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ÖNSÖZ 

Çalışmamız Stanley Lane Poole’un “Medieval India from contemporary sources” 

adlı eserinin yüksek lisans tezi olarak Türkçeye çevirisidir. Eser 1000 – 1764 yılları 

arası ortaçağ Hindistan’ında gerçekleşen ve Lane-Poole’un gözünde önemli bulunan 

vakaların kaynaklar üzerinden birebir olarak aktarıldığı derlemedir. Yazar Farsça ve 

Arapça yazılmış bu ana kaynakların büyük bölümünde eserlerin İngilizce çevirilerine 

başvurur. Hatalı gördüğü çevirilerde ana kaynakların ana dilinden (Arapça ve Farsça) 

düzeltmeler yaptığını belirtmektedir. İngilizce çeviriler için; Edward Denison Rose 

(Tarih-i Reşidi), Annette Susannah Beveridge (Gülbeden Begüm Anıları, 

Hümayunname ve Bâbürnâme), Alexander Rogers, Henry Beveridge (Ekbernâme ve 

Tüzük-i Cihângîrî) Irvine William, Jonathan Scott, H.S. Jarrett (Âyîn-i Ekberî) 

eserlerinden yararlanmıştır. Ayrıca Henry Miers Elliot “The History of India, as Told by 

Its Own Historians (Ed. John Dowson)” eserine de sıkça başvurduğundan bahseder. 

Çalışmanın içeriği dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm; Stanley Lane Poole’un 

hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi. İkinci bölüm; Eser içerisinde bahsi geçen 

kaynaklar ve yazarları hakkında bilgi. Üçüncü bölüm; eserin çevirisidir. Son olarak 

dördüncü bölümde ise, değerlendirme ve sonuç kısımları yer alır. Eser içerisinde çeviri 

hataları ve yanlışlarımız olmuş ise okuyucudan özür dileriz. 

Hindistan tarihi üzerine çalışmalar ülkemizde yeni ivme kazanmıştır. Bu 

bağlamda bize zemin oluşturan Yusuf Hikmet Bayur’a teşekkür ederiz. Ayrıca değerli 

hocam ve danışmanım Prof. Dr. İlhan Erdem’e yardımlarını esirgemediği ve yol 

gösterdiği için teşekkür ederim. 

 

 

 

Ankara, 2020        Alican Bilgin 
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GİRİŞ 

Hindistan tarihini üç ana bölüme ayırabiliriz. İlki Vedik dönem1, ikincisi İslam 

çağı (712-1764) ve son olarak ise sömürge dönemidir (1764 – 1947) .  Hindistan coğrafi 

olarak; kuzey batıda Umman denizi ile Pakistan sınırında doğuda Çin ve Bangladeş’e 

kadar uzanan arazidir. Kuzeyde ise bu sınır Himalaya dağları ile çevrelenmiştir. 

Himalaya dağlarından aşağı doğru üçgen şeklinde inen havza Hint Okyanusuna açılan 

bir yarım ada konumundadır (subcontinent). Etimolojik olarak Hindistan kelimesi 

Farsça Hint ülkesi manasını taşır (Hindûsitân).2 Hindi (Hintçe) olarak ise Bhārat 

şeklinde kullanılır. Hindistan (India) terimimi geçmişini şu şekilde özetleyebiliriz; 

Henry Yule ve A.C. Burnell "deniz" anlamına gelen ve bir nehri belirten (İndus) 

Sanskrit "Sindhu (सिनु्ध)" kelimesinden Hindistan (India) kelimesinin türediğini söyler. 

Başlangıçta Persliler, daha sonra Roma ve Yunanlı yazarlar "India" kelimesi İndus ile 

ilişkilendirmiştir. Kelimenin birçok Avrupa dilinde bir benzeri yer alır. Örneğin 

Fransızca ‘da “Indes” şeklindedir. Yule ve Burnell, Avrupa ülkelerinin, Hintlierden söz 

ederken genellikle kendi sömürge bölgelerine gönderme yaptıklarına işaret ederler. Bu 

nedenle, Hindistan'daki terimler hakkındaki İngiliz anlayışı, eski Yunanca ve Latince 

yazılarından etkilenmiştir. Mukherjee (Bratindra Nath Mukherjee) ise "Hindustan" 

kelimesinin ilk olarak Perslerin üçüncü yüzyılda yazdığı ve aşağı İndus'un batı kıyısında 

bulunan toprakları ifade etmek için kullanıldığını belirtir.3 

Vedik dönemden kısaca bahsedecek olursak; Hint kültürünün en eski edebiyatı 

Vedik dönemde, Vedalardır. Bunlar Rigveda, Samaveda, Yacurveda ve 

Atharvaveda’dır. Bu metinlerde, ilahiler, tılsımlar, ritüel ve büyüler yer alır. Burada Ari 

 
1 Hindistan’da vedaların yazıldığı dönem olarakta bilinir (M.Ö 1400-400).  

2 Sayyid Maqbul Ahmad, “Hindistan”, DİA, 1998, C. 18, s. 73-75. 

3 Ian J. Barrow, From Hindustan to India: “Naming Change in Changing Names”, 

South Asia: Journal of South Asian Studies, Vol: 26, 2003, s. 37-49.  
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(Aryan) kavramı göze çarpar. Sanskrit olan Aryan kelimesi soylu anlamındadır. 17 ve 

18. yüzyıllarda Sanskrit dilini ilk kez inceleyen Avrupalı alimler, söz dizimi ve kelime 

hazinelerinde Yunanca ve Latince ‘ye benzerlikten etkilendiler. Bu şekilde bu dillerin 

aynı ortak atadan türediği teorisi ortaya çıktı ve dil grubu Hint-Avrupa dil ailesi olarak 

kabul edildi. Aryanların kökeni ise kesinliğe kavuşmamış bir konudur. Aryan 

edebiyatının Vedalarla karşılaştırılması çarpıcı yazışmalar ortaya koymaktadır. 

Muhtemelen İran Aryanları’nın bir kolu kuzey Hindistan'a göç etti ve Kâbil nehrinden 

güneydeki Sarasvati ve yukarı Ganj -Yamuna'a kadar uzanan Sapta Sindhu (Rigveda 

Nehri olarak da bilinir) bölgesine yerleşti. O dönemde kutsal nehir olan Sarasvati'nin 

daha sonraki Vedik dönemde kuruduğu düşünülüyor. Bir tanrıça olarak düşünülmüş, 

daha sonra Hinduizm'de konuşulan ve Sanskrit'in mucidi ve Vedaların öncüsü olan 

Brahma'nın eşi olarak kabul edilmiştir. Sapta Sindhu bölgesinde, Rigveda ilahilerinin 

çoğunluğunun beslendiği yerdir.4 

Kast sisteminden kısaca bahsedecek olursak; Arilerde bu sistem varṇa (Sanskrit: 

वर्ण) biçiminde kullanılır. Anlamı, sınıf, ayrıca ırkların rengi simgeler. Bölgenin orijinal 

halkı siyah iken gelen fatihlerin rengi daha açıktır (beyaz). Vedik metinler bahsi geçen 

varṇa sadece belli grubun rengine göre ayrıcalıklarından bahsetmezler. Ayrıca, her 

grubun hangi ayrıcalığa sahip olduğundan ve yetersizlerinden de bahsederler. Bugün 

bile kast sistemini savunmaya çalışan Hindular Vedaları dayanak noktası olarak 

gösterir.5 Hint kast sisteminde dört grup vardır. Bunlar; İlk sırada din adamları olan 

“Brahmanlar”, ikinci sırada askeri ve yönetici sınıf “Kshatriya” yer alır. Üçüncü sırada 

tüccar olan “Vaişya” yer alır son sırada ise işçiler olan “Şudra” yer alır. Ayrıca bir de 

 
4 Kenneth Pletcher, The History Of India, New York, Rosen Education Service, 

2010,s. 59 – 60.  

5 Burjor Avari, India: The Ancient Past: A History of the Indian Sub-Continent 

from c. 7000 BC to AD 1200, London, Taylor & Francis, 2007, s. 74.  
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kast dışında kalan bir sınıf vardır. Bunlar “Parya” olarak bilinir. Her türlü haktan 

yoksunlardır ve hiçbir toplumsal sınıfta yer almazlar. 6 

Hindistan'da Türk gücünün kurulması başlangıçta Pencap'ta siyasetle 

bağdaştırılır. Pencap, Caypal (Şahi hanedanı7) tarafından yönetilmekteydi 9. yüzyılda 

Gandhara ve Kâbil vadisi Türkler tarafından ele geçirildi. Pencap ve Afganistan 

arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler son derece yakındı. Afganistan da Orta Asya 

politikalarıyla yakından ilgilendi.  Sebük Tegin 977 yılında Hindu Şahilere saldırıya 

geçti. Oğlu Mahmûd 998 yılından 1030'da ölümüne kadar Şahi hanedanlarıyla 

savaşmayı sürdürdü. Kuzey ve batıdan zengin Hint topraklarına karşı akınlar düzenleri 

ganimetler elde etti Askeri yapıyı finanse edecek başarılar elde etmiş oldu.8 Ayrıca el-

Bîrûnî, Mahmûd’a Taḥḳīḳu mâ li’l-Hind eserinde “âlemin aslanı”, “zamanın yegânesi” 

şekillerinde hitap eder (esedü-l â’ lem ve nâdirtü-z zamân Sultan Mahmud).91206-1526 

yılları arasında Delhi Sultanlığı hüküm sürer. Sultanlık Kutbüddin Aybeg’in 

Muizzüddin’i öldürüp (1206) tahtı ele geçirmesinden sonra başlar. Asıl kuruluşu ise 

Kutbüddin Aybeg damadı olan Şemseddin İltutmış dönemidir.10İltutmış, tahta hak iddia 

eden Tâceddin Yıldız mağlup etti. Aşağı Sind dahil olmak üzere pek çok yeri fethedip 

 
6 Ebu Reyhan El- Biruni, Tahkiku ma li'l-Hind, Çev: Kıvameddin Burslan, Ankara, 

TTK, 2015, s. 60. 

7 Hint Şahi, Hindistan ilk ortaçağ döneminde Kâbil Vadisi ve Gandhara (günümüz 

Pakistan, Kuzey Hindistan ve Kuzey-Doğu Afganistan) üzerinde hüküm süren 

hanedandır. 

8 Kenneth Pletcher, The History Of India, 2010,s. 104. 

9 Günay Tümer, “Bîrûnî”, DİA, 1992, C. 6, s. 206-215; Ebu Reyhan El- Biruni, 

Tahkiku ma li'l-Hind, s. 287. 

10 Naimur Rahman Farooqi, “Delhi Sultanlığı”, DİA, 1994, C. 9, s. 130-132.  
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sultanlığı genişletti.11 Delhi Sultanlığı sonrası 1526-1858 yılları arasında Bâbürlüler 

Hindistan’da hüküm sürer. 

Bu bağlamda konuya bakacak olursak, Hindistan üzerinde Türk hakimiyeti 

oldukça önem taşıyan bir konudur ve Walter Ruben, Hint toplumu en doğru biçimde 

Türkler tarafından araştırılıp, incelenebilir der. Gazneli Mahmûd’un akınları bölgede 

Türkler için bir başlangıç noktası olmuştur ve İslam’ın yayılması için zemin inşa 

etmiştir. Bölge yaklaşık 800 yıl boyunca Müslüman-Türk yöneticilerin kontrolü altında 

kalır. Henüz ülkemizde konu hakkında çalışmalar oldukça kısıtlı olsa da yeni çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmamızın da amacı literatüre bir parça katkı sağlamak ve daha 

sonra Hindistan tarihi üzerine çalışmak isteyenlere ana kaynaklar hakkında belli başlı 

özet bilgiler sunmaktır. 

 

  

 
11 Kenneth Pletcher, The History Of India, 2010, s. 118-119. 
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STANLEY LANE-POOLE 

Tarihçi, arkeolog, nümismat ve şarkiyatçı olan Lane-Poole (d. 1854, ö. 1931),  

Londra'da doğdu. Annesi Sophia Lane Poole, babası ise şarkiyatçı Edward Stanley 

Poole'dur. Kardeşi Reginald Stuart Poole ve dayısı Edward William Lane bu alanda 

tanınır kişilerdir. Charlotte Bell adında önemli bir ailenin kızı ile 1879’da evlendi, 

ondan iki oğlu ve bir kızı oldu. Oxford ve Dublin üniversitelerinde eğitim gördü, 

doktorasını aldıktan sonra 1874 - 1892 yıllarında British Museum'de İslami Numismatik 

bölümünde yönetici olarak çalıştı. 1894 - 1904 yıllarında ise Dublin Üniversitesi Trinity 

Kolej'de Arapça profesörü olarak görev aldı. İngiliz hükümeti onu 1883'te Mısır, 

1886'da Rusya’ya gönderdi. 1890'da Avusturalya'da ve tekrar 1895 - 1897 yılı arasında 

Mısır'da bulundu.12 

Dayısı Edward William Lane Arapça eğitimi alarak şarkiyat araştırmalarına ilgi 

gösterdi. 1825'de Mısır'da bulundu, toplamda on iki yıl orada kaldı. Burada ülkenin örf-

adet ahlak yapısını öğrendi. Mısır'da bir Müslümanmış gibi yaşayarak (etnografı) din 

hakkında detaylı bilgiler öğrendi. Ona tanınırlığını sağlayan eser yaptığı Arapça-

İngilizce sözlük oldu. Yaptığı çalışmalar neticesinde en büyük şarkiyatçılar arasında yer 

almıştır.13 

Eserlerinden Bazıları 

Lord Stratford Canning'in Türkiye Anıları: Bu eser Türk Tarih Kurumu 

tarafından 1990 yılında Türkçe olarak basılmıştır. Eser Can Yücel tarafından 

çevrilmiştir. Eserin orijinali adı “The Life of the Right Honourable Stratford Canning, 

Viscount Stratford de Redcliffe (1888)” olup Türkçeye sadece Türkiye kısmı 

 
12Ali Murat Yel, “Lane-Poole Stanley”, DİA, 2003, C. 27, s. 100-101; Halil Edhem, 

“Stanley-Lane Poole”, Belleten, 1937, C. I, Sayı:3/4,  s. 674. 

13 Philip Charles Sadgrove, İsmail Durmuş, “Edward William Lane”, DİA, 2003, C. 27, 

s. 99-100. 
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çevrilmiştir. Stratford Canning Osmanlı devletinde İngiliz hükümetini temsilen 

bulunmuştur. Ayrıca kitap bir hatırat sayılmaz çünkü Stanley Poole eseri yazarken 

resmi ve özel yazışmaları göz önünde bulundurmuş bu belgeleri kullanarak yaşanan 

olayları bize yansıtmıştır. Bu manada eser o dönemin tarihi hakkında bize önemli 

bilgiler sunmaktadır. 

Selahaddin Kudretli Sultan ve İslam’ın Bütünleştiricisi: Bu eser Avesta Basım 

Yayın tarafından 2012 yılında Türkçeye kazandırılmıştır. Nice Damar tarafından 

çevrilmiştir. Eserin orijinal adı “Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem” 

olup 1903 yılında basılmıştır. 

Ertuğrul Gazi'den Sultan II. Abdülhamid'e Osmanlı'nın Hikayesi: Bu eser Kariyer 

Yayıncılık tarafından 2012 yılında Türkçeye kazandırıldı. Ömer Buğra Kanargı 

tarafından Türkçeye çevirmiştir. Eserin orijinal ismi “The Story of Turkey” olup 1888 

yılında tamamlanmıştır. Bu esere Arthur Gilman ve Elias John Wilkinson Gibb katkıda 

bulunmuştur. Avrupalıların özellikle şarkiyatçıların bakış açısı ile Osmanlıyı görmek 

adına güzel bir eserdir. 

Bábar: İlk baskısı 1899 yılında Oxford, Clarendon Press tarafından basılmıştır. 

Bâbür hakkında kısa bir biyografidir. Bu kitap Bâbür’ün Hindistan istilası öncesi 

yolculuğunu, yaptığı savaşları anlatarak başlar. Ardından Hindistan fethini ve diğer 

olaylara değinmektedir. 14 

Aurangzib and the Decay of the Mughal Empire: İlk baskısı 1896 yılında Oxford, 

Clarendon Press tarafından basılmıştır. Bu kitapta yazar Farsça kroniklerden ve 

Avrupalı gezginlerin seyahatnamelerinden yararlanmıştır. Eserin Evrengzîb'in 

şehzadelik yıllarından başlayıp, tahta geçişini, Padişahlık yıllarını, divanını, hükümetini, 

getirdiği yasaları ve yenilikleri, Hindular ile etkileşimini, Şivaci ayaklanması gibi 

 
14 Stanley Lane-Poole, Bábar, Oxford, Clarendon Press, 1899, s. 5-8. 
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konulardan bahseder. 15 

Mediaeval India under Mohammedan rule, 712-1764: Bu kitabı yazar üç ayrı 

bölümde incelemiştir. İlk kısım Mahmud’un Hindistan istilasını anlatır. İkinci kısım 

Delhi Sultanlığından bahseder. Üçüncü kısım ise Bâbürlülerden bahseder. 16 

Diğer Eserleri: The Barbary Corsairs (London, T.F. Unwin; New York, G.P. 

Putnam's Sons, 1890), The Story of Cairo (London, 1902), A history of Egypt (London, 

Methuen & co., 1894-1905), History of India IV (London, The Grolier society, 1906-

07), Life of Edward William Lane (London, Williams and Norgate, 1877), Moors in 

Spain (New York, Putnam, 1886). 

 

  

 
15 Stanley Lane-Poole, Aurangzib and the Decay of the Mughal Empire, Oxford, 

Clarendon Press, 1901, s. 6-20. 

16 Stanley Lane-Poole, Mediæval India under Mohammedan rule, 712-1764, New 

York, G. P. Putnam's sons, London, T.E. Unwin,  1903, s. IV-X. 
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KAYNAKLAR 

Utbî: Kitâbü’l-Yemînî/ Târîḫu’l-Yemînî 

Rey'de doğan (350/961), Utbî, Sahâbeden Utbe b. Gazvân istinaden Utbî olarak 

bilinir. Sâmânîler döneminde Ebû Nasr yanında kâtiplik görevi icra etti. Daha sonraki 

süreçte Gazne Devletinde Sebük Tegin'in hizmetine girdi. Onun ölümünün ardından 

Sultan Mahmud’un hizmetine girerek, Gürcistan'a elçi olarak gitti ve Gürcistan 

Hükümdarı Ebû Muhammed b. Esed’i Mahmud adına hutbe okunması ve adına para 

bastırması konusunda ikna etti. Belli bir süre Mahmud yanında çalıştı daha sonra 

Nîşâbur'a yerleşti ve çalışmalarına orada devam etti. 17 

Kitâbü’l-Yemînî, Utbî meşhur eseri olup, Arapça yazılmış ve 412 (1021) yılında 

tamamlanmıştır. Eser Vezir Ahmed b.Hasan el-Meymendî’ye sunulmuştur. Eserin süslü 

bir üslubu vardır.18 Bu eser Sebük Tegin dönemi ve Sultan Mahmud'un ilk 25 yıllık 

dönemini ele alır. Bazı konularda eksikleri olan eserde, az tarih vardır bazı olaylar 

belirsiz ve kısa geçilmiştir. Eserin içerisinde bazı başlıklar şu şekildedir; Sebük Tegin’in 

ilk Hint seferi, Sebük Tegin’in ikinci seferi, Mahmud’un Caypal zaferi, Bhatiye savaşı, 

Multan’ın ele geçirilişi, Mahmud ve İlek Han savaşı, Vayhand (Vayhind) zaferi, 

Narayan’ın ele geçirilişi ve daha pek çok konu hakkında bilgiler içerir. 19 

Ebü’ş-Şeref Necîbüddin Nâsıh b. Zafer Cerbâzekānî eseri Farsçaya çevirmiştir. 

Eseri Reynolds ise İngilizceye tercüme etmiştir. Hindistan bölümlerini Henry Miers 

Elliot ve J. Dowson İngilizceye çevirmiştir.20 

 
17 Erdoğan Merçil, “UTBÎ, Muhammed b. Abdülcebbâr”, DİA,  C. 42, 2012, s. 236-237. 

18 E. Merçil, “UTBÎ, Muhammed b. Abdülcebbâr”, DİA, 2012, C. 42, s. 236-237. 

19 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: II 

Ed. John Dowson. London, Trübner & Co, 1869. s. 14-52. 

