlı ı ordusunun temel karakterleri olan gulamların fonksiyonları ile orduda görev yapan çe itli birimler ve
bunlara ba lı görevliler incelenen di er hususlardır. Delhi Sultanlı ında ordunun merkezdeki birliklerle birlikte
asıl olarak eyalet askerlerinden müte ekkil oldu u, ordunun en önemli bölümünün atlı süvariler ve yayalardan
olu tu u, onlu sisteme göre çe itli birliklere ayrılmı oldu u ve her birine farklı bir görevlinin komuta etti i
belirtilmi , ordunun sava durumunda merkez, sa ve sol, öncü ve artçı eklinde bir düzene sahip oldu u ifade
edilmi tir. Ayrıca orduyu meydana getiren askerlerin etnik men e’leri ve ba ta filler olmak üzere at, deve ve
öküz gibi hayvanların da orduda önemli bir i leve sahip oldu u da belirtilmi tir. Bunun dı ında askerlerin
maa ları da ayrı bir ba lık altında incelenmi tir.
Be inci bölümde (s.317-328) adalet te kilatı incelenmi tir. Adalet mevhumunun gerek slam öncesi
Türklerde gerekse Türk- slam devletlerinde büyük bir yeri havi oldu u bilinen gerçektir. Delhi Türk Sultanları
da, aynı zamanda politik bir mahiyet ta ıdı ından adaleti mutlak surette tesis etme gayesini takip etmi ler ve
görevlendirdi i devlet adamlarının da buna göre hareket etmelerine dikkat etmi lerdir. Dolayısıyla devlet
te kilatında adalet te kilatının ayrı bir yeri oldu u belirtilmi ve hükümdarların bu te kilatın i leyi ine büyük
hassasiyet gösterdikleri ifade edilmi tir. Aynı bölümde adalet te kilatının örfi ve er’i olmak üzere iki farklı
karaktere sahip oldu u, örfi meselelerde sultanın, er’i meselelerde ise kadı-yı memalik adı verilen bir görevlinin
inisiyatifi elinde bulundurdukları belirtilmi tir. Bir ba ka ba lık altında da eyaletlerdeki adalet te kilatı ve
buradaki görevliler incelenmi tir.
Son bölümde (s.329-335) ise toprak idaresi irdelenmi tir. Topra a ve dolayısıyla zirai üretime ba lı
ortaça devletlerinde arazi taksimatı en önemli devlet politikası olmu tur. Türk- slam Devletleri ise temelde
slam arazi hukukuna göre bir arazi düzenini benimsemi lerdir. nalcık’a göre slam arazi hukukunda fukaha üç
ekil dü ünmektedirler: lk malik, muayyen bir vergi ödemek suretiyle yerinde bırakılabilir, yahut onu beytülmal
üzerine alır ve kiraya verir, ve yahut da o toprak ikta olarak verilebilir.13 Delhi Türk Sultanlı ı’nda ise topraklar
halisa (miri), ikta, vakıf ve mülk eklinde taksim edilmi ancak merkeziyetçi devlet anlayı ı gere i toprakların
büyük oranda devletin rakabesinde kalmasına çalı ılmı tır. Sayısı çok fazla olmasa da vakıf ve mülk toprakların
bazı sultanlarca halisa statüsüne sokulmaya çalı ıldı ı ve fakat bu durumun bazı huzursuzluklara yol açtı ı da
belirtilen ba ka bir husustur.14
Yazar sonuç olarak çalı manın kısa bir de erlendirmesini yapmı tır.
Tahlilini yaptı ımız bu çalı mada, Delhi Türk Sultanlı ı’nın devlet te kilatı irdelenmi ve bu te kilatın
di er Türk- slam devletlerinin te kilatlarından büyük oranda etkilendi i özellikle ifade edilmi tir. Özellikle
çalı manın temel kaynaklarından olan bn-i Battuta’nın seyahatnamesini okuyarak bu farklı dünyanın gizemli
havasını solumak mümkündür. Te kilat yapısının ana hatlarıyla incelendi i bu çalı manın belki de en önemli
özelli i ise, bu konuda yapılan müstakil bir çalı manın olmamasıdır.15 Ayrıca referans alınan kaynakların büyük
oranda birincil kaynaklar olması ve yazım dilinin oldukça sade olması da çalı mayı de erli kılan di er
hususlardır. Dolayısıyla bu çalı manın Hinditan’daki Türk varlı ı üzerine yapılan-yapılacak olan çalı malar için
kaynak eser olabilece i ve bu yöndeki giri imlere öncülük edece i söylenebilir.
NOTLAR
1. Uzunçar ılı’nın, Osmanlı Devleti Te kilatına Medhal, Osmanlı Devleti’nin Saray Te kilatı, Osmanı Devleti’nin Merkez Ve Bahriye
Te kilatı, Osmanlı Devleti’nin lmiye Te kilatı, (Türk Tarih Kurumu-1988), adlı eserleri halen temel referans kaynakları olma özelli ini
devam ettirmektedir.