20 E. Merçil, “UTBÎ, Muhammed b. Abdülcebbâr”, DİA, 2012, C. 42, s. 236-237; 

Eserin İngilizcesi: Al Utbi, The Kitab-i-Yamini, Çev: James Reynolds, London, 1858; 
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Firişte 

1553 yılında doğduğu düşünülmektedir. Eserlerinde kendisi ve ailesiyle ilgili 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. Gülşen-i İbrâhîmî veya Târîḫ-i Firişte adlı Farsça 

eseriyle tanınır. Bu eserin yazılışının ana sebebi II. İbrâhim Âdilşah, Firişte'den 

Hindistan tarihi üzerine yazılmış kapsamlı bir eser olmadığını var olan eserlerin yeterli 

olmadığını vurgular.  Özellikle Dekken'in daha fazla anlatılmasını arzular. Bu şekilde 

yazıma başlanan eserde Firişte otuz iki kadar kaynak eser kullanır. Eserde bazı coğrafi 

hatalar söz konusu olsa da bize Hindu racaları, siyasi gelişmeler, dini ve kültürel olaylar 

hakkında bize kıymetli bilgiler sunar. 21 

Eser Hint topraklarına Müslümanların(İslamiyet’in) girişi ile başlayıp, ilk on 

kitap Gaznelilerden, Gurlular, Delhi Sultanlığı, Bâbürlüler şeklinde devam eder. On bir 

ve on ikinci kitaplar ise, Malabar Müslümanlarını, iklim coğrafya vs. şekliyle devam 

eder.22 Bu şekilde eser bir mukaddime, on iki makale ve bir hatimden oluşur. 23 Ayrıca 

eserde Hint tıbbı (Ayurveda) hakkında bilgi bulmakta mümkündür. 

Eser tam olarak veya bazı kısımları olmak üzeri basılmıştır; J. Briggs Mīr Khairāt 

Ali Khān, Bombay-Poona (1831-1832); Lucknow (1864-1865). J. Briggs, History of the 

Rise of the Mahomedan Power in India, Till the Year A.D. 1612 (1829). Urduca; Fidâ 

 

Clifford Edmund Bosworth, The Ghaznavids, Bosworth, Munshiram Manoharlal 

Publishers, 1992, s. 9-10.  

21 Khaliq Ahmad Nizami, “Firişte”, DİA, 1996, C. 13, s. 133-134; Henry Miers Elliot, 

The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: IV,  Ed. John Dowson, 

London, Trübner & Co, 1875, s. 207-36. 

22 Berna Karagözoğlu, “Hindistan Türk Moğol İmparatorluğu Döneminde Farsça Tarih 

Yazıcılığı”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, 2016, s. 362-

363. 

23 K. Ahmad Nizami, “Firişte”, DİA, 1996, C: 13, s. 133-134. 
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Ali Tâlib, I-IV, Haydarâbâd 1926-1932. 24 

İbnü’l-Esîr: el-Kamil fi’t-Tarih 

1160 tarihinde Cizre'de doğup Musul'da büyüyen İbn el Esîr, Bağdat’ta eğitim 

almıştır. Kudüs fethi sonrası 1188 yılında Dımaşk'ta Hittîn savaşının vuku bulduğu yeri 

gezdi ve Antakya Prinkepsliği'ne karşı cereyan eden savaşta bir tarihçi olarak askerlerin 

yanında idi. Musul Atabeyi Nureddin Arslanşah adına el-Târih el-bâhir fi'l-Devlet el-

Atabekiyye eseri yazdı, ölümü üzerine eser oğul Mesud'a takdim edildi. 1233 yılında 

hayata gözlerini yumdu.25 

İbn el-Esir büyük eseri el-Kamil fi’t-Tarih oldukça önemli ve kapsamlı eserdir. 

Yazar bu kitabı yazarken güvenilir kaynakları, seyyahların, gezginlerin bilgilerini kendi 

gezilerinden elde ettiği bilgilerle kıyaslamış ve bu şekilde eseri yazmıştır. Eser İslam 

öncesi ve sonrası olmak üzere iki bölümden oluşmuştur, on iki cilttir. Türk tarihi ile 

ilgili önemli kısımlar 10, 11, 12. ciltlerdir 26 (Bu tezin konusu olan Stanley Lane 

Poole’un “Medieval India from contemporary sources” adlı eserini Türkçeye 

çevirisinde bu eserin IX ve XII. cildi kullanılmıştır). 

El-Kâmil, Carl Johan Tornberg, "Ibn el-Athiri, Chronicon, quod perfectissimum 

inscribitur on üç cilt olmak üzere yayımlanmıştır. Diğer neşirleri; eserin tamamı 

Necmeddin Târimî Farsçaya, İran tarihi bölümleri, Aḫbâr-ı Îrân ez-el-Kâmil tekrar 

Farsçaya (1986), Moğol istilası bölümü Baron V. G. Tiesenhausen tarafından Rusçaya 

 
24 K. Ahmad Nizami, “Firişte”, DİA, 1996, c. 13, s. 133-134. 

25 Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, İsar Vakfı 

Yayınları, 1998, s. 137-138; Abdülkerim Özaydın, “İbnü’l-Esîr, İzzeddin”, DİA, 2000, 

c. 21, s. 26-27; Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own 

Historians, Vol: II, 1869, s. 244-51. 

26 M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları Tarih ve Müverrihleri, 

İstanbul, Endülüs Yayınları, 1991, s. 154-155. 
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Kuzey Afrika ve Endülüs kısımları Edmond Fagnan Fransızcaya tercüme edildi. Eserin 

Türkçe tercümesi, I. cilt komisyon ile diğer ciltler M. Beşir Eryarsoy II ve IV cilt, 

Yunus Apaydın V. cilt,  Abdullah Köşe VI. cilt, Ahmet Ağırakça III, VII, VIII ve XII 

cildin yarısı, Abdülkerim Özaydın IX, X, XI ve XII. cildin ilk yarısı olmak üzere eser 

Türkçeye kazandırılmıştır. 27 

Beyhakī: Tarih-i Beyhakî 

Beyhak bölgesi Hârisâbâd doğan el-Beyhakī'nin ailesi hakkında bilgi 

bulunmamaktadır. İyi bir eğitim gören Beyhakī 1021 yılında Gazne sarayında kâtiplik 

yaptı. Daha sonraki dönemlerde konumunda yükseldi ve Mesud ile Gürgân ve 

Mâzenderan seferlerinde yer aldı. İlerleyen dönemlerde Mesud ile Dandanakan 

Savaşında yer aldı. Burada Gazne kuvvetleri yenilgiye uğradı Beyhakī buradan zorlukla 

kurtulabildi. Saray entrikalarından dolayı zor günler yaşadı. Ona büyük ün kazandıran 

eseri Târîh-i Beyhakī oldu. Otuz cilt olduğu söylenir lakin bugüne 1030-1041 arasında 

gerçekleşen olayları anlatan bölüm gelebilmiştir.28 

Beyhakī''nin bu eseri, İslam tarihi eserleri arasında önemli bir konuma sahiptir. 

Yapılan savaşları, barışları, kendi fikirleri ile bizlere anlatan tarihçilerden ziyade bize 

olayları geniş bir şekilde anlatır. Mesud’un hükümeti adına önemli bilgiler içerir. Ayrıca 

esere bir hatırat diyebiliriz. Bu eserin elimize geçen kısmı Altıncı cildin son arısı, yedi, 

sekiz, dokuz ve onuncu ciltlerin bir kısmıdır.29 

Eser ilk olarak Morley tarafından neşredilmiştir. Eser daha sonra, Seyyid Ahmed 

Edîb-i Pîşâverî, Saîd-i Nefîsî, Kāsım Ganî, Ali Ekber Feyyâz, A. İhsânî, Halîl Hatîb 

 
27 Abdülkerim Özaydın, “el-KÂMİL”, DİA,  2001, C. 24, s. 281-283. 

28 Tahsin Yazıcı, “BEYHAKĪ, Muhammed b. Hüseyin”, DİA, 1992, C. 6, s. 63-64. 

29 V. V. Barthold, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Ankara, TTK, 1990, s. 23-25; 

M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları Tarih ve Müverrihleri, 1991, 

s. 128. 
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Rehberi, Menûçihr Dânişpejûh taraflarından neşredilmiştir.30 Eser Türk Tarih Kurumu 

yayınları tarafından 2019 yılında Necati Lügal’ın (Haz. Hicabi Kırlangıç) çevirisi ile 

Türkçeye kazandırılmıştır. 

Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî: Tabakât-ı Nâsırî 

1193 yılında Fîrûzkûh'da doğan el-Cûzcânî ailesi ilim ve edebiyatta tanınır 

kişilerdi. Babası Sirâceddin o dönemin önemli alimlerindendir. Çocukluğu Sultan 

Gıyâseddin Muhammed b. Sâm’ın kızı Mâh-ı Mülk Hatun yanında geçen el-Cûzcânî 

orada tahsil gördü. 1226 yılında Hindistan’da yer alan eski eğitim kurumlarından birisi 

olan Medrese-i Fîrûzî’nin başına geçti. Daha sonraki yıllarında hükümet içerisinde pek 

çok görevde yer aldı. Bazı saray entrikaları onu gözden düşürse de bir süre sonra 

mevkisini geri aldı ve ona “sadr-ı cihân” ünvanı verildi. Cûzcânî Sultan Gıyâseddin 

Balaban döneminde öldü. 31 

Önemli eserlerden birisi olan Tabakaât-ı Nâsıri 1260 yılında yazılmıştır. Yirmi üç 

bölümden oluşur. Hz. Âdem’den başlar ve el-Cûzcânî'nin kendi zamanına kadar devam 

eder.32 Eserin Gazne kısmı kısa ve eksiktir.33 1260 yılında tamamlanan eser, Sultan 

Nâsırüddin Mahmud'a sunulmuştur. Hindistan ve Afganistan açısından önemli bir 

kaynaktır.34 Ṭabaḳāt-ı Nâṣırî yirmi üç bölümden oluşur. 35 

 
30 Tahsin Yazıcı, “Târîh-i Beyhakī”, DİA, 2011, C. 40, s. 74-75. 

31 A. S. Bazmee Ansari, “Cûzcânî, Minhâc-i Sirâc”, DİA, 1993, C. 8, s. 98-99;  Henry 

Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: II, 1869, s. 

259-261. 

32 Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî, Tabakât-ı Nâsırî, Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler 

ve Hârezmşâhlar, Çev ve Notlar: Erkan Göksu, Ankara, TTK, 2015, s. XI-XII.  

33 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947, s. 246. 

34 A. S. Bazmee Ansari, “CÛZCÂNÎ, Minhâc-i Sirâc”, DİA, 1993, C. 8, s. 98-99. 
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Eser ilk olarak W. Nassau Lees, Khadim Hosain, ‘Abd al-Hai taraflarından 

neşredilmiştir. G. Raverty'nin İngilizceye tam çevirisi mevcuttur. Tam Farsça baskısı 

‘Abdu’l-hayy Habîbî tarafından icra edilmiştir. Eserin geniş özeti Henry Miers Elliot 

"The History of India as Told by its own Historians II" adlı kitabında mevcuttur. Erkan 

Göksu bu eserin “Gazneliler, Selçuklular; Atabeglikler ve Hârezmşâhlar” kısmını 

çevirmiştir.36 Bir diğer çeviri Doç. Dr. Mustafa Uyar tarafından “Tabakât-ı Nâsırî: 

Moğol İstilasına Dair Kayıtlar”adlı çalışmadır. 

Berenî: Târîḫ-i Fîrûzşâhî 

Ziyâüddîn b. Müeyyidülmülk el-Berenî, 1285 yılında doğduğu düşünülmektedir. 

Seçkin bir aileye mensup idi, bu vesile ile Delhi sultanlarıyla iyi ilişkiler kurabilmiştir. 

III. Fîrûz Şah Tuğluk döneminde saraydaki konumunu kaybetti ve eser yazmaya 

odaklandı. Berenî'ye göre bütün ilimlerin kaynağı Kur’an’dır. Ayrıca asalet ve soy gibi 

konulara önem verir ve bunların sadece doğuştan geldiğini ileri sürer. Bu sebeple 

Hindistan'da hüküm ve idarenin önce Türkler'e ait olduğunu belirtir. 37 

Târîḫ-i Fîrûzşâhî, 1266-1356 yılları arasında Babalan'ın tahta çıkışı ve III. Fîrûz 

Şah’ın saltanatının ilk altı yılına kadar olan süreç için başlıca kaynaktır.38 Berenî 

eserinde yöneticileri eğitmeyi ve halkı İslam'a uygun yönetmeleri için onlara yön 

göstermeyi amaçlamıştır. Bu vesile ile yönetimde olan yanlışları belirtmiştir. Kitabın ilk 

neşir 1862 yılında Seyyid Ahmed Han tarafından yapılmıştır. Eser İngilizceye özeti 

 
35 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. II, 

1869, s. 261-264. 

36 Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî, Tabakât-ı Nâsırî: Moğol İstilasına Dair Kayıtlar, Çev. 

ve Notlar Mustafa Uyar, İstanbul, Ötüken, 2016, s. 11. 

37Azmi Özcan, ”BERENÎ”, DİA, 1992, C. 5, s. 491. 

38 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947, s. 479. 
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"Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians III 39" şeklinde 

çevrilmiştir.40 

İbn Battûta Seyahatnamesi 

İbn Battûta 1304 yılında Fas, Tanca'da doğmuştur. Çeşitli bölgelerde kadılık 

görevi icra etmiş, Tâmesnâ kadısı olduğu sıralarda 1368 yılında vefat etmiştir. 

Seyahatnamesi ile en meşhur seyyahlardan birisi olmuştur.41 

İbn Battûta yolculuğa çıktığında yirmi üç yaşında idi. Kuzey Afrika’dan 

İskenderiye'ye ulaştı. Buradan Şeyh Burhâneddin el-A‘rec'in onu yönlendirmesiyle 

doğuya yolculuk yapmak istedi. Bu şekilde başlığı yolcuğu ile pek çok yeri ziyaret etti. 

Marco Polo ve İbn Battûta Ortaçağ’ın en büyük iki gezginidir. Hatta İbn Battûta üç 

kıtayı gezmiş olması nedeniyle Polo'dan daha fazla yerde bulunmuş ve onu alt 

etmiştir.42 Seyahatnamesi bize Kalaçlar’ın gücü kaybedip tahtı Hüsrev’e kaybetmesini, 

Tuğlukların tahta geçmesi ve Gıyâseddin Tuğluk ve Muhammed Tuğluk hakkında 

önemli bilgiler sunar. O dönem hakkında en önemli kaynaklardan birisidir. 43 

Eserin en önemli çevirisi, "The Travels of Ibn Battuta" adlı eserdir ve H. A. R 

Gibb tarafından çevrilmiştir. Eseri tamamlayamadan vefat etmiş ve geriye kalan kısım 

C.F. Beckingham tarafından tamamlanmıştır. Eserin daha pek çok çevirisi söz 

konusudur. Eserin Türkçeye çevirisi Mehmed Şerif Paşa tarafından başlamıştır. Mümin 

Çevik bu eseri sadeleştirmiştir. Kültür bakanlığı Türklerle ilgili bazı bölümler 

 
39 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. III, 

Ed. John Dowson, London, Trübner & Co,1871, s. 93-268. 

40 Azmi Özcan, ”Berenî”, DİA, 1992, C: 5, s. 491. 

41 Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tanci, İbn Battuta Seyahatnamesi, Çev. A. 

Sait Akut, İstanbul, 2000, s. XXI. 

42 A. Said Aykut, “İbn Battûta”, DİA, 1999, C. 19, s. 361-368. 

43 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947 s. 483. 
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yayınlamıştır.44 Metinin asıl çevirisi tam ve detaylı notlarla birlikte, A. Said Aykut 

tarafından Yapı Kredi Yayınları ile 2000 yılında basılmıştır. 

Şems-i Sirâc Afîf: Târîḫ-i Fîrûzşâhî 

Eser Timur’un Delhi yağmalaması ardından 1398-99 arasında tamamlanmıştır. 

Şems-i Sirâc Afîf hakkında yeterli bilgi yoktur. 1356 yılında doğduğu ve babasının 

Tuğluk döneminde Divan-ı Vezaret içerisinde çalıştığını bilmekteyiz. Eser bize Tuğluk 

döneminin siyasi, askeri faaliyetleri hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca eser bize 

devletin mali teşkilatı hakkında bilgiler sunmaktadır. Eser 1890 yılında Meslevî Vilâyet 

Hüseyin tarafından neşredilmiştir.45 Târîḫ-i Fîrûzşâhî dönem için önemli ana 

kaynaklardan birisidir, nükteli bir üslubu vardır ve abartılı ifadeler kullanılır.46 Eserin 

geniş özeti Sir Elliot’in, “The History of India, as Told by Its Own Historians III” adlı 

kitabında yer almaktadır. 47 

Melfuzât-i Timuri 

Bu eser iki kısma ayrılır; ilk kısım Melfüzat, ikinci kısma ise Tüzükât'dır. Eser 

Timur'un otobiyografisidir, Çağatayca yazılmıştır. Ebu Talib Hüseyin tarafından 

Farsçaya çevrilmiş ve Şah Cihan’a adanmıştır.48 Eserin orijinal olup olmadığı hakkında 

bazı şüpheler vardır ve Ebu Talib’in bu eseri çeviren değil yazarı olma ihmali de söz 

 
44 A. Said Aykut, “İbn Battûta”, DİA, 1999, C: 19, s. 361-368. 

45 S. Haluk Kortel, Delhi Türk Sultanlığı’nda Teşkilat, Ankara, TTK, 2006, s. 

XXVIII. 

46 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947 s. 479. 

47 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. III, 

1871, s. 269-373. 

48 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. III, 

1871, s. 389.  
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konusudur.49 Ebü Talib eseri hac yolculuğu dönüşünde Yemen'de bulduğu 

söylemektedir. Orijinal Çağatayca hali günümüze ulaşmamıştır. Barthold’da eserin 

gerçekliği hakkındaki şüphelerini dile getirmiştir.50 Eser Türkçeye Adnan Aslan ve 

Kutlukhan Şakirov taraflarından çevrilmiştir (İnsan Yayınları, 2004). 

Şerefüddin Ali Yezdi: Emir Timur (Zafernâme) 

Teft şehrinde doğan Yezdî'nin babasının Şemseddin Ali olduğu iddia edilir. İlim 

yolunda ilerlemek isteyen Yezdî bu konuda bazı mutasavvıflardan eğitim aldı. 

Zafernâme eserini ondan yazmasını isteyen Mirza İbrâhim Sultandır. Eseri tamamlaması 

dört yılını aldı.51 Dönemim Timur hakkında üç önemli kaynadığından birisidir. 

“Nizameddin Şami “Zafernâme”, Yezdi “Zafernâme”, İbni Arabşah “Acaibu’l 

Makdur”.52 “Eser bir mukaddime, Timur’a ve Şâhruh’a ait iki bölüm ve bir hâtimeden 

oluşur”. Nizâmeddîn-i Şâmî’nin eserinin Nisan 1404 yılına kadar aynısıdır. Daha 

sonrası için Yezdî yeni eklemler yapmış ve süslemeler kullanmıştır. Eser ilk olarak 

Mevlevî Muhammed sonra Muhammed Abbâsî tarafından neşredilmiştir.53 Pek çok 

neşri bulunan eser 2013 yılında D. Ahsen Batur tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. 

 

 
49 A. Ahat Andican, “Tüzükat-i Timuri Gerçek mi ve Geçerli Bir Birincil Tarihî Kaynak 

Olarak Kullanılabilir mi?”, Türkiyat Mecmuasi, c. 27 - 2, 2017, s. 33-83; Henry Miers 

Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. III,  1871, s. 389-

477.  

50 Emîr Timur, Timur'un Günlüğü - Tüzükat-ı Timur, Çev: Adnan Aslan ve 

Kutlukhan Şakirov, İstanbul, İnsan Yayınları, 2004, s. 9-13.  

51 Kaan Dilek, “Şerefeddin Ali Yezdî”, DİA, 2010, C. 38, s. 550-552. 

52 Şerefüddin Ali Yezdi, Emir Timur (Zafernâme), Çev. D. Ahsen Batur, İstanbul, 

Selenge, 2019, s. 17. 

53 Kaan Dilek, “Şerefeddin Ali Yezdî”, DİA, 2010, C: 38, s. 550-552. 
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Abdullah: Târîḫ-i Dâvûdî 

Yazar hakkında yeterli bilgi yoktur. Kitabın Cihangir tahta çıktıktan sonra 1605 

yıllarında yazıldığı düşünülmektedir. Eser içerisinde Behlûl Lûdî hakkında, karakter 

hakkında bilgiler verir. Ayrıca Patna kalesinin kuruluşunu, İslam Han dönemini anlatır. 

Lûdîler konusunda önemli bir kaynaktır. Eserin geniş özeti Sir Elliot’in, “The History of 

India, as Told by Its Own Historians IV” adlı kitabında yer almaktadır. 54 

Mirza Haydar Duğlat: Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi 

Mirza Haydar Duğlat, 1499 yılında Taşkent'de dünyaya geldi. Babası Hüseyin 

Kurkan Taşkent valisi idi. Babası Şeybânîler tarafından mağlup edildi ve öldürüldü. 

Daha sonra Mirza Haydar Duğlat’ın Mevlana Muhammed tarafından yetiştirildi. Onunla 

birlikte Bâbür'ün çağrısı üzerine onun yanına gitti ve burada bir kaç yıl Bâbür'ün 

hizmetinde kaldı. Orada Bâbür tarafından çok iyi karşılandığını Tarih-i Reşidî'de 

bahseder. 55 

Bu eser Orta Asya coğrafyası için değerli bir kaynaktır. Eser iki bölümden oluşur. 

Birinci bölüm; 1347 yılından itibaren Çağatay dönemi olaylarından bahseder. İkinci 

bölüm ise; 1541-1544 Haydar Mirza'nın yaşadığı olayları anlatır. Eser Farsça yazılmış, 

yazar tarafında ayrıca Çağatay Türkçesine geçirilmiştir. E. Denison Ross eseri İngilizceye 

çevirmiştir.56 Başka neşirlerde olmuştur. Son olarak eser E. Denison Ross İngilizce 

çevirisinden yararlanılarak Osman Karatay Tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.57 

 
54Henry Miers, Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol IV,  

1872, s. 434-513.  

55 Serap Taştekin,“Moğolların Unutulan Tarihine Mirza Haydar Duğlat’tan Bir Katkı: 

Tarih-i Reşidî”,Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, c: 4, sayı: 1, 2019,  296-322. 

56 Enver Konukçu, “Haydar Mirza”, DİA, 1998, C. 17, s. 29-30.  

57 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, Çev. 

Osman Karatay, İstanbul, Selenge Yayınları, 2006.  
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Babürnâme 

1483-1530 yılları yaşamış olan Bâbür soyu Cengiz Han’a gider. Bu soy 

Çağatay’dan Timur’a şeklinde devam ederek Bâbür’e ulaşır. Babası Ömer Şeyh Mirza 

Timur torunudur. Zahîrüddîn Muhammed Bâbür’ün bugüne gelmiş eseri, dönemi bize 

gösteren çok önemli bir kaynaktır. Vekayi, Vâkıanâme, Vâkıât-ı Bâbürî, Vekāyi‘nâme-i 

Pâdişâhî, Bâbüriyyeve Tüzük-i Bâbürî gibi isimlerle bilinen eser en çok Babürnâme 

olarak tanınır. Bâbür’ün hatıratıdır ve bize onun gözünden gördüğü kültürleri, 

coğrafyayı tanıştığı kişileri anlatır. Eser Çağatayca yazılmıştır. Yazmaya on iki yaşında 

başlar ve ölümünden bir yıl öncesine kadar devam eder. Bize ulaşan kısımlar, Fergana, 

Kabil, Hindistan ile ilgili yerlerdir. 58 

Eser üç bölüme ayrılır; ilk bölüm Fergana'da geçen olayları anlatır. İkinci bölüm; 

Fergana'dan ayrılmasına ve Kabil'i, Şeybânî Han ile mücadelesi, Afganistan hakimiyeti 

ve Hindistan seferini anlatır. Üçüncü bölüm ise; Bâbür’ün Hindistan'a hakim oluşunu ve 

orada kurduğu Hindistan-Türk devletini anlatır. Hindistan hakkında Bâbür bize çok 

detaylı bilgiler verir. Orada adetler, gelenekler, hayvanlar, bitkilerden bahseder.  

Bâbür'ün kadar başarılı Hindistan anlatan Bîrûnî’den başka kimse olmadığı bile 

söylenir. Eserin 1509 - 1519 yılları arasındaki metni kayıptır.59 Eser Türkçeye üç cilt 

olarak Prof. Reşit Rahmeti Arat tarafından çevrilmiştir. 60 

Gülbeden Begüm Anıları (Hümayunnâme) 

Gülbeden Begüm 1523 Horasan'da doğmuştur. Babası Bâbür Şah annesi ise 

Dildâr Begüm’dür. Hümâyun Delhi sultanı Şîr Şah'a karşı giriştiği mücadeleyi 

 
58 Zahîrüddîn Muhammed Bâbür, Babürnâme’den Seçmeler(Haz. Ersin Teres), 

İstanbul, Antik Şark Klasikleri - Timaş Yayın Grubu, 2011, s. 15-20.  

59 Ömer Faruk Akün, “Bâbürnâme”, DİA, 1991, C. 4, s. 404-408. 

60 Gazi Zahireddin Bâbür Şah, Baburnâme, Çev. Reşit Rahmeti Arat, İstanbul, Milli 

Eğitim Basımevi, 1970.  
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kaybedene kadar Hindistan'da yaşadı (1540). Daha sonra yeğeni Selime Sultan Begüm 

ile birlikte hacca gitti (1574). Dönüş yolunda bir kaza neticesinde, Aden'de kalmak 

zorunda kaldı. Orada kendisine iyi davranılmadı, bu durumu Ekber Şah, III Murad'a 

iletti ve suçlular cezalandırıldı. Gülbeden Begüm 17 Mayıs 1603 yılında vefat etmiştir.61 

Hâtıratı olan Hümâyûnnâme, Ekber şah tarafından görevlendirilerek yazmıştır. 

Gülbeden Begüm Ekber Şah’ın halasıdır. Eserde askeri tarih ve siyasi tarih hususunda 

eksik ve yanlışlar çoktur. Bu eseri değerli kılan unsur Bâbür Şah’ın son yılları hakkında 

ve Hümayun devri konusunda önemli bilgiler içerir. Ayrıca saray hayatı ve haremde 

geçen olayları anlatmasıyla gizli kalan tarihi bizlere ulaştırır. Hindal Mirza ile 

Hümâyun’a çok değer verdiği ve onları sevdiğinden ötürü yazılarında onlara karşı 

tarafsız bir gözlemde bulunmaz.62 Eserin tek nüshası British Museum’de bulunmaktadır 

ve A. S. Beveridge tarafından yayınlanmıştır.  Stanley-Lane Poole bu eseri yazarken, A. 

S. Beveridge’in çevirisini kullanmıştır. Türkçeye, Abdürrab Yelgar tarafından 

çevrilmiştir. 

Abbâs-ı Servânî: Târîḫ-i Şîr Şâhî 

Afgan asıllı Abbâs-ı Servânî 1556-1605 yılları arasında yaşamıştır. 1526 Pânîpet 

savaşı ardından ailesi maddi olarak zor duruma düştü. Şîr Şah, Hümâyun'a karşı zafer 

kazandıktan sonra tekrar mali durumlarında iyileşme oldu. Hümâyun Kuzey Hindistan’ı 

tekrar hakimiyeti altına alınca Ekber Şah’ın emrine girdi.63 Eser Ekber Şah’ın emri 

üzerine yazılmıştır.64 Şir Şah’ın hayat hikayesini ve Saltanatını içerir, o devirde yaşamış 

olanların hatıralıdır. Mazhar Ali Han eseri Urducaya, Garcin de Tassy Fransızcaya 

 
61 A. S. Bazmee Ansari, “Gülbeden Begüm”, DİA, 1996, C. 14, s. 235.  

62 Gülbeden, Hümayunnâme, Çev. Abdürrab Yelgar, Ankara, TTK, 1987, s. 1-12; A. 

S. Bazmee Ansari, “Gülbeden Begüm”, DİA, 1996, C: 14, s. 235. 

63 Enver Konukçu, “Abbâs-ı Servânî”, DİA, 1988, C. 1, s. 28-29. 

64 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, Ankara, TTK, 1947 s. 558. 
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çevirmiştir.65 Eserin geniş özeti (bir kısmı) Sir Elliot’in, “The History of India, as Told 

by Its Own Historians IV” adlı kitabında yer almaktadır.66 

Târîḫ-i Elfî 

Eser Ekber Şah tarafından hicretin ilk yılını sebebiyle bu eserin yazılmasını 

buyurmuştur. Eser İslam tarihi olup 1592 yılına kadar ilerler. Yazarları; Abdülkādir el-

Bedâûnî, Nakîb Han, Ca‘fer Bey ve Ahmed Tettevî.67 İslamın bin yıllık tarihini içeren 

eser, hicret Hz. Peygamber'in ölüm yılında başlar. Eser beşyüz yıllık iki bölüme 

ayrılmıştır. İslam devletlerinin bin yıllık tarihi olan eser bizlere Hind, İran, 

Maveraünnehir, Arabistan, Şam, Kuzey Afrika ve Anadolu tarihini anlatır. Hindistan 

Timurluları hususunda kapsamlı bilgi verir.  Seyyid Al-i Davud tek cilt olarak ve 

Muhammed Tabababai tarafından sekiz cilt olarak yayınlanmıştır.68 Eserin geniş özeti 

Sir Elliot’in, “The History of India, as Told by Its Own Historians V” adlı kitabında yer 

almaktadır.69 

Nizâmeddin Ahmed: Ṭabaḳāt-ı Ekberî 

Nizâmüddîn Ahmed Muhammed Mukim el-Herevî, İranlı tarihçi Ṭabaḳāt-ı 

Ekberî adlı eseriyle tanınır. 1551 yılında doğduğu düşünülür. Babası Bâbür Şah'ın 

haznedarı idi. Daha sonra babası Gücerat valisi olarak görev yapan Mirzâ Askerî'nin 

 
65 Enver Konukçu, “Abbâs-ı Servânî”, DİA, 1988, C: 1, s. 28-29. 

66 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. IV, 

1872, s. 301-433.  

67 Mustafa Fayda, “Tarih”, DİA, 2011, C. 40, s. 66-72.  

68 Mohammad Taghi E. Hoyi, Farsça’nın Hindistan’da Yaygınlaşması: Tarih-i Elfi 

Kitabı’nın Tanıtımı, Müellif: Ahmet Tetevi ve Asıf Kazvini, XV. Türk Tarih Kongresi 

IV. C. – I. Kısım,  Ankara, 11-15 Eylül 2006, s. 781.  

69 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. V, 

Ed. John Dowson, London, Trübner & Co,  1873, s. 150-176.  
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veziri olmuştur. el-Herevî Ekber Şah döneminde katiplik ve diğer görevlerde bulundu. 

1594'de vefat etti. Eseri, Ṭabaḳāt-ı Ekberî Sebük Tegin ile başlayıp, Ekber Şah’ın otuz 

yedinci yılına kadar devam eder (1593). 70 

Eser yazılırken el-Herevî otuz civarı kaynak kullanmıştır. Bu eserlerin bazıları 

günümüze ulaşmamıştır. Eser dokuz bölümden oluşur. Gazne tarihi, Delhi Sultanları, 

Ekber Şah ve onun döneminde yer alan önemli kişiler, Bâbürlüler, Dekken hanedanları, 

Gücerat, Mâlvâ, Bengal,  Keşmir ve Multan tarihi vs. olmak üzere pek çok konudan 

bahseder. Eser Brajendranath De tarafından İngilizceye, Ahmed Abdülkādir eş-Şâzelî 

tarafından Arapçaya çevrilmiştir.71 Eserin geniş özeti (bazı kısımlarının çevirisi) Sir 

Elliot’in, “The History of India, as Told by Its Own Historians V ” adlı kitabında yer 

almaktadır. 

Bedâûnî: Târîh-i Bedâʾûnî 

Abdülkādir Bedâûnî 1540 yılında doğdu. Babası Şeyh Mülûkşâh el-Bedâûnî'dir. 

Onunla birlikte Agra'ya gitti ve orada eğitim aldı. Babası vefatı ardından Bedâûn'a geri 

döndü. 1562 yılında Patiyâlî'ye giderek orada Câgîrdâr Hüseyin Han'ın dokuz yıl 

hizmetinde kaldı. 1574 yılında Ekber Şah tanıtılarak onun hizmetine girdi ve saray 

imamı oldu. Kendisine maaş olarak timar verildi. Tahmini olarak 1615 yılında vefat etti. 

Târîh-i Bedâʾûnî, üç cilt olarak yazıldı. İlk cilt Sebük Tegin ile başlar ve Hümâyun 

ölümüne kadar devam eder. İkinci cilt; Ekber Şah'ın kırk yılını anlatır. Son cilt ise önde 

gelen alim, filozof ve sufileri anlatır. Ayrıca el-Bedâûnî Rāmāyaṇa ve Mahābhārata gibi 

Sanskrit Hint destanlarının çevirisini yapmıştır. Eser Farsça olarak Ahmad Ali, 

Kebîrüddin Ahmad, W. Nassau Lees tarafından yayınlanmıştır. Eser İngilizceye G. S. 

A. Ranking (Cilt I), W.H. Lowe (Cilt II), T.W. Haig (Cilt. III) taraflarından 

 
70 Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı,  1998, s. 362.  

71 Casim Avcı, “Nizâmeddin Ahmed Herevî”, DİA, 2007, C. 33, s. 178-179. 
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çevrilmiştir.72 Eserin geniş özeti (bazı kısımlarının çevirisi) Sir Elliot’in, “The History 

of India, as Told by Its Own Historians V ” adlı kitabında yer almaktadır.73 

Ebü’l-Fazl: Ekbernâme 

14 Ocak 1551 doğdu. Şeyh Mübârek'in ikinci oğludur. Babası Racastan'da yer 

alan Nâgevr önde gelen alimlerinden birisidir. Ebü’l-Fazl beş yaşına geldiğinde Arapça 

okuyabiliyordu, Yunan felsefesi ve Sufizm hakkında bilgi sahibiydi.74 Ağabeyinin 

desteği ile 1574 yılında Ekber Şah'a takdim edildi. Ekber Şah ile Ebü’l-Fazl zamanla 

yakın dost oldular. Onun düşünceleri padişah üzerinde kötü bir etki bıraktı. Dîn-i ilâhî 

onun etkisi ile kuruldu. Bu din üzerinde Padişah seçilmiş kişi olarak onun Tanrıya 

yakınlığı üzerinde duruldu. Ayrıca Hint bilgelerinin ve Brahmanların buna etkisi oldu.  

Ebü’l-Fazl toplumu dört sınıfa böldü(kast sistemi, Bilginler, tüccarlar, çiftçiler-işçiler 

şeklinde). Ebü’l-Fazl ile şehzade Selim arası hep kötüydü ve şehzade onun babası kötü 

şekilde etkilediği düşüncesinde idi. 1602 yılında Ebü’l-Fazl suikast ile uğrayarak 

öldürüldü.75 

Ekbernâme eseri üç cilt olarak yazılmıştır. Siyasi olaylar hakkında bilgiler 

vererek Ekber Şah dönemi için çok önemli ve ayrıntılı bir kaynaktır. 76 İlk kitap; Hz. 

Âdem’den başlar ve Ekber Şah'a kadar önemli şahıslardan bahseder. İkincisi ise, 1572-

1602 yılları arasını bize anlatır. Üçüncüsü ise Âyîn-i Ekberî’dir ayrı bir eser olarak 

 
72 Enver Konukçu, “BEDÂÛNÎ, Abdülkādir”, DİA, 1992, C. 5, s. 295-296; A. S. 

Bazmee Ansari, “Badāʾūnī, ʿabd-Al-Qāder”, ELR, 1988, Vol. III, s. 364-365.  

73 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol. V, 

1873, s.477- 549. 

74 R. M. Eaton, “Abu’l-Fażl ʿAllāmī”, ELR, 1983, Vol. I, s. 287-289. 

75 Enver Konukçu, “Ebü’l-Fazl el-Allâmî”, DİA, 1994, C. 10, s. 313-314; R. M. Eaton, 

“Abu’l-Fażl ʿAllāmī”, ELR, 1983, Vol: I, s. 287-289. 

76 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II,  s. 558-559. 
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kabul edilir. H. Beveridge tarafından eser İngilizceye tercüme edilmiştir. 77 Eserin geniş 

özeti (bazı kısımlarının çevirisi) Sir Elliot’in, “The History of India, as Told by Its Own 

Historians VI ” adlı kitabında yer almaktadır. 78 

Ebü’l-Fazl: Âyîn-i Ekberî 

Ekber dönemi devletin genel durumu, idari ve mali yapısı hususunda önemli bir 

eserdir. 79 Eser beş bölüme ayrılır, birinci bölüm: hükümdar, hazine ve saraydan 

bahseder. İkinci bölüm: askeri sistem (manṣabdārī), üçüncüsü sivil idare merkezi gelir 

sistemleri ve vergi sisteminden bahseder. Dördüncü bölüm Hint felsefesinden ve sosyal 

organizasyonlardan ayrıca Bâbürlüler Hindistan'ı coğrafi ve etnografik yapısını 

hakkında bilgi verir. Beşincisi ise Ekber Şah'ın bazı sözlerinin toplanmış, derlenmiş 

halidir.80 Eser üç cilt olarak İngilizceye çevrilmiştir;  Birinci cilt Blochmann, H. 

tarafından (1927- The Ain-I Akbari by Abu'l-Fazl Allami, Vol. I ), ikinci cilt ve üçüncü 

cilt Jarrett, H.S tarafından (1949) tercüme edilmiştir (The Ain-i Akbari by Abu'l-Fazl 

Allami, Vol. I-II). 81 

Asad Bey: Vikaya 

Bu eser aynı zamanda Hâlât-ı Asad Bey olarak da bilinir. Dönemin bazı siyasi 

olaylarından ve Ebü’l-Fazl'ın ölümü ve Ekber Şah saltanatının son yıllarından bahseder. 

 
77 Enver Konukçu, “Ebü’l-Fazl el-Allâmî”, DİA, 1994, C: 10, s. 313-314; R. M. Eaton, 

“Akbar-nāma”, ELR, 1984, Vol. I, s. 714-715; H. Beveridge, The Akbarnama of Abul 

Fazl I-II-III, Calcuta, The Asiatic Society, 1907, 1939.  

78 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: VI, 

Ed. John Dowson, London, Trübner & Co, 1875, s. 1- 103.  

79 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II,1947 s. 559. 

80 R. M. Eaton, “Akbar-nāma”, ELR, 1984, Vol. I, s. 714-715.  

81 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: VI, 

1875, s. 6.  
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Asad Bey, nezaketi ve yardımsever kişiliği ile tanınır birisiydi. Hindistan'a geldikten 

sonra on yedi yıl Ebü’l-Fazl hizmetinde geçirdi. Ölümünden sonra Ekber Şah'ın 

divanında bazı görevlerde çalıştı. Ekber öldükten sonra Cihangir saltanatında onun 

divanında kendine yer bulamadı. Buna rağmen devlete hizmet etmeyi sürdürdü. Şah 

Cihan dönemi başlarında öldü. Bu eserin içerisinde şu konular hakkında bilgiler 

bulabiliniz; Ebü’l-Fazl ölümü, Bicapur’un tasviri, Ekber Şah’ın ölümü, vb. Eserin bazı 

kısımlarının çevirisi Sir Elliot’in, “The History of India, as Told by Its Own Historians 

VI ” adlı kitabında yer almaktadır. 82 

Tüzük-i Cihângîrî 

Cihangir, Farsça, Türkçe ve Arapçaya oldukça hakim idi. Ondan önce atalarının 

yazdığı gibi o da kendi otobiyografisini yazdı. Farsça yazılan Eser 1622-23 yıllarına 

kadar Cihangir tarafından yazılmış (on yedi yılı) sonraki iki yılını Mutamad Han 

tarafından yazılmıştır.  Ölümü ve sonraki olayları Mirza Muhammad Hadi Han 

yazmıştır.83 Hindistan’da yer alan Türk hâkimiyeti açısından oldukça değerli bir 

kaynaktır. İçerisinde yabacı hükümdarlar arası mektup yazışmaları yer alır. 84 

Eser bize, Cihangir’in hayatı hakkında, gelenekler, sanatçılar, alimler, sosyal ve 

ekonomik konular hakkında bilgiler sunar. Muhammed Hâdî ve Seyyid Ahmed Han 

tarafından basılmıştır. III. Mustafa eserin Türkçeye çevrilmesi istemiş ve Abdürrezzâk 

Nevres tarafından çevrilmiştir. Alexander Rogers tarafından iki cilt olmak üzere İngilizceye 

çevrilmiştir85 (The Tūzuk-i-Jahāngīrī or Memoirs of Jahāngīr ed. H. Beveridge86). 