2. Rasonyi bir Hind tarihçisinden aktararak verdi i malumata göre, Türk hükümdarlarının, Hindistan halkının refahı için gayret sarf
ettiklerini ve daimi hakimiyet sa ladıklarını belirtilmektedir. Mezkur yazara göre “Türk hükümdarları, büyük sulama kanalları, yeni ehirler,
su tesisatı, köprüler, önemli ticaret yolları boyunca hanlar ve kıtlık yılları için muazzam hububat ambarları gibi önemli eserler
bırakmı lardır.” Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Ara tırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1971, s.169
3. Bkz. yazarın u makalesinde KORTEL, S. Haluk, “Delhi Türk Sultanlı ı’nda Te kilat”, Türkler, VIII, Yeni Türkiye Yay., (Ankara,
2002), s.731-743
4. RASONY , a.g.e. , s.162
5. KÖPRÜLÜ, Fuad, “Alaeddin Muhammed Halaci”, A, MEB Yay., ( stanbul, 1940), s.279-282, ROSANY , s.168-9
6. Bkz. KAFESO LU, brahim, Kutadgu Bilig Ve Kültür Tarihimizdeki Yeri, Kültür Bakanlı ı Yay., stanbul, 1980, s.26-33 vdl.,
brahim Kafeso lu ba ka bir çalı masında bu anlayı ın Türklere Çinlilerden geçti i yolundaki dü ünceleri reddetmekte ve tersine bu
anlayı ın Çinlilerce Türklerden alındı ını ifade etmektedir. Bkz. Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay., stanbul, 2003, s.250 vd.
7. Tursun Bey, Tarih-i Ebu’l Feth, Tercüman 1001 Eser Serisi, (Tarihsiz), s.24
8. Defterdar Sarı Mehmet Pa a Hz. Peygamberin bir Sultan’a sövmeyin, zira o yeryüzünde Tanrı’nın gölgesidir.” hadisine istinaden öyle
der: “Cihan padi ahına her fert temiz yürekle daima candan duada ve övgüde bulunup aman bunun dı ında davranı tan çekmeler. Ulu Tanrı
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- 558 onu kendisine halife kılmı tır. O yeryüzünde Tanrı gölgesidir..” Devlet Adamlarına Ö ütler, Der. ve Çev. Hüseyin R. U ural, TTK,
Ankara, 1969, s.3
9. Bkz. ITZKOWITZ, Norman, Osmanlı mparatorlu u Ve slami Gelenek, çev. Cihan Kaplan, Babil y., stanbul, 2006, s.53, 61 vd.
10. Mesela Uzunçar ılı’nın Osmanlı Devleti Te kilatına Medhal adlı eserinde- bazı istisnalar dı ında- bu görevlilerin büyük bölümüne
rastlanmaktadır.
11. Bu uygulama Osmanlı devletinde de vardır. Ancak “dev irme” de denilen bu köleler (kullar) Hıristiyan olup Türk ve slam kültürüne
göre yeti tirilerek hizmete alınırlardı. Bkz. UZUNÇAR ILI, Kapıkulu Ocakları, I-II, TTK
12. Mesela Sultan ltutmu ’un kölesi olan Gıyaseddin Balaban daha sonra sultan olmu tur. Bkz. s.111
13. Bkz. NALCIK, Halil , “ slam Arazi ve Vergi Sisteminin Te ekkülü Ve Osmanlı Devrindeki ekillerle Mukayesesi”, Osmanlı Toplum
Ve Ekonomi, Eren y., stanbul, 1993, s.18
14. Özellikle Osmanlı Devleti’nde topra a ba lı sorunlara sıklıkla rastlanmaktadır. Mesela Fatih’in merkeziyetçi devlet anlayı ı ve sık sık
yaptı ı seferler nedeniyle bazı vakıf ya da emlak haline dönü mü 20 000 (?) kadar çiftlik ve köyü devletle tirmesi çeitli çevrelerin tepkisine
neden olmu , o lu Bayezid tahta çıktı ında bu baskılar neticesinde vakıfların ço u eski haline getirilmi , tımara dönü türülmü emlaklar da
özel iyeli e geri verilmi tir. NALCIK, Halil, Osmanlı mparatorlu u Kalsik Ça (1300-1600), Yapı Kredi y., çev. Ru en Sezer, stanbul,
2005, s.35
15. Mesela slam Ansiklopedisi “Türkler” maddesinde Hindistan’da Türk varlı ına da temas edilmesine ra men Delhi Türk Sultanlı ı’na
dair bilgi mevcut de ildir. Mezkur maddede özellikle sonraki süreç ya da Babür Devleti üzerinde durulmu tur. Bkz. SARAY, Mehmet,
“Türkler”, A, C.12/2, MEB Yay., ( stanbul, 1975), s.436-445
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