 
82 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: VI,  

1875, s. 150- 174. 

83 Gülseren Halıcı, “Ana Hatlarıyla Tüzuk-e-Cihangiri”, DTCF Dergisi, C. 34, 1-2, 

1990, s. 117 

84 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947 s. 561. 

85 S. Haluk Kortel, “Tüzük-i Cihângîrî”, DİA, 2012, C. 42, s. 9. 
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William Hawkins: Relations 

Sir William Hawkins tarafından yazılmış bir gezi hatıratıdır. 1607 yılında East 

India Company temsicisi olarak Hector adlı gemiye komutanlık etti.  1609 yılında 

Agra’ya ulaştı.87 Orada yaklaşık üç yıl kaldı. Görevi Cihangir’den izin alarak 

İngilizlerin Surat’a bir fabrika kurmasına sağlamaktı. 88 Hatırat olarak yazdığı eserinde 

(The Hawkins Voyages) yolcuklarını anlatmaktadır.  Cihangir dönemi oryantalist bakış 

açısıyla bizlere sunar ve yönetim, gelenekler gibi konular üzerinde durur. 89 

Sir Thomas Roe 

Sir Thomas Roe (d.1581, ö. 1644) Essex'de doğmuştur, babası Robert Roe'dur. 

1593 yılında on iki yaşındayken Middle Temple'da öğrenciydi.90 1604 yılında I. James 

şövalye ünvayı almıştır. 1609 yılında Güney Afrika'da görev yapmış orada altı yıl 

kalmıştır. Ardından East India Company aracılığı ile Hindistan’a gitmiştir (1614). 

Orada yaklaşık beş yıl kalmış olan Roe elçi olarak Cihangir’in yanında bulunmuştur. 91 

Roe’nun buradaki görevi ticaret koşullarını geliştirmek ve bazı imtiyazlar elde etmekti. 

 
86 Jahangir, The Tūzuk-i-Jahāngīrī I-II, Çev: Alexander Rogers, London, The Asiatic 

Society, 1909-1914.  

87 Harris Hovenden, The Dictionary of National Biography, Vol IX, London, Oxford 

University Press, 1917, s. 229-230. 

88 Nicholas Canny, The Origins of Empire, Oxford University Press, 1988, s. 272- 

275. 

89 William Hawkins, The Hawkins Voyages, London, Hakluyt Society, 1878, s. 389 - 

442.  

90 W.R. Williams, The Parliamentary History of the County of Gloucester, 

Hereford, 1898, s. 155.  

91 Habibe Karayel, Sir Thomas Roe’nun Gözünden Babürlü Sarayı,  Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, s. 4. 
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Bâbür Padişahı Cihangir ile iyi bir ilişki kurmuştur. 1621 yılında Osmanlı’ya İngiliz 

elçisi olarak atanır. 1628 yılına kadar burada elçilik görevini icra etti.92 The embassy of 

Sir Thomas Roe to the court of the Great Mogul, 1615-1619 adlı hatırat eserinde 

Cihangir hakkında ve saray yaşamı ile ilgili konularda gördüklerini bizlere aktarmıştır.93 

Bu eser iki cilt olarak William Foster editörlüğü ile iki cilt olarak basılmıştır. 94 

Ráy Bhárá Mal: Lubbu-t Tavárík-i Hind 

Ráy Bhárá Mal, Dârâ Şükûh divanında yer almaktaydı, bu sebeple saray 

içerisinde gelişen olaylarda bilgi sahibi idi. Eser on bölümden oluşur. İçerisinde; Delhi 

sultanları, Gucerât kralları, Malva, Bengal, Multan gibi başlıklar üzerinde durur. 95 

Abdülhamîd Lâhûrî: Pâdişâhnâme 

17. yüzyıl Hint-Pers tarihçi, Şah Cihan'ın emriyle Padişahname'yi yazmıştır. 

Erken yaşantısı ve gençliği hakkında çok az bilgi vardır. Cihan'ın veziri Sa‘Dullah Han 

tavsiyesi üzerine saraya çağrılmıştır. 1648 yılına kadar padişahın tarihini kaydetti. 

Yaşlılığından dolayı çalışmalarını öğrencisi Muhammed Vâris'e emanet etti. O da esere 

dönem ile ilgili geniş bilgiler eklemiştir. Lâhûrî 1654 yılında öldü.96 

Lâhûrî bu eserin yazımında Şah Cihan’ın da istediği üzerine Ebü’l-Fazl’ı örnek 

 
92 Ahmet Büyükaksoy, İngiltere’nin İstanbul Elçisi Thomas Roe’nun Diplomatik 

Yazışmaları (1621-1628), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara 

Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012, s. XIV – XXIV.  

93 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947 s. 562. 

94 Thomas Roe, The Embassy of Sir Thomas Roe to the Court of the Great Mogul, 

1615-1619, London, Hakluyt Society, Vol I - Vol II, 1899. 

95 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: VII,  

Ed. John Dowson, London, Trübner & Co, 1877, s. 168 – 173. 

96 R. M. Eaton, “ʿAbd-Al-Ḥamīd Lāhūrī”, ELR, 1982, Vol: 1, s. 112; Mustafa Fayda, 

“Tarih”, DİA, 2011, C: 40, s. 66-72. 
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almıştır. Şah Cihan’ın ilk yirmi yılı açısından önemli bir ana kaynaktır. 97 Eser bizlere, 

câgîr atamaları, askeri başarılar, kıtlıklar, tarımda sulama için projeler gibi konulardan 

bahseder. Eser iki cilt olarak 1866-72 yıllarında Kalküta’da basılmıştır. Bazı 

kısımlarının İngilizceye çevirisi Sir Elliot’in, “The History of India, as Told by Its Own 

Historians VII ” adlı kitabında yer almaktadır. 98 

Bernier'in Seyahatleri 

François Bernier (d. 1620 – ö. 1688), Fransız doktor ve gezgindir. Anjou’da 

doğdu. Montpellier Üniversitesinde fizyoloji okudu. Sınavı geçerek doktor oldu. 1654 

yılında Filistin ve Suriye’ye gitti. 1656-1658 yıllarında Mısır’da bulundu. Daha sonra 

Hindistan’a gitti ve orada Dârâ Şükûh’un özel doktoru oldu. On iki yıl Hindistan’da 

kaldı.99 Eseri “Voyage dans les Etats du Grand Mogol” İngilizceye Archibald Constable 

tarafından çevrilmiştir (1891). Bu eserde onun mektup ve raporları yer alır.100 

Manucci: Storia do Mogor 

Niccolao Manucci  (d. 1638 – ö. 1717) Venedikli yazadır. Hindistan’da pek çok 

görev yapmıştır. 1656 yılında Hindistan’a gelmiştir. Dârâ Şükûh himayesinde yer almış 

daha sonra Racput hükümdarlarına bazı hizmetlerde bulunmuştur. Ardından şehzade 

Şah Âlem yanında hekim olarak yer almıştır.101 Eserinde yazarın saray ve askeriye 

gördüklerini bize aktarır. Bâbür sarayı hakkında onun ilk elden bilgileri bu açıdan 

 
97 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947 s. 563. 

98 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: VII, 

1877, s. 3- 72.  

99 François Bernier, Travels in the Mogul Empire, A.D. 1656–1668, Çev: Archibald 

Constable, London, Oxford University Press, 1916, s. XIX-XII.   

100 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947 s. 565 

101 Niccolao Manucci, Storia do Mogor, Çev: William Irvine, London, 1907, s. XX – 

XXX; Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II,  1947 s. 565.  
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değerlidir. Ayrıca sarayda divan hakkında da bilgiler verir. Hayatının büyük bir kısmı 

Hindistan’da geçmiştir. Eseri “Storia do Mogor” dört cilt olarak William Irvine 

tarafından İngilizceye çevrilmiştir. 

Baḵtāvar Kaan: Mirʾāt al-ʿĀlam 

Bâbür Padişahı Evrengzîb’in döneminde tarihçi ve devlet adamıdır.  1065/1654 

yıllarından Evrengzîb'in hizmetine girdi. Evrengzîb ve kardeşi arasında savaşta onun 

yanında yer aldı ve 1659 yılında "Han" ünvanı aldı. 1685 yılında ölmüştür. Eseri, Mirʾāt 

al-ʿālam yedi bölümden oluşur. Evrengzîb’in ilk on yılı için ana kaynaktır. Dönemim 

kültürel ve entelektüel bir eseridir. Basit bir dille Farsça olarak yazılmıştır. Baḵtāvar 

sanat ve edebiyatla oldukça ilgiliydi. Ayrıca yapılan binalara camilere, saraylara ilgi 

duyardı.102 Jadunath Sarkar tarafından 1926 yılında Farsça yayınlanmış ve eser 

İngilizceye çevrilmiştir. 103 Eserin özeti Sir Elliot’in “The History of India, as Told by 

Its Own Historians VII” adlı kitabında yer alır.104 

Hâfî Han: Münteḫabü’l-lübâb 

Muhammed Hâşim Nizâmülmülkî; Hâfî Hân ünvanı ona Muhammed Şah 

tarafından verilmiştir. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte kitabında bize 

verdiği bilgiler ışığında doğum tarihi 1663-64 yılları arasında doğduğu tahmin 

edilmektedir. Babası, Hâce Mîr, Murad Bahş'ın emiri idi, Sâmûgarh Savaşı’nda ağır 

yaralandı. Hâfî Hân devlet içerisinde çeşitli memurluklar yapmıştır. Evrengzîb, I. 

Bahadır Şah ve Muhammed Şah'a Dekken ve Gucerât'da hizmetlerde bulunmuştur.  

Eseri, Münteḫabü’l-lübâb üç ciltten oluşur. Bahsettiği konular özetle; Gazneliler, 

Gurlular, Delhi, Halacılar, Tuğluk, Seyyidler, daha sonra Bâbür ve onun soyundan 

 
102 S. S. Alvi, “Baḵtāvar Khan, Moḥammad”, ELR, 1988, Vol: III, s. 541-542 

103 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947 s. 565. 

104 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: 

VII, 1877, s. 145 – 165.  
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gelen Bâbür padişahlarını anlatır. Yazar özellikle Evrengzîb ve Şah Cihan'dan övgü ve 

hayranlıkla bahseder. Değerli ve güvenilir bir eserdir.  Eserin Mevlevî Kebîrüddin 

Ahmed ve Gulâm Kādir tarafından neşredilmiştir (Kalküta, 1860-1874 ).105 

Fryer’s New Account of East India 

John Fryer (d. 1650 - ö. 1733), İngiliz gezgin ve doktor. Babası William Fryer. 

1664 yılında Trinity Kolej'den mezun oldu. 1671'de tıp alanında mezun oldu. Ailesinin 

East India Company ile muhtemelen bağlantıları vardı. 1672'de deniz açıldı.  1673 

yılında Hindistan'a geldikten sonra 1682 yılına dek orada kaldı.  Kendisi bizlere 

Evrengzîb dönemi hakkında önemli bilgiler sunar. Müslümanlara karşı saygılı davranan 

Fryer, Hindulara karşı sert bir tavrı vardı. Onları putperest olarak görmekteydi.106 Eser 

üç cilt olarak William Crooke editörlüğünde Hakluyt Society tarafından yayınlanmıştır. 

Gemelli Careri: Voyage 

Giovanni Francesco Gemelli Careri (d. 1651 – ö. 1725) İtalyan gezgin. Napoli’de 

yer alan Jesuits Koleji'nde Hukuk alanında mezundur. 1685 yılında Fransa, İspanya, 

Almanya ve Macaristan’ı gezdi. 1693 yılında Mısır’a, arkasından Hindistan ve Çin’e 

gitti107. Eseri; Giro Del Mondo altı ciltten oluşur. Birinci cilt Türkiye ve Orta Doğu, 

ikinci cilt İran, üçüncü cilt Hindistan, dördüncü cilt Çin, beşinci cilt Filipinler, altıncı 

cilt ise İspanya’dan bahseder. 

 
105 The Encyclopedia of Islam (New Edition), Vol: IV, 1978, 

http://ktp.isam.org.tr/pdfdkm/dosyabak.php?MaddeKodu=080197 (Erişim Tarihi 

27.10.2019); Enver Konukçu, “Hâfî Hân”, DİA, 1997, C. 15, s. 111.  

106 Michael J. Franklin, Fryer John, ELR, 2009; John Fryer, A New Account of East 

India and Persia, London, Ed: William Crooke,  Hakluyt Society, Vol: I, 1909, s. XI-

XIX.  

107 Stefania Buccini, The Americas in Italian Literature and Culture, 1700-1825, 

Pennsylvania, Penn State Press, 1997, s. 18.  
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Tarih-i Irādat Han 

Mirza Irādat Han hatıratıdır. 1714 yılında tamamlanan eser 1707 – 1713 yılları 

arasında Bâbür sarayındaki önemli olayları anlatır. Evrengzîb dönemi için güzel bir 

eserdir. Dedesi ve babası yüksek rütbeli insanlardı. Evrengzîb ve Şah Cihan 

himayesinde önemli görevlerde yer aldılar. Irādat Han, Ferruhsiyer zamanında öldü. 

Eserin ön sözünde yazar şöyle der; Yaşamın kısa döneminde altmış dördüncü yılında 

(1714), böyle bir vahşet, sultanlığın yıkımı ve pek çok şehzadenin ölümü, soylu ailelerin 

yok oluşu, değersizliğin yükselişi, böyle olaylar silsilesi ancak yüz yılda bir olur. Eseri 

olan Tarih-i Irādat’da bizlere şu başlıklar hakkında bilgiler verir; A’zam Şah, Bahadır 

Şah ve onun karakteri, şehzade Kâm Bahş, Bahadır Şah’ın ölümü, Cihandar Şah ve 

Evrengzîb’in çocuklarına yazdığı mektuplarını içerir. 108 

Muhammed Saki Müstaid Han: Meʾâs̱ir-i ʿÂlemgîr 

Eser Farsça yazılmıştır. Müstaid Han hayatının büyük bölümü saray ve ordu 

içerisinde geçirmiştir. I. Bahadır Şah'ın vezirliğini yapmıştır. Eser Evrengzîb döneminin 

tamamını anlatır. Resmi defterleri ve belgeleri de kullanmıştır. Olaylara ilk elden 

kendisi şahit olduğu için değerli bir kaynaktır. Eser iki ciltten oluşur. İlk cilt; 

Evrengzîb'in ilk on yılı, tahta geçtikten sonra olan olayları anlatır. İkinci cilt 

Evrengzîb'in son kırk yılı ve ölümüne kadar ki gelişen olaylardan bahseder. 109 Eser 

İngilizceye Jadunath Sarkar tarafından çevrilmiştir. 110 

 
108 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: 

VII,  1877, s. 534 – 564. 

109 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947 s. 564; Henry Miers Elliot, The 

History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: VII,  1877, s. 181 – 197; 

Khaliq Ahmad Nizami, “Evrengzîb”, DİA, 1995, C. 11, s. 537-539.  

110 Saqi Mustad Khan, Maâsir-i-'Alemgiri, Çev: Jadunath Sarkar, Kalküta, Royal 

Asiatic Society, 1947.  
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Anand Ram Muhlis: Tezkire 

Anand Ram Muhlis, leksikograf ve şair. Dedesi Gacpat Ray, babası ise Hirday 

Rām’dir. Sodhra, Sialkot bölgesinde doğdu (şimdi Pakistan’da). Nadir Şah Lahor ve 

Multan’ı istila ettiğinde vali vekilliği görevini icra etmekteydi.  Eseri üç bölümden 

oluşur. İlk bölüm, Nadir Şah’ın Hindistan istilası ve Delhi’nin yağmalanması anlatır. 

İkinci bölüm, Muhammed Şah’ın, Mirza Ali Muhammed’e karşı Bâbîlik seferini anlatır. 

Üçüncü bölüm ise, Ahmed Şah Hindistan istilasından bahseder. Dönemin birkaç ana 

kaynağından birisidir. Muhlis olayları tarafsız anlatmaya çalışır. Döneminin en iyi nesir 

yazarlarından birisidir. 111 Eserin bazı kısımlarının çevirisi Sir Elliot’in “The History of 

India, as Told by Its Own Historians VIII” adlı kitabında yer alır.112 

Muhammed Cafer Şamlu: Tarih-i Menazilu’l Fütûh 

Yazar Ahmed Şah Dürrânî ordusunda yer almıştır. Yirmi iki yol boyunca onun 

hizmetinde bulunmuştur. Olaylar ilk elden şahit olarak bizlere aktarır. Pânîpet savaşında 

Wiswas Ray ve Bhao ile birlikte savaş alanındaydı. Gelişen olayları ve durumu kendi 

gördükleriyle bizlere aktarır. Eser Farsça yazılmıştır. Eserin çevirisi Sir Elliot tarafından 

yapılmıştır.113 Önemli kısımları ise The History of India, as Told by Its Own Historians 

VIII adlı kitabında yer alır. 114 

 
111 B. Ahmad, “Anand Ram Mokles”, ELR, 1985, Vol: II, s. 1; Osman Gazi Özgüdenli, 

“Muhammed Şah”, DİA, 2005, C. 30, s. 571-572.  

112 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: 

VIII, Ed. John Dowson, London, Trübner & Co, 1877, s. 76 – 98. 

113 Orhan Yazıcı, Ahmed Şah Abdali ve Milli Afgan Devleti'nin kuruluşu (1747-

1772), Yayınlanmamış Yüksek Doktora Tezi, Malatya, İnönü Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, 2003, s. XIII- XIV.  

114 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: 

VIII, 1877, s. 144 – 157. 
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Tarih-i İbrahim Han 

Bu çalışma Marathalar hakkında öz ve net bilgileri bize aktarır. Ayrıca son 

Panipat savaşı hakkında bilgiler sunmaktadır. Eserin içeriği; Marathalar’ın kökeni, 

Şivacı, Delhi’nin ele geçirilişi, gibi pek çok konu hakkında bilgiler içerir. Bazı 

kısımların İngilizce çevirisi Sir Elliot’in “The History of India, as Told by Its Own 

Historians VIII” adlı kitabında yer alır. 115 

  

 
115 Henry Miers Elliot, The History of India, as Told by Its Own Historians, Vol: 

VIII, 1877, s. 257 – 297. 
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ESERİN TERCÜMESİ 

1. Caypal’ın Yenilgisi (1001) 

Utbî: Târîḫu’l-Yemînî 

Sultan Mahmud ilk olarak Sistan'a gitmeyi arzu ediyordu, bu kararını değiştirip 

Hindistan’a doğru hareket etti. Bu savaş Hindistan'a karşı bir kutsal savaştı (1001). 

Konuyla ilgili bir konsey toplayarak, dinin (İslam’ın) yayılmasını sağlama maksadıyla, 

gerçeğin sesi olmak ve adaletin gücünü sağlamak adına bu karara vardı. Işığı ve gücüyle 

rehberlik eden Allah'ın yardımına tamamen güvenen Mahmud Hindistan'a doğru yola 

çıktı. Allah'ın yardımıyla tüm seferlerinde galibiyete ulaştı. Peşaver'e ulaştığında, 

çadırını şehrin dışına kurdu. Orada Caypal'ın kararları ile ilgili bir istihbarat aldı. Caypal 

Hindistan Kralı ve kâfirdi. Bu garabetin kaderi savaş meydanın belli olacaktı. Daha 

sonra, atları ve tüm savaşçıları topladı ve ardından birliklerinden 15.000 süvari, asker ve 

subay seçildi, hepsi cesur ve savaşa istekliydi. Seçilmiş olanlar çölün ejderhaları ve 

ormanın aslanları gibiydi. Savaşmaya uygun ve bertaraf edilmemiş. Onlarla birlikte, 

yürekleri tepeler kadar sert ve şefkatten mahrum olan kötü ve lanetli düşmana doğru 

ilerledi. Kralın bir aldatmaca planladığı ortaya çıktı, sayıca üstünlüğü ve gücü ile gurur 

duyan Kral Caypal, 12.000 atlı, 30.000 piyade eri116 ve 300 fil, hafif toprak kudretle 

titredi. Allah'ın yazgısı altında (şükür Allah’a), küçük bir ordunun buradan galibiyet 

alacağını yansıtan kanıt çok azdı. Cahil insan öğrenebilir miydi, Allah'ın sözünü 

okuyabilir miydi: Çoğu zaman küçük bir ordu, Allah'ın izniyle büyük bir savaşın 

üstesinden gelir. 

Kral (Caypal) uzun süre harekete geçmekten kaçındı ve yoluna devam ederek 

takviye ve diğer kabilelerin gelişini bekliyordu; ancak Sultan, karşılaşmanın 

ertelenmesine izin vermeyecekti ve Allah'ın yardımıyla ilerleyen Sultan, düşmana 

 
116 Erdoğan Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, Ankara, TTK, 2007, s. 17. 
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saldırıyı başlattı; Hindular endişeyle savaşın alevine kapıldılar. Hindu süvarileri alana 

yerleşti ve davul sesleri başladı. Filler ilerliyorlardı, okları, okuldan kaçan çocuklar gibi 

birbirlerini atıyorlardı, en sonunda bir hedefe ateş ediyorlardı. Kılıçlar bulutların 

karanlığı içinde yıldırım gibi parladı ve kan oluk oluk, yıldızların çöküşü gibi akıyordu. 

Sultan, Allah'ın yardımıyla düşmanlarını hızlıca yenilgiye uğrattı. Öğle vakti gelmeden 

Müslümanlar, kâfirlerden intikam alındı. 15.000 asker öldürüldü, onları halı gibi yerlere 

serip kuşlara ve hayvanlara yem ettiler. On beş fil savaş alanına düştü, bacakları oklarla 

delinmiş, sanki bir bataklık içindeymiş gibi hareketsiz kaldılar ve gövdeleri cesur 

kahramanların kılıçlarıyla kesildi. 

Kâfir Caypal ve çocukları, torunları ve yeğenleri ve kabilesinin başındakiler ve 

adamları esir olarak ele geçirildi ve iplerle bağlanarak Sultan'ın önüne getirildiler. 

Bazılarının kolları zorla sırtlarının arkasına bağlanmış, bazıları boyundan yakalanmış 

olarak götürüldü. İki inci bin dinar olan büyük incilerden ve altın renginde parlayan 

mücevher ve yakutlardan oluşan kolye, Caypal'ın boynundan çıkarıldı ve kolyenin 

değerinin iki katı tutsak elde edildi. Katledilenler sırtlanların ve akbabaların yemeği 

haline geldi. Ayrıca Allah bu kullarına beş yüz bin köle, güzel erkek ve kadın da dahil 

olmak üzere tüm sınırları ve tüm hesaplamaları aşan miktarda bir ganimet verdi. Sultan, 

takipçileriyle birlikte, Allah'ın yardımı ile aldığı galibiyete karşın kâinatın efendisi olan 

Allah’a şükran duyarak kampına geri döndü. Her şeye kadir Allah, onlara, Horasan'dan 

daha geniş ve daha verimli bir zafer (toprak) kazanmalarını sağladı. Bu görkemli zafer 

ve kutlama, 8 Muharrem 392 Perşembe günü gerçekleşti (27 Kasım 1001). 

2. Hindistan'ın Fethi (1008) 

Firişte 

399 yılında (1008), güçlerini toplayan Mahmud, tekrar Hindistan'ı fethetmeye 

kararlıydı. Multan işgali sırasında Caypal’ın oğlu Ānandapāla'yı saygısızlık ettiği için 

cezalandırdı. Ānandapāla niyetini duyurmak için büyükelçiler gönderdi. Diğer yandan 
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Hindistan racaları şimdi bu kutsal görevle gelen Müslümanları (Muhammadans) 

kovmanın yolunu arıyorlardı (1008). Ucceyn Kralları, Gvaliyor, Kalincar, Kanevc, 

Delhi ve Ecmirli Krallar (Racalar) bir konfederasyon kurdular.117 Sahaya sürülmüş en 

büyük ordulardan birisi olan bu toplama birlik Mahmud Sebük Tegin’e karşı kuruldu. 

Ānandapāla'nın kendisi komutayı alarak işgalcileri karşılamak üzere yola koyuldu. 

Hintliler ve Muhammed'i takip edenler (Muhammadans), Peşâver ovasında karşı karşıya 

geldiler. Kırk gün boyunca kamp alanında beklediler ve iki tarafta ilk hareketi yapmaya 

istekli değildi. Her gün Hindu askerleri artmaya devam etti ve her taraftan yardım geldi. 

Kâfir Kakarlılar (Khokhar) onlara çok sayıda asker ile katıldı. Müslümanlara direnmek 

için olağanüstü çaba sarf ettiler. Hindu kadınları bu nedenle mücevherlerini sattılar ve 

uzak bölgelerden elde ettikleri geliri kocalarına gönderdiler, böylece, ihtiyaç duyulan 

her şey sağlanmış oldu. Yoksul olanlar pamuk ve iş gücü katkısı sağladı. Sultan, bu 

vesileyle, putperestlerin sadık davrandığını ve ilk darbeye yaparken çok dikkatli 

olmanın gerekli olduğunu anladı. Bu nedenle, kamp alanında bekledi ve kafirlerin 

buraya giremeyeceğini düşündü. 

Kendisini güvence altına alan Mahmud ve Müslümanlar düşmanı karşılamaya 

hazırdı. Sultan siperlere yaklaşanlara karşı cepheye altı bin okçu yerleştirdi. Sultan'ın 

önlemlerine rağmen, savaşın sıcağında 30.000 Kakarlı asker, başları ve ayakları çıplak, 

mızrak ve diğer silahlarla donanmış olarak iki taraftan da Müslüman hattının ortasından 

girmeye çalışıyorlardı. Süvariler, kılıçlarla, hançerlerle ve mızraklarını kullanarak 

erkekleri ve atları kestiler, böylece birkaç dakika içinde üç ya da dört bin Müslüman 

katlettiler. Başarıları bir süre devam etti, Kakarlı piyadelerin öfkesini gözlemleyen 

Sultan, kendisini mücadelenin yoğunluğundan çekerek savaşı o gün için durdurmayı 

düşündü. Fakat öyle bir şey oldu ki, Ānandapāla'ın sürdüğü fil, nafta toplarının ve 

 
117 Erdoğan Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, 2007, s. 19. 
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okların uçuşlarının etkisinden dolayı döndü ve kaçtı.118 Hindular, bu durumu 

generallerinin savaştan kaçtığı şekilde yorumladı, geri çekilmeye çalışan 8.000 Hindu 

savaş alanında öldürüldü. Otuz fil ve muazzam miktarda ganimet takipçilerin ellerine 

geçti ve Sultan'a götürüldü.119 

3. Somnat'ın Yağmalanması (1024) 

İbnü’l-Esîr: el-Kamil fi’t-Tarih 

414 yılında Mahmud, Hindistan'da birçok kale ve şehir ele geçirdi, ayrıca 

Somnat'ı adlı putu ele geçirdi. Bu put, Hint putları arasında en büyüğüydü (1024). Her 

gece güneş tutulması sırasında, Hindular tapınağa hacca gittiler, orada yüz bin kişi 

toplandılar. İnançlarına göre insanın ruhu bedenden ayrıldıktan sonra orada tekrar bir 

olacaktı. Bu doktrine göre hicret, deniz tam gücüne ulaştığında dalganın akışı ve denizin 

çekilmesiyle puta yapılan ibadetin karşılığıydı. Kıymetli olan her şey oraya götürülürdü; 

en değerli hediyeler görevliler tarafından alınırdı. Tapınakta en seçkin kalitede ve paha 

biçilemez değeri olan mücevherler toplandı. Hindistan halkının sahip olduğu Ganj adlı 

büyük bir nehir vardı, büyük adamlarının kemiklerini buraya attılar, bunun ölenlerin 

cennete girmesini güvence altına alacağına inanıyorlardı. Bu nehir ve Somnat arasında 

yaklaşık 200 fersah vardır, ancak günlük olarak putun yıkandığı su buradan getirildi. 

Her gün için put ‘un ibadetini gerçekleştirmek ve ziyaretçilere takdim etmek için bin 

 
118 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947, s. 147; Ānandapāla filine bir ok 

isabet etti, korkan fil oradan kaçtı; Qureshi, Cambridge History of Islam: The Indian 

Sub-Continent, Southeast Asia, Africa and the Muslim West, Vol II, Part A, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1977, s. 3. 

119 Bu savaş neticesinde, birleşmiş raca güçlerinin yenilgiye uğratılması ile Müslüman-

Türk güçlerinin güvenliği sağlanmış olup Hindu direnişini bertaraf edilmiştir; Erdoğan 

Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi,  2007, s. 20. 
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Brahman hazır bekliyordu. Hacıların kafalarını ve sakallarını tıraş etmek için üç yüz kişi 

çalışıyordu. Tapınağın kapısında üç yüz elli kişi şarkı söyledi ve dans etti. Bunlara 

günlük olarak ödenek verildi. Mahmud, Hindistan'da zafer kazanıp putları yıkarken, 

Hindular Somnat’ın bu putlardan memnun olmadığını ve onlardan memnun kalsaydı 

kimsenin onları tahrip edemeyeceğini veya yaralayamayacağı düşüncesindeydiler.120 

Mahmud bunu duyduğunda, Hindulara yanlışlarını ve boşuna dua ettiklerini 

göstermek istedi bunu öğrenince İslam’ı kucaklayacaklarını inanarak, bu putu imha 

etmek adına bir kampanya yapmaya karar verdi. Bu yüzden Allah'a yardım için dua etti, 

gönüllüler dışında 30.000 atla Gazne'den ayrıldı ve Ramazan'ın ortasında Multan'a 

doğru yola çıktı. Hindistan'a giden yolda, ne sakinlerin ne de yiyecek bir şeyin olmadığı 

çorak bir çölden geçti. Bu yüzden erzak toplamaya karar verdi. Enhelvara'dan 

başlayarak su ve mısırı 30.000 deveye yükledi. Çölü geçtikten sonra, bir tarafta 

kuyuların olduğu yerde insanlarla dolu bir kaleyi sezdi. İnsanlar onu uzlaştırmaya çalıştı 

ama bölgeyi kuşattı Allah’ta ona zafer verdi; Çünkü halkın yüreklerinde korku vardı ve 

başarısız oldular. Böylece, burası İslam egemenliği altına girdi, sakinleri öldürüldü 

heykeller parçalandı. Buradan su temin ederek Enhelvara'ya doğru yürüdüler Zilkade 

başında girişine ulaştılar (24 Aralık 1025). 121 

Enhelvara şefi Behim aceleyle kaçtı ve kentini terk etti. Güvenliğini sağlamak ve 

kendini savaşa hazırlamak adına kaleye gitti. Mahmud, tekrar Somnat'a doğru 

ilerlemeye başladı. Burada yaşayan insanları öldürdü, tahkimatı tahrip etti, putları 

parçaladı ve az su bulunan çölde Somnat'a yürüyüşüne devam etti. Orada, şefleri teslim 

olmayan, o ülkenin sakinleri olan 20.000 savaşçıyla karşılaştı. Bu yüzden, onlara karşın 

kuvvet gönderdi, yok ederek mallarını yağmaladı. Bundan sonra Somnat'a iki günlük 

 
120 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 9, Çev. Abdülkerim Özaydın, İstanbul, TTK, 

1987,  s. 265. 

121 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 9, 1987, s. 266. 
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uzaklıkta olan Debülvara'a yürüdüler. Buradaki insanlar bölge terk etmeyeceğini kesin 

şekilde ilettiler, inanıyorlardı ki Somnat işgalcileri geri gönderecek. Mahmud bölgeyi 

ele geçirdi, erkeleri köle yaptı, malları yağmaladı ve Somnat'a doğru yola koyuldu.122 

Zilkade ortasında Perşembe günü Somnat'a ulaştı ve orada deniz kıyısında inşa 

edilmiş güçlü bir kale gördü, böylece dalgalar tarafından yıkandı. Kalenin insanları, bu 

işgalcilere karşı eğlenerek, onlara söyleniyorlardı. Tanrılarının tüm bu insanları son 

adama kadar öldüreceğinden eminlerdi. Ertesi gün, cuma günüydü, saldırı başladı 

Müslümanlar Hinduları savaş alanında tuttu. Hindular bölgelerini ve surları terk ettiler. 

Müslümanlar merdivenlerini duvarlara diktiler ve zirveye ulaştılar; daha sonra 

başarılarını savaş çığlıklarıyla ilan ettiler ve İslam'ın cesaretini sergilediler. Sonra korku 

dolu bir katliam başladı ve meseleler ciddi bir boyut kazandı. Gece geldi ve savaş 

ertelendi. 

Ertesi sabah, Müslümanlar (Muhammadans) savaşa devam ettiler ve Hindular 

arasında daha fazla tahribata yol açtılar, onları kasabadan, putları Somnat'ın evine 

sürüklediler. Tapınağın kapısında korkunç bir katliam yaşandı. Tapınağın önünde 

kalabalık Hindu grubu oluştu ve tapınağa girmeyi başardı, Somnat karşın ağladılar ve 

tutkuyla ona sarıldılar. Sonra yine katledilene kadar savaşmak için çıktılar, ancak çok 

azı hayatta kaldı. Bunlar kaçmak için teknelerle denize girdiler, ancak Müslümanlar 

onları ele geçirdi, bazıları öldürüldü, bazıları boğuldu.123 

Bu Somnat Tapınağı, kurşun kaplı elli altı sütun ve tik ağacından yapılmıştı. 

Put‘un kendisi bir odadaydı; yüksekliği beş arşın, üç arşınlık kısmı toprağın içindeydi. 

Gözle görünen şey buydu, ancak iki arşın bodrum katında (gizli) idi. Burada inşa 

edilmiş gibi durmuyordu. Mahmud, yaktığı bir kısmı ele geçirdi ve bir kısmını Gazne'ye 

götürdü. Put'un tapınağı karanlıktı, ancak en zarif mücevherli avizeler tarafından 

 
122 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 9, 1987, s. 266. 

123 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 9, 1987, s. 267. 
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aydınlatılıyordu. Put ‘un yanında çanların bağlandığı bir altın zinciri vardı. Ağırlığı 200 

menn124 idi. Gece belli bir saat geçtikten sonra, bu zincir çanları çalmak için sallandı ve 

böylece ibadetlere devam etmek bir Brahman uyanırdı. Hazine yakındı ve içinde birçok 

altın ve gümüş putlar vardı. Üzerinde her biri büyük bir değere sahip, mücevherlerle 

örülmüş asma örtüleri vardı. Tapınakta bulunanların değeri, ele geçirilenler iki milyon 

dinarı aştı. Katledilenlerin sayısı elli bini geçti. 125 

4. Emir Mes'ud'un Ziyafeti (1040) 

Beyhakī: Tarih-i Beyhakî 

12. Muharrem Salı126 günü, Emîr, Gazne'deki Bağ-ı Fîruzî’ye gitti ve Altın 

ovadaki Yeşil Köşk'te oturdu. Görkemli bir kutlama hazırlıkları başladı (1040). Emîr 

Mevlûd ve Vezir geldiler, oturdular, onlardan önce ordu bir incelemeden geçti. 

Onlardan sonra Er Tegin geldi. Seksen civarında köle vardı, arkalarında elli saray kölesi 

önlerinde ise yirmi serhengler vardı. Pek çok sayıda deve ve at ile herkes geçene kadar 

diğer memurlar tarafından takip edildi.127 

Emîr, oğlunu, Veziri, Er Tegin ve memurlarını ziyafete oturmaya buyurduğunda 

vakit öğlen namazına yakındı. O da oturdu ve ekmek yedi, sonra diğerleri de kendilerine 

düşeni alıp izin isteyip oradan ayrıldılar. “Bu Emîri son görüşleriydi (Allah ona 

merhamet etsin!).” 

Onların ayrılmasından sonra Emîr, Abdurrezzâk’a “Ne dersiniz, biraz şarap içer 

 
124 Sanskrit (मान) māna: Menn, men, maund: 11 ile 37,4 kg arası bir ağırlığı ifade 

etmektedir. Zaman ve döneme göre değişiklik gösterir bu yüzden tam karşılığı kesin 

değildir; Beyhakī, Tarih-i Beyhakî, Çev. Necati Lügal, Ankara, TTK, 2019, s. 624. 

125 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 9, 1987, s. 267. 

126 10. Muharrem Salı (21 Eylül 1040); Beyhakī, Tarih-i Beyhakî, 2019, s. 624. 

127 Beyhakī, Tarih-i Beyhakî, 2019, s. 624. 

https://www.sanskritdictionary.com/m%C4%81na/176820/1
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miyiz?” diye sordu. Şöyle cevap vererek “Sultanım böyle mutluyken, bu güzel günden 

sonra başka ne zaman içeceğiz ”dedi.  Emîr şöyle buyurdu: “Tören'den önce başlayalım, 

ülkeye geldik ve Bağ-ı Fîruzî’de içelim” dedi. Hemen köşkten bahçeye şarap getirildi ve 

küçük bir çadırın ortasına elli kadeh ve balya kondu. Kadehler etrafa gönderildi ve 

Emîr, “Adil olmak için bardakları eşit şekilde dolduralım böylece adaletsizlik olmasın.” 

dedi. Kadehler eşit şekilde dolduruldu. Neşe yayılmaya ozanlar şarkı söyleme başladı. 

Bu’l Hasan, beş kadeh içti, altıncı kadehte etkisini hissetmeye başladı, yedinci kadehte 

zaman kavramını kaybetti ve hizmetçiler onu götürdüğünde sekizinci kadehte kusmaya 

başladı. Tabib Bû’l-Alâ, beşinci kadehte başını masaya vurdu ve o da taşındı. Halil 

Davud on tane, Sâbîrûz dokuzunu içti ve her ikisi de Deylemânmahallesine götürüldü. 

Bû-Na’im on iki içti ve kaçtı. Davud Meymendi sarhoş düştü, Emîr ve Hâce, 

Abdurrezzâk ile yalnız kaldıklarında, şarkıcı ve adamların hepsi sarhoş olmuştu. Hâce 

on sekiz bardak içtiğinde, selamın verdi ve gitmeye hazırlandı ve Emîr'e şöyle dedi: 

“Kölenize daha fazlasını verirseniz kendisine olan saygısını (edep ve aklını) kaybeder .” 

Emîr güldü ve gitmesine izin verdi; o da kalktı ve saygılı bir şekilde ayrıldı. Bundan 

sonra Emîr içmeye ve eğlenmeye devam etti. Tam yirmi yedi kadeh içti. Daha sonra bir 

su havzası ve dua için seccade istedi, yüzünü yıkadı ve öğleden sonra olanların yanı sıra 

gün ortası dualarını okudu. Hiç şarap içmemiş gibiydi. Sonra bir file bindi ve saraya 

geri döndü. Bu sahnenin tamamına kendi gözlerimle şahit oldum - Ben, Abu-l-Fazl.128 

  

 
128 Beyhakī,Tarih-i Beyhakî, 2019, s. 625. 
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5. Tarain Muharebesi (1191-2) 

Minhâc-i Sirâc el-Cûzcânî: Tabakât-ı Nâsırî 

Prithivi Raj129 kaleye ulaşınca Sultan (Gurlu Muhammed) geri döndü ve 

Tarain'de onunla karşılaştı. Tüm Hindistan Reisleri Prithivi Raj'ın yanındaydı. Savaş 

başladı ve bir mızrak alan Sultan, Delhi reisini taşıyan filin üzerine hızla ilerledi. Daha 

sonra, savaşın önünde onunla buluştu. Sultan savaş sırasında yaralandı atını geri dizdi 

ve bir kenara döndü, yaranın acısı o kadar dayanılmazdı ki at sırtında kendisini 

destekleyemedi. Müslüman ordusu ona yol verdi, kontrolsüz şekilde ilerlemeyi 

sürdürdü. Genç ve cesur Kalaç130 eri, Sultanı tanıyarak arkasındaki ata atladı. Sultanı 

atın üstünde destekleyerek attan düşmesini engelledi (1191-2). 

Müslümanlar sultanı görüşten kaybettiğinde paniğe kapıldılar; aksayarak ve 

sendeleyerek dağıldılar, zafere ulaşana dek güvende değillerdi. Gurlu genç soylulardan 

oluşan bir grup aslan yürekli liderlerini görerek tanıdılar. Kalaç eri oraya ulaşınca 

diğerleriyle bir araya gelerek, kırık mızraklardan bir tür sedye oluşturdular ve onu 

yıkayacakları yere taşıdılar. Askerlerin Sultanı görmesiyle birlikte yüreklerine su 

serpildi. Müslümanlar bununla yeni bir güç kazandılar. Dağınık kuvvetler toplandı ve 

İslam topraklarına geri çekilerek Sind’de yer alan kaleyi bıraktılar. Prithivi Rajon üç ay 

boyunca kuşattığı kaleyi tahkim ederek güçlendirdi. 

Sultan, gelecek yıl başka bir ordu topladı ve intikam almak için Hindistan'a 

yürüdü. Tolak tepelerinin önemli adamlarından biri olan güvenilir bir kişi, bana bu 

ordunun içinde olduğunu ve gücünün, yüz yirmi bin zırhlı atlı taşıyan bir kuvvet 

olduğunu söyledi. Sultan varmadan önce Sind Kalesi teslim oldu ve düşman Tarain 

civarında kuşatıldı. Sultan, savaş alanından çekilerek bölgeye fillerle birlikte birkaç 

 
129 Sanskrit (राज) raca; kral anlamındadır. Raj, Ray, Rai şeklinde de kullanılır. 

130 Halaçlar; Enver Konukçu, “Halaç”, DİA, 1997, C. 15, s. 228-229. 
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birlik bıraktı. Saldırı planı oluşurken sessizce ilerledi. Hafif zırhsız atlılar 10.000 

civarındaydı ve dört bölüme bölündü ve düşmanı her yönden, sağdan, soldan, önden ve 

arkadan okçu birliklerle taciz ederek yönlendirildi. Düşman saldırmak için güçlerini 

topladığında birbirlerine destek olacak ve tam hızda karşılık vereceklerdi. Bu taktiklerle 

kâfirler daha da kötüleşti; Allah bize zafer verdi ve onlarda kaçtılar. 

Filinden inen Prithivi, bir at alarak dörtnala kaçtı ama Sarsuti'nin yakınında 

yakalandı ve cehenneme gönderildi. Başkent Ecmir ve tüm Şivalik tepeleri, Hansi, 

Sarsuti ve diğer ilçeler, 588 (1192) yılında kazanılan bu zaferin neticesinde ele geçirildi. 

6. Benaris'in Ele Geçirilişi (1194) 

İbnü’l-Esîr: el-Kamil fi’t-Tarih 

Gazne’nin meliki Muhammed Şihabeddin Gûri, memlûk Kutbüddin'i (Aybeg) 

Hindistan'a karşı savaşmak için gönderdi, çoluk çocuk birçok kişiyi öldürdü ve 

mahkûmlarla, ganimetle eve geri döndü. Benâris Kralı, Hindistan’daki en büyük kraldı. 

Çin’in sınırlarından Malâvâ’ya kadar ve denizden en fazla on günlük yolculukla Lahor 

kadar uzanan geniş bir bölgeye sahipti. Kutbüddin'den haberdar olunca, kuvvetlerini 

topladı ve 590 (1194) yılında İslam topraklarına girdi. Şihabeddin Gûri ona karşılık 

vermek için yola çıktı; iki ordu Musul'dan Dicle'ye kadar uzanan, Yamuna nehrinde131 

karşı karşıya geldi. Hindu prensi yedi yüz file sahipti adamlarının ise bir milyonu 

bulduğu söyleniyor. Ordusunda birçok soylu vardı. İslam şeriatına sadık Mahmud 

Sebük Tegin’den beri o bölgede Müslümanlar vardı. İki ordu bir araya geldiğinde büyük 

katliam oldu; kâfirler savaşı sayılarıyla, Müslümanlar ise cesaretleriyle sürdürdüler; ama 

sonunda kâfirler kaçtı ve hakikat muzaffer oldu. Hindu katliamı çok büyüktü; kadınlar 

ve çocuklar dışında hiçbiri kurtarılmadı. Erkeklerin katliamı ise sonsuza dek devam 

 
131 Mâcûn Nehri; İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 12, Çev: Ahmet Ağırakça, 

Abdülkerim Özaydın,  İstanbul, TTK, 1987, s. 95. 
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edecek gibiydi. Doksan fil ele geçirildi, geri kalanlardan bazıları öldürüldü, bazıları 

kaçtı. Hindu Kralı katledildi ve cesedi tanınmayacak hale getirildi. Onun tanınması 

sağlayan tek şey dişleri oynadığı için tutturulan altın şerit oldu. Hinduların kaçışından 

sonra Şihabeddin Benâris'e girdi. Hazineler bin dört yüz deve ile taşındı. Sonra 

Gazne'ye döndü. Yakalanan filler arasında beyaz bir tane vardı. Bunu gören bir kişi; 

filler Şihabeddin önüne getirilip selam vermeleri istendiğinde, beyaz olan dışında 

hepsinin selam verdiğini (eğildiğini) söyledi.132 

7. Nudiya'nın Fethi (1199) 

Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî: Tabakât-ı Nâsırî 

Muhammed Bahtiyâr Kalaç133 tarihine geri dönelim. Sultan Kutbüddin Bihar'ı 

fethettiğinde şöhreti Raca Lakşmanasena'nın kulaklarına ulaştı ve Raca’nınhâkimiyeti 

altındaki tüm topraklara yayıldı. Brahmanlardan ve krallığın bilge adamlarından oluşan 

bir grup, geldi ve eski Brahman kitaplarında ülkenin sonunda Türklerin ellerine 

düşeceğini yazdığını belirttiler. Zaman yaklaşıyordu; Türkler zaten Bihar'ı almıştı ve 

gelecek yıl da ülkesine saldıracaklardı; Bu nedenle, Raca onlarla barış yapabilirse tüm 

insanlar bölgeden göç edebilecekler ve kendilerini Türklerle olan çekişmeden 

kurtarabileceklerdi. Raca, ülkeyi fethetmek için gelen kişinin herhangi bir acayipliğe 

(aşılmadık bir hareketi, o kişiyi tanımak için) sahip olup olmadığını sordu. Onlarda 

cevap verdiler, evet: özelliği, dik dururken eğilerek her iki elini dizlerinin üstüne 

koyması dediler. Raca, bu özellik hakkında soruşturma yapmak için bazı gizli ajanlar 

 
132 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 12, s. 95-96. 

133 Muhammed Bahtiyâr Halacî: Leknevtî Halacîleri kurmuştur, ilk hükümdardır (1202-

1206) Leknevtî merkezinde Bihar ve Bengal’de hüküm sürmüştür. Leventi Sultanlığı 

bölgedeki ilk Türk devletidir; Azmi Özcan, “Muhammed Bahtiyâr Halacî”, DİA, 2005, 

C. 30, s. 505-506. 
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göndermesinin en iyisi olacağına karar verdi. Bu şekilde ajanlar gönderildi, inceleme 

yapıldı ve Muhammed Bahtiyâr Kalaç'ın farklı özelliği (acayipliği) bulundu. Çoğu 

Brahman ve reisler bölgeyi terk etti ancak RacaLakşmanasena bölgesini terk etmek 

istemedi (1199). 

Ertesi yıl Muhammed Bahtiyâr Halacî bir ordu hazırladı ve Bihar'dan geçti. 

Birden, on sekiz atlıyla Nudiya kentinin önünde belirdi. Takip mesafesinde askerlerini 

arkada bıraktı.  Muhammed Bahtiyâr Halacî kimseye sataşmadı, barışçıl ve gösterişten 

uzak bir şekilde ilerledi. Böylece kimse onun kim olduğunu anlayamadı. İnsanlar daha 

çok onun satılık at getiren bir tüccar olduğunu düşünüyorlardı. Bu şekilde kılıcını 

çektiği ve saldırıya başladığı zaman Raca Lakşmanasena'nın sarayının kapısına ulaştı. 

Bu sırada Raca akşam yemeğindeydi ve geleneklere göre önüne yiyeceklerle dolu altın 

ve gümüş tabaklar yerleştirilmişti. Birdenbire sarayın kapısında ve şehirde bir çığlık 

yükseldi. 

Tespit edilmeden önce, Muhammed Bahtiyâr Kalaç saraya koştu. Raca sarayın 

arkasından yalın ayakla kaçtı. Tüm hazinesi, bütün eşleri, hizmetçileri, görevlileri ve 

kadınlar işgalcinin eline düştü. Çok sayıda fil alındı. Böyle bir ganimet tüm 

hesaplamaların ötesindeydi ve Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Ordusu geldiğinde 

bütün şehir boyun eğdirildi ve karargâhını buraya kurdu.134 

  

 
134 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947 s. 273. 
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8. Şemseddin İltutmuş'un Kızı, Sultan Râziye Begüm (1236-40)135 

Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî: Tabakât-ı Nâsırî 

Sultan Râziye büyük bir hükümdardı. Bilge, adil ve cömertti. Krallığın 

velinimeti, adalet dağıtıcısı, ordunun, halkın koruyucusu ve lideriydi. Bir sultana 

yakışan tüm niteliklere sahipti ama doğru cinsiyetten doğmadı için erkeklerin gözünde 

bütün bu erdemler değersizdi (Allah ona merhamet etsin). Babası zamanında, onurlu bir 

şekilde otoritesini kullandı. Annesi sultanın karısıydı ve Köşk-i-Fîruzî'deki baş kraliyet 

sarayında yaşıyordu. Sultan, bir kadın olmasına ve inzivada yaşadığı halde, Gvaliyor'un 

fethinden döndüğü zaman, baş vezir tarafından ismi sultanlığın varisi ve tahtın halefi 

olarak yazılmıştı. Bu ferman icra edilmeden önce, sultana yakın olan devlet adamları, 

ona oğullarının büyüdüğünü, bir kadını varis yapmanın ne kadar akıllıca olup 

olmadığını İslam tahtının bundan ne gibi bir kazanç elde edeceğini sordular. Teklif 

edilen durumun uygun olmadığını düşündükleri ve içlerini rahatlamak adına sultana 

ısrar ettiler. Sultan, “Oğullarım gençliğin zevklerine kapıldılar ve hiçbiri sultan olmayı 

hak etmedi. Ülkeyi yönetmeye uygun değiller ve ölümümden sonra devleti kızımdan 

daha iyi yönetecek nitelikte kimse olmadığını göreceksiniz.” Daha sonra, Sultanın 

bilgece karar verdiği onaylandı ve kabul edildi (1236-40). 

 
135 Delhi Sultanlığı hükümdarıdır. 1210-1236 yılları arasında hüküm sürmüştür. 

Khokhar kabileleriyle olan seferde kendini sultana göstermiştir.  Kutbüddîn Aybek 

ölümüyle tahta geçer. 1229 yılında Bağdat halifesi onu Delhi Sultanı olarak tanır 

(Abbasi halifesi tarafından tanınmış ilk Delhi sultanıdır). 30 Nisan 1236 yılında ölür ve 

yerine kızı Râziye Begüm’ü varis olarak gösterir; S. Haluk Kortel, Delhi Türk 

Sultanlığı’nda Teşkilat,  2006, s. 6. 
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9. Sultan Gıyâseddin Balaban (1266)136 

Berenî: Târîḫ-i Fîrûzşâhî 

Tahta geçtikten sonraki ilk yılda Balaban'ın olgunluğu ve deneyimi ile ilk etapta 

ordusunun örgütlenmesine karar verdi çünkü ordu hükümetin ana kaynağı ve köküydü. 

Hem eski hem de yeni süvari ve piyadeleri, mesleklerinde son derece başarılı olan, 

cesur, onurlu ve sadık olan memlûkleri emri altına aldı. İlk iki yılda, büyük devleti 

güvencesi altına aldı. İhtişamını ve saygınlığını gösterdi. Müslümanlar ve Hindular bir 

ya da iki yüz league137 mesafe uzaklıktan geldiğinde onları şaşkınlık ve hayranlık 

uyandıran teçhizatlar ve donanımlar göreceklerdi. Hiçbir hükümdar daha önce Delhi'de 

böyle bir ihtişam ve görkem sergilememişti.  Balaban'ın hüküm sürdüğü yirmi iki yıl 

boyunca tahtın saygınlığını, onurunu aşılmayacak şekilde korundu. Kendisini özel 

olarak hizmet eden görevlilerinden bazıları, onu tam takım giyimli olmadan 

görmediklerini söylediler. Neredeyse kırk yıldan fazla Sultan olduğu süre boyunca, hiç 

bir zaman kendisinden aşağı olan insanlarla sohbet etmedi. Ne dostlarına ne yabancılara 

karşı hiçbir zaman laubali sayılacak hareketlerde bulunmadı. Hükümdara uygun şekilde 

asaletini hiç kaybetmedi. Hiç kimseye şaka yapmadı, kimsenin huzurunda şaka 

yapmasına izin vermedi; hiçbir zaman yüksek sesle gülmedi, divanında herhangi birinin 

gülmesine izin vermedi. Hayatta olduğu sürede, hiç bir görevli veya tanıdıkları, kendi 

çıkarları gereği yapılacak atamalarda veya istihdamlarda Sultana tavsiye vermeye 

cesaret edemedi. Adalet onun idaresinde esnek değildi. Kardeşlerine, çocuklarına, 

ortaklarına veya görevlilerine hiçbir iyilik (kayırma) yapmadı ve herhangi biri adaletsiz 

 
136 Gıyâseddin Balaban: Balaban hanesinden gelen Delhi Sultanı. İltutmuş soyunda 

erkek kalmadığı için Balaban hanesi tahta geçmiştir. 1266-1287 yılları arasında yirmi 

yıl hüküm sürmüştür; Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947, s. 296. 

137 1 league =5.55 km; 1 Kos: (Krośas, Kosh, Krosh şeklinde de yazılır) yaklaşık 3 km 

temsil eden mesafe birimidir. 
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bir eyleminde bulunursa, mağdur kişiye tazminat vermek zorundaydı. Hiç kimse, 

kölelerine veya hizmetçilere, atlı askerlere veya piyadelere karşı sert davranmaya 

cesaret edemedi (1266). 

10. Alâeddin Halacî (1299)138 

Berenî: Târîḫ-i Fîrûzşâhî 

Saltanatının üçüncü yılında Alâeddin, şölen yapmanın ve ziyafetler düzenlemenin 

dışında bir şey yapmadı. Ama bir başarı diğerini takip etti; her yerden zaferini kutlamak 

için hediyeler geliyordu, her yıl iki ya da üç oğlu oldu; Devlet işleri, isteği gibi 

gidiyordu ve hazinesi doluyordu, mücevherler ve inciler kutularında her gün 

sergileniyordu. Ahırlarında sayısız filler vardı ve şehir çevresinde yetmiş bin atı vardı; 

iki ya da üç bölge egemenliği altındaydı. Tahtına karşı hiçbir düşmanı yoktu. Bütün bu 

bolluk onu âdete sarhoş etti. Büyük şehvet ve muazzam amaçla, tüm bunlar aklını 

zehirledi, kendisinden önce hiç bir sultan’da olmamış fantezilerle eğlendi. 

Yüceltmelerle, cehaletle, aklını yitirdi. Bu imkansız düşüncelerle abartılı arzularını 

besledi. Bilgisiz bir adamdı ve hiç öğrenmeye çalışmadı, irfan sahipleriyle iletişim 

kurmadı. Bir mektup bile okuyup yazamadı. Kötü huylu, inatçı ve taş yürekliydi; ancak 

dünya ona gülümsedi ve talih onunlaydı. Servet onunla dost oldu ve planları genel 

olarak başarılıydı, bu yüzden sadece daha umursamaz ve kibirli oldu (1299). 

  

 
138 Halacî hanesine mensup olan Alâeddin Halacî 1296-1316 yılları arasında Delhi 

Sultanlığında hüküm sürmüştür. 1296 yılında hükümdar izni olmadan yaptığı Devagiri 

seferi ile büyük bir servet elde eder. 21 Aralık 1296 yılında rakiplerini bertaraf etmiş bir 

şekilde tahta geçer. 3 Ocak 1316 yılında vefat eder; Yusuf Halaçoğlu, “Alâeddin 

Halacî”, DİA, 1989, C. 2, s. 330.  



48 

11. Alâeddin'in Politikası 

Berenî: Târîḫ-i Fîrûzşâhî 

Sultan daha sonra dikkatini isyanın önlenmesine ve önce mülklerin el 

konulmasına çevirdi. Ne zaman bir armağan veya bir dini bağış geldiyse, kalemin tek 

bir darbesiyle tekrar hazineye getirilmeliydi. İnsanlar bastırıldı ve her türlü bahaneyle 

onlardan para toplandı. Bütün emekli maaşları, arazi hibeleri ve bağışlara el konuldu.139 

İnsanlar hayatta kalmak için itaat etmeye o kadar daldılar ki, isyandan hiç söz edilmedi. 

Pek çok casus kullanırdı, iyi ya da kötü hiçbir şey ondan saklanamaz idi. Hiç kimse 

onun bilgisi olmadan bir karışıklık yaratamazdı. Emîrlerin görkemli evlerinde, 

yetkililerin evlerinde ne olduğu bilgisi casusları tarafından ona getirilir ve rapor edilirdi. 

Uzun bir süre boyunca, soyluların bin sütunlu saraylarda bile yüksek sesle konuşmaya 

cesaret edemediler, ancak işaretlerle iletişim kurmak zorunda kaldılar. Kendi evlerinde, 

gece gündüz, casusların korkusu onları titretti. Pazarda olanların hepsi rapor edildi ve 

kontrol edildi. 

Üçüncüsü, şarap, bira ve sarhoş edici maddeler yasaklandı; kumar da 

yasaklandı.140 Onlardan alınan ağır vergilerle birlikte şarap tüccarları ve bira satıcıları 

şehirden kovuldu. Sultan’ın salonundaki tüm porselen ve cam kaplar kırıldı ve dışarı 

atıldılar. Kavanozlar ve şarap fıçıları boşaltıldı, sanki yağmur mevsimi gibi her yer 

çamura bulandı. Sultanın kendisi tamamen şarap ziyafetlerinden vazgeçti. Kendine 

saygılı insanlar bu örnek oluşu takip etti; ama şarap ve alkollü içkiler yapılmaya devam 

etti. Deri şişeler, saman ya da yakacak odunların içine saklandı, bu gibi çeşitli hilelerle 

kente sokuldu. Müfettişler, kapı bekçileri ve casuslar özenle kaçakçıları yakalamaya 

çalıştı ve ele geçirildiğinde, şarap fillere verildi. İthalatçı ve satıcılar, içiciler kırbaçlandı 

ve kısa süreli hapis cezasına çarptırıldılar. Şarap yapanlar ve diğerleri pek çoğu büyük 

 
139 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947, s. 306. 

140 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. I, 1947, s. 309. 
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Badaun kapısının orada öldü ya da yarı ölü halde bırakıldı. Sağlıklarına kavuşmaları 

uzun süre aldı. Bu hapis dehşeti birçoğunun içmesini engelledi. Vazgeçemeyenler içki 

içmek için on ya da on iki league (1 league 5.5 km)  yolculuk yapmak zorunda kaldılar. 

Bu mesafenin yarısında Delhi'den dört ya da beş league mesafede, şarap halka 

satılamazdı. Alkollü içki içmenin engellenmesi çok zordu, Sultan, ziyafetler 

yapılmadığı ve içki satılmadığı takdirde, insanların kendi evlerinde özel olarak içki 

içebileceklerini düşündü. İçki içme yasağından sonra komplolar azaldı. 

Ayrıca, Sultan soylulara ve büyük insanlara birbirlerinin evlerini ziyaret 

etmemelerini, ziyafetler vermelerini ya da meclisleri düzenlememelerini emretti; 

Kraliyet izni olmadan evlenmek ve misafirliğe yabancı kabul etmek yasaklandı. 

Casusların korkusuyla soylular sessiz kaldı, hiç ziyafet düzenlenmedi ve çok az iletişim 

kuruldu. Saraya gittiklerinde bir arada durmazlar, rahat bir şekilde oturamazlardı ve 

sıkıntılarını söyleyemezlerdi. Böylece hiçbir karışıklık veya komplo ortaya çıkmadı. 

Hindular ise bir ata binemeyecek, güzel kıyafetler giyemeyecek ya da hayatın 

lükslerinden herhangi birinin tadını çıkaramayacak durumdaydılar. Hiçbir Hindu'nun 

evinde altın ya da gümüş sakladığına dair işaret yoktu ya da herhangi bir bolluğa 

rastlanmadı. Ayaklanma olacağına karşı ve destek olunduğuna dair bir şey bulunamadı. 

Erkekler hazine görevlilerine kötü davranırdı; katip olmak bir suçtu; hiçbir erkek kızını 

onlara vermezdi. Alâeddin, öğrenmeye açık olmayan ve öğrenenlerle asla ilişkili 

kurmayan bir Sultan idi. Politika ile hükümetin, yasa ve hukuktan ayrı bir şey olduğunu 

düşündü. “Ben okumamış bir adamım” dedi (Kadı Mugis-üd-Din'e) ama çok şey 

gördüm. Hinduların yoksulluktan kurtulmadan asla itaatkar olmayacağından emin olun. 

Bu yüzden onlara her yıl ancak yetecek kadar mısır, süt ve lor verilmesini, stok 

yapmalarına ve mülk edinmelerine izin verilmemesi emrini verdim. ” Ertesi gün ona 

“Ne İlimi öğrendim ne de Kitabı okudum, ancak ben Müslümanların Müslümanıyım” 

dedi. Birçoğunun can vereceği isyanı önlemek için, devletin yararına ve halkın yararına 
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olduğunu düşündüğüm düzenlemeleri yapıyorum. Erkekler aldırış etmiyor ve 

emîrlerime itaatsizlik ediyorlar, bu yüzden onları itaat etmeye zorlamak durumundayım. 

Bunun yasal mı yoksa yasa dışı mı olduğunu bilmiyorum; ama ne olursa olsun devletin 

iyiliği için ve acil durum gereği buna karar veriyorum. ” 

Sultan, en deneyimli vezirlerine, ağır ve zalim cezalara başvurmadan erzak 

fiyatlarını azaltmanın yolunu sordu. Tane tahılların gümrük vergisi düşmediği sürece 

tahılın asla ucuz olmayacağını söylediler. Tahılın ucuzlaması herkese fayda sağlar. 

Böylece birkaç yıl boyunca fiyatını düşüren düzenlemeler yapıldı. Çağın bütün bilge 

adamları pazardaki fiyat karşısında şaşkındı. Meselenin olağanüstü yanı, Alâeddin 

hükümdarlığı döneminde yıllarca süren kuraklıktan dolayı olağan kıtlık yerine, Delhi’de 

mısır eksikliği ve fiyatta herhangi bir artış olmadı. Bu gerçekten de zamanının bir 

harikasıydı ve diğer hükümdarlar arasında böyle bir şey tekrar olmadı. 

12. Muhammed bin Tuğluk'un (Tuğlukoğlu Muhammed Şah) Kişiliği 

(1342)141 

İbn Battuta Seyahatnamesi 

Her şeyden önce Muhammed, hediye vermekten ve kan dökmekten çok 

hoşlanırdı. Kapısında her daim servet arayan bir fakir ya da idam edilmiş bir ceset 

olurdu. Hikayeleri arasında cesareti ve cömertliği anlatılsa da gaddarlığını ve sertliğini 

 
141 Tuğluklular Hanesinden olan Muhammed Şah 1325 – 1351 yılları arasında Delhi’de 

hüküm sürmüştür. Halacîler tarafında hiçbir şehzade kalmaması üzere Tuğluk şah tahta 

geçmiştir. Babası Tuğluk Şah’ın ölümü sonrası 1325 yılında tahta geçer. Yaptığı 

seferler sonucu Moğol hakimiyetini kırmış, Kalânor ve Peşâver zapt edilmiştir. Ganj 

nehri kıyısına Svargadvara (Sanskrit: स्वर्णद्वार) adlı bir şehir kurmuştur. Anlamı 

“Cennetin Kapısı” manasındadır; S. Haluk Kortel; “Tuğluklular” DİA, 2012, C. 41, s. 

333-336.  



51 

anlatanlarda vardı. Oysa o mütevazı ve adalete çok önem veren bir kişiydi; din onun 

divanında korunurdu ve duayı ihmal edenleri cezalandırma konusunda çok sertti. Ancak 

onun asıl özelliği cömert olmasıydı. Yemen, Horasan, İran gibi Hindistan'dan uzakta 

olan ülkeler bu prensin hikayeleriyle doludur ve sakinleri onu çok iyi tanır, özellikle 

yabancılara karşı yaptığı iyiliklerle bilinir. Hintlilere (yabancılara) karşı pek çok 

yardımı bulunmuştur. Onlara "yabancılar" demezdi çünkü bu şekilde hitap kalbi yaralar 

ve aklı huzursuz eder (1342).142 

Sultan, cemaat namazlarını atlayanlara karşın şiddetliydi ve onları ağır şekilde 

azarlardı. Bu günahı işleyen dokuz kişi idam edildi bu idam edilenler şarkıcıydılar. 

Namaz vakitlerinde orada bulunanları cezalandırmak için pazarlarda casuslar vardı. 

İnsanların abdest, dua ve İslam prensiplerinde ustalaşmalarını dikte eden ferman verdi. 

Bu konularda sınandılar ve bilgisiz olanları cezalandırıldılar. Sultan dinin kurallarının 

(şeriat) gözetilmesinde titizdi. 1340-1'de ticaretten alınan vergiyi kaldırdı zekâttan başka 

bir şey alınmaması hususunda emir verdi. Her pazartesi ve perşembe insanların yanına 

oturur, zulüm ve baskı görenleri dinlerdi. Herkes talebini sultanın önüne getirirdi. 

Hindistan'da bir mısır ekmeğinin altı dinara (üç gine) mal olduğu açlık başladığında, 

sarayda bulunan altı aylık yiyeceğinin Delhi'nin tüm sakinlerine dağıtılmasını emretti. 

Büyük, küçük, özgür ya da köle olan herkes, günde yarım kilo (bir buçuk ratl) alırdı.143 

Bununla birlikte, alçak gönüllülüğü, adaleti, fakirlere karşı iyiliği ve şaşırtıcı 

cömertliği hakkında söylenenlere rağmen, kan dökmeyi fazla severdi. Nadiren sarayının 

önünde ceset yoktu. Kapıda öldürülen insanların vücutlarının orada bıraktıklarını çok 

sık gördüm. Atım, bir gün oraya giderken kıpırdandı ve yerde soluk bir kütle gördüm, 

bu üç parçaya bölünmüş bir adamın gövdesiydi. Bu Sultan büyük suçlar gibi küçük 

hataları da cezalandırırdı. Her gün yüzlerce insan mahkemeye zincirlendi, kolları 

 
142 İbn Battuta Tanci, İbn Battuta Seyahatnamesi, 2000, s. 665. 

143 İbn Battuta Tanci, İbn Battuta Seyahatnamesi, 2000, s. 685. 
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boyunlarına bağlandı. Bazıları öldürüldü, bazıları işkence gördü veya dövüldü. Kendi 

erkek kardeşinin kafasını kesmişti ve vücut, geleneklere göre üç gün boyunca yerde 

kaldı.144 

Sultanın büyük oranda suçlandığı şeylerden biri de Delhi sakinlerini evlerini terk 

etmeye zorlamasıydı. Sebep ise, halkın hükümdara karşı kâğıtlara küfürler yazıp, 

geceleri meclis binasına atmalarıydı. Bu yüzden Delhi'yi yıkmaya karar verdi. Evleri 

aldı ve insanları Devletâbâd'a gönderdi. Direndiklerinde ise bir tellal şehirde dolandı ve 

üç gün sonra Delhi'de bir ruhun kalmaması gerektiğini ilan etti. Çoğu gitti, ancak 

bazıları evlerde saklandı. Titizlikle avlandılar. Sultanın köleleri, sokakta bir sakat ve kör 

bir adam buldu. Sakat olan mancınığa bağlanarak fırlatıldı. Kör adam Devletâbâd'a 

sürüklendi, bu kırk günlük bir yolculuktu: geriye sadece bir bacak kaldı. Tüm sakinler 

mal ve eşyalarını bırakarak ayrıldılar ve şehir tamamen terk edildi. Bir akşam Sultanın 

sarayının düz çatısına çıktığı, ateşin, dumanın ve ışığın olmadığı yerde Delhi'ye bakarak 

“Şimdi ruhum hoşnut ve aklım rahat” dediği söylenir. Daha sonra, şehri gelip yeniden 

canlandırmak için farklı illerdeki insanlara mektuplar gönderdi. Çok uğraştılar ama 

Delhi'yi dolduramadılar, şehir o kadar geniş ve o kadar büyüktü ki doldurulması çok 

zordu. Dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Oraya vardığımızda şehir, boş, terk 

edilmiş, ancak çok seyrek bir nüfusa sahipti.145 

Sultan tarafından kabulümüzden bir gün sonra, her birimize kraliyet ahırlarından 

bir at, eyer ve süslemeyle kaplı at başlığı verildi. Sultan, başkentine girmek üzere atına 

biniyordu, biz de muhafızlarla birlikte bindik. Süslemiş filler sultanın önündeydiler, 

altın ve değerli taşları taşıyorlardı. Fillerin bir kısmına küçük mancınıklar monte edildi. 

Sultan’ın şehre yaklaştığında herhangi bir kalabalığa karşı fırlatılmak üzere altın ve 

gümüş parçaları yerleştirildi. Burada amaç kargaşa yaratmaktı. Bu saraya girene kadar 

 
144 İbn Battuta Tanci, İbn Battuta Seyahatnamesi, 2000, s. 687. 

145 İbn Battuta Tanci, İbn Battuta Seyahatnamesi, 2000, s. 698-699. 
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devam etti. Geçit töreninde binlerce kişi vardı. Kadın şarkıcılar için ipek kaplı ahşap 

sahne kuruldu. 

Sultan'ın annesine Dünya’nın Hanımı (Mahdûme Cihân) denirdi: o, en iyi 

kadınlardan biri ve çok hayırseverdi. Gezginlere misafirperverlik adına pek çok dergâh 

(Zaviye) kurmuştu. Ayrıca Sultanın annesi kördü. Oğlu, kendisine derin bir saygıyla 

davranır: yılda bir kez onunla seyahat eder ve onunla kalır; o geldiğinde onu almaya 

gider, atından iner annesinin ayağını öperdi.146 

13. Muhammed bin Tuğluk'un Planları (1324-51) 

Berenî: Târîḫ-i Fîrûzşâhî 

Sultan Muhammed aklında, kendi kontrolü altında yaşanabilir bir dünya kurmak 

için bir kaç planı vardı lakin bu planlarını arkadaşlarıyla ya da meclisindeki kişilerle 

paylaşmadı. Her ne kadar düşünüp iyi planlar tasarladıysa da sahip olduğu bölgeleri 

kaybetti, halk arasında bezginlik, nefret kazandı ve hazinesini boşalttı. Utanç, utancı 

takip etti, karışıklık kargaşaya vesile oldu. İnsanlar arasında hoşnutsuzluk doğurdu, bu 

hoşnutsuzluk ayaklanmalara yol açtı. Onun hakimiyeti ve uyguladığı kurallar her geçen 

gün daha baskıcı hale geldi. Uzak ülkelerden ve illerden gelen haracın çoğu kaybedildi, 

birçok asker ve hizmetçinin uzak diyarlarda kalmasına (kaybolup gitmesine) neden 

oldu. Bu eksiklik hazinede de kendini gösterdi. Sultanın zihni dengesini kaybetti. 

Öfkesinin sertliği ile kendisini şiddete bıraktı. Emirlerinin istediği kadar iyi 

uygulanmadığını tespit ettiğinde, halkına karşı daha da küstü. Onları yabani ot gibi 

kesip cezalandırdı. Baskıcı vergiler (Düab'da) ile toprak gelirlerini zarara uğrattı. 

Zengin olanlar isyan etti; topraklar mahvoldu ve ekinlere el konuldu. Tahıl pahalandı, 

yağmurlar yetersiz kaldı, kıtlık genel bir hal aldı. Yıllarca sürdü ve binlerce insan öldü 

(1324 - 51). 

 
146 İbn Battuta Tanci, İbn Battuta Seyahatnamesi,  2000, s. 727. 



54 

Yıkıcı olan bir diğer plan ise Devagiri (Deogir)'yi Devletâbâd unvanıyla başkent 

yapmaktı. Delhi, Gucerat, Laknavti, Tileng ve diğer yerlere neredeyse eşit uzaklıkta 

olan merkezi bir durumu vardı. Danışmadan ve artılarını ve eksilerini tartmadan, 170-

180 yıl boyunca refah içinde Bağdat ile Kahire'ye rakip olan Delhi'yi harap etti. 

Sarayları, banliyöleri ve köyleri ile şehir dört ya da beş league'e (1 league 5.5 km) 

yayıldı: hepsi yıkıldı. Ne bir kedi ne de bir köpek kaldı. Aileleriyle birlikte yaşayan 

birlikler buradan zorla uzaklaştırıldı, bu kalplerini kırdı, pek çoğu yolda öldü, Devagiri 

‘ye ulaşanlar ise sürgüne dayanamadı zayıf düştüler ve öldüler. Her yönden kafir bir 

toprak olan Devagiri, Müslümanların mezarlığı oldu. Sultan, hem yolculukta hem de 

vardığı yerlerde göçmenlere karşı cömertti lakin bu insanlar hassastı ve bu sürgüne 

katlanamadılar. O kederli topraklarda başları yerde hayatları kayboldu, az sayıda hayatta 

kalan vatanlarına geri dönmek için yaşadı. 

Üçüncü proje de büyük hasara yol açtı: bakır, altın ve gümüş gibi standart para 

birimi olarak kullanılacaktı. Bu ferman her Hinduların evini bir darphane haline getirdi. 

Köy muhtarları ve toprak sahipleri bu bakır sikkeler üzerinde zenginleşti, ancak devlet 

fakirleşti. Uzak ülkeler bakırı sadece metal olarak kabul ettiğinden altın değer kazandı 

ve yüzlerce bakıra değer oldu. Her kuyumcu atölyesinde bakır paralar toplandı ve 

hazine onlarla tıka basa doldu. O kadar çabuk değer kaybetti ki, çakıl taşları veya 

çömleklerden daha değerli değildiler. Ticaret bozulurken sultan fermanını iptal etti ve 

büyük bir öfkeyle tüm bakır madeni paraların hazinede altın ya da gümüş olarak 

kullanılacağını ilan etti. Binlerce kişi onları değiş tokuş için getirdi ve yığınlar 

Tuğlukabad'daki dağlar gibi yükseldi. 
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14. Fîrûz Şah Tuğluk'un Bereketli Hükümdarlığı (1351-88)147 

Şems-i Sirâc Afîf: Târîḫ-i Fîrûzşâhî 

Allah'ın nimeti ile Fîrûz Şah döneminde yalnızca başkentte değil, egemenliği 

altındaki tüm yerlerde bolluk vardı. Saltanatının otuz yedi yılı boyunca hiçbir kıtlık 

görünmedi. Delhi halkı Alâeddin'in saltanatını unuttu, önceki Müslüman hâkimiyetleri 

altında daha önce hiç görülmemiş bir bolluk yaşandı148. Alâeddin döneminde temel 

ihtiyaçların(tahıl), fiyatların düşmesi için inanılmaz bir çaba gösterildi ve acı çekildi, bu 

çaba tarihe geçti. Tüccarlar zenginleşti, haddi hesabı olmayan bir zenginlik sağlandı. 

Onlara iyi davranıldı ve düzenli maaşlar verdi. Alâeddin saltanatında, ihtiyaçlar 

mükemmel yönetim sayesinde bol miktarda vardı ancak Allah'ın nimetiyle tahıl Fîrûz 

Şah döneminde hiçbir çaba göstermeden ucuza mal oluyordu. Tahıl o kadar ucuzdu ki 

 
147 1351-1388 tarihleri arasında hüküm sürmüş Tuğluklu hükümdarıdır. Döneminde 

Müslümanlara olan vergiyi azaltmış, Brahmanlardan cizye alınmıştır. Serbest tarım 

politikası izlenip köylülere karşı adil olmuştur. Altyapıya verilen önem ile birlikte 

sulama kanalları, kuyular ile tarıma destek sağlanmıştır. Bu yüzden dönemi bolluk 

içinde geçer. Müslümanlara yönelik vergi tekrardan şeriata uygun olarak düzenlendi ve 

Şeriata uygun olmayan yirmi sekiz çeşit vergiyi kaldırdı; Orhan F. Köprülü, “Fîrûz Şah 

Tuğluk”, DİA, 1996, C. 13, s. 141-142.  

148 Sultan Alaeddin döneminde devletin ileri gelenleri, Yiyecek, silah ve elbiselerin 

değerinin ucuz olması durumunda askerlerin daha az maaşa ihtiyaç duyabileceğini 

belirttiler. Pazarda fiyat politikasını kontrol etmek için bazı kurallar konuldu; Bilal 

Koç, “Türk Hanedanının Delhi Pazarındaki Denge-Denetim Sistemi: Sultan Alaeddin 

Muhammed Halaci Örneği”, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 1. Cilt, 5-7 Ekim 

2017, Kırşehir, 113- 130.  
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Delhi şehrinde buğday sekiz jital149 ve bir menn tahıl ve arpa dört jital idi. Her çeşit 

kumaş ucuzdu, beyaz ve renkli ipek ürünleri ise makul fiyattaydı (1351 - 88). 

Sultan Fîrûz Şah'ın bahçe düzenleme konusunda müthiş zevki/yeteneği vardı, bu 

bahçeleri özenle güzelleştirdi. Delhi çevresine bin iki yüz bahçe kurdu ve Alâeddin 

tarafından başlatılan otuz bahçeyi restore etti. Salaura'nın yakınında seksen bahçe, 

Çittorgarh’da150 kırk dört bahçe yaptı. Bunların her birinde yedi çeşit siyah ve beyaz 

üzümler vardı, bahçıvan ve toprak sahiplerinin ücretleri düştüğünde hükümet bu 

bahçeler için 80.000 tanka harcadı. Sultan, hükümdarlığı boyunca, büyük bir zekâ ve 

sağduyuyla, hâkimiyetinin sınırlarını genişletmeye çabaladı ancak yine de gelirler 

belirtilen tutarı buldu. Tüm gelir usulüne uygun olarak atandı; her bir Han konumuna 

uygun bir miktar aldı; Emîr ve Melikler ayrıca saygınlıklarına göre ödenek aldı ve 

yetkililere rahat bir yaşam sağlayacak kadar para verildi. Ordu askerleri onları yeterli ve 

rahat şekilde yaşayacakları kadar toprak aldı (cāgīr/câgîr151). Bu sisteme uygun şekilde 

maaş alamayan askerlere, ihtiyaçlarına göre toprak tahsis edilir. Bu şekilde tımar alan 

askerler zilyetlik elde eder. Bunun 1/4 değerinde kısmı şehre verirler ve buradan 

bölgeden gelir elde ederler. Bu alışveriş, onlara iyi kar getirmiş ve birçoğunun servet 

elde etmesini sağlamıştır. Ayrıca bu tımarlar satın alınabilir hale gelmiştir. 

Sultan Fîrûz Şah topraklarının bütün gelirlerini halkına dağıttı. Ayrıca çeşitli 

bölgelerde fiefleri böldü. Vezir hazretleri Cihan Han arkadaşları ve oğulları için ödenek ve 

 
149  İltutmuş dönemi standart para birimi jital ile başlamıştır. Jital ve tanka gümüş ve 

bakır paralardır. André Wink, Al-Hind the Making of the Indo-Islamic World,  Vol: 

II, Brill, 1997, s1. 155. 

150 Hindi (सित्तौड़र्ढ़) Çittorgarh: Hindistan Hariyānā (Haryana) eyaletinde yer alır. Çitor 

şeklinde de yazılır. 

151 Hindistan’da Türk devletlerinde hizmet karşılığı veya maaş yerine komutan veya 

memurlara verilen topraktır bkz. Azmi Özcan, “Câgîr, DİA, 1993, C. 7, s. 11-12.  
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avans, on üç lakh152 tanka ya da yerine çeşitli tımar ve bölgeler aldı. Diğer şeflere de, 

haklarına göre benzer dağıtımlar yapıldı; bazılarına sekiz lakh tanka, diğerine 6 lakh ve 4 lakh 

verildi. Bütün hanlar ve melikler saltanat süresince zenginleştiler ve çok sayıda mücevher ve 

değerli pırlanta dükkânlarına sahip oldular. Melik Şahin Şahna öldüğünde, atların, değerli 

eşyaların ve mücevherlerin yanı sıra elli lakh tanka gibi bir zenginliğe sahipti. Böylece bütün 

erkekler ister yüksek rütbede ister aşağı rütbede kendini sultana adadılar. 

15. Timur'un Hindu Esirleri Katletmesi (1398) 

Melfuzât-i Timuri 

Hindistan'a girme zamanı geldiğinde şu ana kadar 100.000'den fazla kâfir ve 

Hintli tutsak ele geçirildi ve bunlar benim kampımdaydı. Bir önceki gün, düşman bize 

saldırdığında, mahkumlar sevinç gösterilerinde bulundular, bize küfrettiler ve 

hazırlandılar, düşmanın başarısını duymaları ile toplandılar, iplerinden kurtulup 

çadırlarımızı yağmaladılar. Daha sonra düşmana katılarak kuvvetlerini güçlendirdiler. 

Emîrlerimden tavsiye istedim, savaşın büyük gününde 100.000 esirin taşınmasının zor 

olacağı ayrıca serbest bırakılmalarının ise savaş kuralları gereği yanlış olacağını 

söylediler. Doğrusunu söylemek gerekirse bu esirleri kılıçtan geçirmekten (kılıca kurban 

etmekten) başka yol kalmamıştı. Bu sözleri duyduğumda onları haklı buldum ve derhal 

subaylarıma kamp boyunca kâfirleri idam etmelerini ve mallarına el koymalarını 

duyurdum. Bu emir Müslüman savaşçılara ulaştığında kılıçlarını çektiler ve mahkumları 

ölüme yolladılar. Yüz bin kafir, dinsiz putperestler o gün katledildi. Bir danışman, 

hayatını öğrenmeye adamış bir insan, ömrü boyunca bir serçeyi bile incitmemiş birisi 

benim emrim ile kılıcını çekti ve esir olan on-beş Hintliyi öldürdü (1398). 

 
152 Hindi: (लाख)lākh, Sanskrit: (लक्ष) lakṣā: Sayı değeri 100.000’e eşittir. 
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16. Timur'un Yamuna153 Zaferi (1398) 

Şerefüddin Ali Yezdi: Emir Timur (Zafernâme) 

Düşmanın ordusu, tüm savaş teçhizatıyla birlikte 12.000 deneyimli süvari ve 

40.000 piyadeden oluşuyordu. Ordunun başındaki Amir'in güvendiği, zırhla kaplanmış 

ve sırtlarında okçular ve gülle atıcıları taşıyan 120 dev savaş fili idi. Fillerin sivri uçlu 

kesin dişlerine zehir yerleştirildi. Timur ordusu, Hint ordusuna kıyasla zayıftı. Birçok 

savaş görmüş ve birçok düşmanı devirmiş olsalar bile, fillerle hiç bu kadar yakından 

karşılaşmamış, güçlerini korkunç hikayelerden duymuşlardı. Timur konseyindeki 

memurlara filler hakkında ne bildiklerini sordu, korkarak filler hakkındaki hikayeleri 

anlattılar (1398).154 

Adamlarının korkularını hafifletmek için, askerlere demir çitler dikmelerini ve 

ordunun önüne bir hendek kazmaları emrini verdi. Allah'ın lütfu her zaman Timur'dan 

yana oldu ve hiçbir hileye başvurmaya gerek kalmadan ona başarıyı verdi. Keşif amaçlı 

iki ordunun arasındaki tepenin üstüne çıktı. Düşman güçleri gördükten sonra, atından 

indi, yüzünü gökyüzüne çevirerek zafer için dua etti. Bir işaret görmesi uzun zaman 

aldı. Sağ kanat ve öncülere destek olarak takviyeler gönderildi. Bu manevra coşkuyla 

karşılandı ve erkekler kılıçlarını çektiler, düşmana öfkeyle ilerlediler ve cesaretini 

artırdılar. Dev biçimli ve korkak ruhlu filler ürktüler. Timur o gün kazandı. Adamları 

fillerin gittiği yolu kesti, sürücüleri öldürdüler ve gövdelerini kılıç ve oklarla 

yaraladılar. Hintli askerler hayatları için cesurca savaştı ama kırılgan bir böcek şiddetli 

rüzgâra karşı ne kadar savaşabilir, zayıf bir geyik aslana karşı ne kadar mücadele 

edebilir, karşı konulamazdı. Bu yüzden kaçmak zorunda kaldılar.155 

 
153 Sanskrit (यमुना) Yamunā: Ganj’a akan ikinci büyük nehirdir.  

154 Şerefüddin Ali Yezdi, Emir Timur (Zafernâme), 2019, s. 301. 

155 Şerefüddin Ali Yezdi, Emir Timur (Zafernâme), 2019, s. 302-304. 
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17. Delhi'nin Yağmalanması (1398) 

Şerefüddin Ali Yezdi: Emir Timur (Zafernâme) 

Ayın on altısında Delhi kapısında bazı askerler toplandı ve bölge sakinleriyle alay 

etti (şehirde tahribat yarattılar). Timur bunu duyduğunda durdurmak için bazı emirlerini 

gönderdi ama şehri mahvetmek ve insanlarını cezalandırmak ilahi bir zevkti. Böyle de 

oldu. Bazı hanımlar, Melik Cuna, Cihanpenah’da yaptırdığı bin sütunlu türbeyi görmek 

için şehre gitti, tazminat toplamak için hazine memurları da şehre gelmişti ayrıca tahıl 

ve şeker için talepleri olan birkaç asker vardı. Ayrıca şehirde isyana hazırlanan kişilerin 

yakalanması emiri verilmişti. Askerler şehre giderken, Delhi, Cihanpenah ve Eski Delhi 

kentlerinde şiddetli direnişle karşılaştı, çok sayıda Hindu ve kâfirler silahlarını alıp 

onlara saldırdı. Diğerleri mallarını ateşe atıp, eşlerini, çocuklarını ve kendilerini de 

alevlere attı. Askerler yağma ve yıkım için istekliydi. Buna karşı çabalayan Hindular 

cesurdu, sorumlu memurlar kapıları kapalı tuttu ve daha fazla birliğin girmesine izin 

vermedi; Ancak 15.000 kişi zaten içerideydi, cuma gecesi bütün evleri yıkmak ve 

yakmakla meşguldüler. Sabah bütün ordu içeri girdi ve kargaşaya büyüdü. Her yer 

yağmalandı ve Cihanpenah’da birçok saray yıkıldı. Bu yağmalama 18. güne kadar 

devam etti. Her asker yirmiden fazla köle aldı ve bazıları ise elli köle aldı bazıları ise 

yüzlerce erkek, kadın ve çocuğu köle olarak aldı. Hesaplamaların ötesinde para, 

mücevher, altın ve gümüş elde ettiler. Birçok Hindu burada bulunan büyük camiye 

sığınmıştı, hayatları korumak için hazırlanıyorlardı. İki emîr 500 güvenilir askerini 

yanına alarak buraya sığınanları kılıçtan geçirip cehenneme gönderdi. Başları kulelere 

asıldı, vücutları canavar ve yırtıcı hayvanlara bırakıldı. O gün bütün Eski Delhi 

yağmalandı. Ölümden kaçmaya çalışanlar tutsak edildiler. Yüzlerce usta getirildi, taş 

ustalarının öldürülmemesi yönünde emir verildi. Timur burada elde edilen taşlarla 

Semerkand’da bir Cuma mescidi inşa ettirmeyi düşünüyordu. (1398). 156 

 
156 Şerefüddin Ali Yezdi, Emir Timur (Zafernâme), 2019, s. 305-306. 



60 

18. Alâeddin Behmen (II. Ahmed) 157 

Firişte 

Hakimiyeti altındaki her yere ahlakı denetlemek için yargıçlar gönderdi. Kendisi 

şarap içmesine rağmen diğerlerine kumar ve şarabı yasakladı. Başıboş gezen serserilerin 

boyunlarına zincir vurup geçim kaynaklarını çalışıp kazanmaları istedi, onları ıslah 

etmeye çalıştı, ya buna uyacaklardı ya da ülkeyi terk edeceklerdi. İçki içen herhangi 

birisi, hangi rütbede olursa olsun, uyarılır ve ılımlı şekilde tahsis edilirdi ama tekrar aynı 

suçtan mahkûm edilirse erimiş kurşun boğazına dökülecekti (1435-36).  

19. Alâeddin Hümâyûn (1458) 158 

Firişte 

Zalim yetenekleri, tamamen hoşgörüsüzlüğü ve öfkeli olan Hümayun Şah, 

pazarın dört bir yanına kazıklar dikti ayrıca buraya öfkeli filler ve vahşi canavar 

yerleştirdi. Tüm bunlar ilaveten haşlanmış petrol, kaynar suları işkence için kullanılırdı. 

Kardeşi Hasan'ı onu parçalayarak yutan vahşi bir kaplana attı. Kendisi bu olayı 

balkondan izledi. Sultan tarafından icat edilen işkenceler, genç yaşlı, kadın erkek 

dinlemeden birçok insana uygulandı. Yaklaşık yedi bin kişi isyanla bir bağlantısı 

olmamasına rağmen kadın ve hizmetçilerde dahil vahşi yollarla öldürüldü. Hane 

halkının kadın kullarını en önemsiz hatalar yüzünden ölüme terk etti. Onun huzuruna 

 
157 Behmeniler (1347-1527): Dekken bölgesinde hüküm sürerler. Delhi dışında kurulan 

ilk Müslüman devlettir. Alâeddin Hasan Behmen Şah tarafından kurulmuştur.  Burada 

bahsi geçen II. Ahmed’dir. Alâeddin ünvanı alan II. Ahmed 1436-1458 yılları arası 

hüküm sürer; Enver Konukçu, “Behmenîler” DİA, 1992, C. 5, s. 353-354. 

158Alâeddin Hümâyûn Şah, II. Ahmed’in oğludur. 1458-1461 yıllarında hüküm sürer. 

Zalim bir kişiliği olan Hümâyûn Şah 1461 yılında ölür;  Enver Konukçu, “Behmenîler” 

DİA, 1992, C: 5, s. 353-354. 
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çıkacaklar onu beklemeye gitmeden önce öyle büyük bir korku duyarlardı ki, evlerinden 

ayrılmadan önce aileleriyle vedalaşırlardı (1458). 

20. Sultan Behlûl Lûdî (1451-88)159 

Abdullah: Târîḫ-i Dâvûdî 

Behlûl gerçekten dinini bütün yaşayan, teşvik eden, cesur ve cömert bir Sultan 

idi. Merhametli, yardımsever ve çok büyük bir hukukçu idi. Zamanının çoğunu dini 

öğrenmeye adamış kutsal bir adamdı, ayrıca kendini adaleti uygulamaya vatandaşlarının 

talepleri dinlemeye adamış bu ricaları hiç geri çevirmemiştir. Hazine topladı ama 

gösterişe kapılmadan yönetti, tahtta oturmadı ve soyluları huzurunda bekletmedi. Şefleri 

ve askerleri ile kardeşçe bir ilişki sürdürdü; Eğer biri hasta olursa, kendisi gidip onunla 

ilgilenirdi. Hatasını kabul edecek kadar cesurdu. Bir savaş gününde düşmanı gördüğü 

anda dizlerinin üzerine çöker Allah’tan başarı için ve kullarını koruması için dua ederdi, 

kendi kuvvetsizliğinin farkındaydı. Sultan olduğu andan itibaren kimse ondan bir zafer 

kazanamadı, savaş meydanını yaralıları taşımak dışında, zafer elde edene kadar meydanı 

terk etmedi. Ayrıca çatışmayı başlatan olmaktan kaçındı (1451 - 88). 

Tahta çıkışının ilk haftasında büyük camide ibadet ediyordu ve hutbeyi okuyan 

Molla Fazin, minberden aşağı indi ve “Allah bizi korusun, bizim hükmetmemiz gereken 

inanılmaz bir kabilemiz var; şeytanın hizmetkarları mı yoksa şeytanların kendileri mi 

olduklarını bilmiyorum; ama (Afgan dili) o kadar barbar ki, bir anne yerine mur, erkek 

kardeş yerine rur, bir hemşire yerine shur, bir asker yerine tur ve bir erkek yerine nur!" 

kelimelerini kullanırlar dedi.  Sultan Behlûl mendilini onun ağzına soktu ve sonra 

yüksek sesle, “Yeter, Molla Fazin!" Hepimiz Allah'ın kullarıyız ” dedi. 

 
159 Lûdîler: Afgan hanedanıdır. Delhi sultanlığında hüküm sürerler (1451-1526).  

Kurucusu Behlûl Lûdî’dir.1489 yılında ölür; Iqtidar Husaın Siddiqui, “Lûdîler”, DİA, 

2003, C. 27, s. 217-218 
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21. Sultan İbrâhîm B. İskender-i Lûdî (1488-1518)160 

Abdullah: Târîḫ-i Dâvûdî 

Sultan İskender çok tanınmış, meşhur bir hükümdardı, cömertliği ile ünlenmiş, 

onurlu ve nazikti. Dinini içten yaşardı, Allah'a inancı yüksek halkına karşı ise 

yardımseverdi. Adil ve cesurdu, eşitlik ilkesiyle zayıf ve güçlüye aynı gözle baktı. Ona 

tabii olanların ricalarını tüm delilleri inceleyip sonra kararını halkını memnun edecek 

şekilde veriyordu. Fakirlerin taleplerini dinlerken, sultanlığın işlerini düzenlerken, 

ferman ve mektuplar konusunu emirler verirken bütün gece uyanık kalırdı. On yedi alim 

ve başarılı adam her zaman onun yanında idi. Gece yarısından sonra yiyecek söyler, bu 

on yedi alim ellerini yıkar onun huzurunda karşısını otururdu. Yemekler getirildi ve 

Sultan yedi, ancak on yedi bilgeye yiyecekler hazır olsa da dokunmalarına izin 

verilmedi. Sultan yemeğini bitirdiğinde, tabaklarını evlerine taşıdılar ve orada yemek 

yediler. Bazıları sultanın sağlığını korumak için gizlice şarap içtiğini söyler (1488 - 

1518). 

Her faaliyet için belirlenmiş zaman ve gelenek vardı, bir kere belirlenmiş şeyler 

asla değişmezdi. Sultan'ın izin verdiği et veya içecekler asla değişmezdi. Caunpur'dan 

sıcak havada onu ziyarete bir adam geldi, sıcaklık ve susuzluktan dolayı ona altı 

kavanoz şerbet verildi. Sultan her zaman soylulara ve büyük insanlara, ilk günkü gibi 

uzun yıllar sonra bile aynı şekilde saygılı davrandı. Asla küstah olmadı. Kuvvetli bir 

hafızası vardı. Onun saltanatında ticaret barışçıl, dürüst ve basit bir şekilde sürdürüldü. 

Hayat yeni bir şekle büründü, çünkü herkes kibar ve kendine saygı duyuyordu, dindarlık 

daha önce hiç olmadığı kadar üstündü; ne edebiyat, ne de tıp ihmal edildi. 

  

 
160 Behlûl Lûdî ölümü sonrası tahta Nizam Han gelir ve İskender Şah unvanı ile tahta 

geçer (1489 – 1517); Iqtidar Husaın Siddiqui, “Lûdîler”, DİA, 2003, C. 27, s. 217-218 



63 

22. Bâbür'den Kuzeni Mirza Haydar'a Sıcak Karşılama (1512)161 

Mirza Haidar: Ta'rikh-i-Rashidi, Çev: E. Denison Ross 

Mirza Haydar Duğlat: Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi 

Huzuruna (Kabil'de) geldiğimde, İmparatorun neşe saçan bakışları üzerime düştü, 

aşırı sevgisi ve yoğun nezaketiyle onun mücevher kadar parlak gözlerinden sağlam inciler 

ve yakutlar yağmur gibi üzerime yağdı. Bana yardım elini uzattı ve beni sıcak karşıladı. 

Sonra beni şefkatle göğsüne çekerek sıkıca kucakladı ve bir süre orada tuttu. Gitmeme 

izin verdiğinde, artık saygı için sunulan formalitelere gerek kalmadı ve yanına oturttu. 

Böylece otururken, bana büyük bir nezaketle: “Babanız ve erkek kardeşiniz ve tüm 

akrabalarımız şehitlik şarabından içti ama Allah'a şükürler olsun, tekrar güvenle bana geri 

döndünüz. Onların kaybına çok fazla üzülmeyin. Çünkü onların yerini ben alacağım ve 

onlardan bekleyebileceğiniz şefkati, yardımı ve daha pek çok şeyi size vereceğim.” 162 

Sultanın hizmetinde, mutluluk içinde ve bana karşı özen gösterilerek uzun zaman 

geçti. Sonsuza dek şefkat vaadiyle beni yüreklendirerek eğitime yönlendirdi. Eğer, 

herhangi bir meziyet veya yeni bir kazanç görürse, bunu çokça över, herkese över ve 

onaylamalarını beklerdi. O zamanlar Sultan bana düşkün bir babanın oğluna ve varisini 

göstereceği şefkati ve kibarlığı gösterdi. Bu zamandan 918 (1512) yılına kadar 

hizmetinde kaldım. Ne zaman o dışarı çıktı, onun yanında at sürmekten onur duydum ve 

arkadaşları geldiğinde davetliler arasında olacağından emindim. Aslında, ondan 

 

 161 Bâbürlü Devleti kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bâbür Şah, 1525 yılında Hindistan 

seferine başladı. Delhi'ye doğru harekete geçti, 1526 yılında Pânîpet civarında İbrâhîm 

Lûdî'yi az sayıdaki ordusuyla mağlup etti ve Lûdî öldürüldü. Böylece Bâbürlü devleti 

kurulmuş oldu (1526-1530); Enver Konukçu, “Bâbür”, DİA, 1991, C. 4, s. 395-396; 

Burton Stein, A History of India, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010, s. 151.  

162 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, Çev. 

Osman Karatay, İstanbul, Selenge Yayınları, 2006, s. 402. 
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ayrılmama asla izin vermedi (1512).163 

23. Bâbür'ün Hindistan'a Saldırı Kararı (1505) 

Babürnâme 

En sonunda toplantıda, Hindistan'a doğru harekete geçmek için meclis karar 

verdi. Şaban ayında 910 yılında (1505) Hindistan'a gitmek üzere Kabil’den yola çıkıldı 

ve Adinapûr’a ulaştık. Daha önce hiç sıcak bir ülke hiç görmedim, Hindistan sınırlarını 

da görmedim. Nigenhâr'da yeni bir dünyaya girince hayret ettim. Yeni çimler, yeni 

ağaçlar, yeni hayvanlar, yeni kuşlar vardı. Örf ve adetler bile yeniydi. Şaşkına uğradık, 

gerçekten de mucizevi bir yerdi (1505). 164 

1504'de Kabil'i fethettiğimden beri Hindistan her zaman aklımdaydı. Planı 

beğenmeyen Beylerin tereddütleri, komplolar ve kardeşlerimin bana muhalefeti, 

Hindistan'ı fethetme düşüncemi erteledi. Bir süre sonra bu engeller ortadan kalktı ve 

bana karşı çıkabilecek kimse kalmadı. 925 yılında (1519) bir ordu kurduk ve Becûr'u 

fırtına yardımı ile ele geçirdik, ne ezip ne de yağma yaptık ancak bölge sakinlerine 

tazminat alıp Bhira'ya gittik. Para birlikler arasında paylaşıldı ve Kabil'e geri dönüldü. 

O zamandan itibaren Hindistan'ı özveriyle sıkı bir şekilde tuttuk(1526). Beş kez 

Hindistan'a girildi. Beşinci seferde, Allah'ın lütfu ve merhameti sayesinde Sultan 

İbrahim kadar güçlü bir düşmanı öldürüp, mağlup ettik ve Hindistan'ı fethedip 

mülkümüz haline getirdik. 

  

 
163 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, 

s.402-403. 

164 Gazi Zahireddin Bâbür Şah, Baburnâme, Çev. Reşit Rahmeti Arat, İstanbul, Milli 

Eğitim Basımevi, 1970, s. 225. 
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24. Dağların Geçilmesi (1507) 

Babürnâme 

Yaklaşık bir hafta boyunca, karda dolanmaya devam ettik, günde sadece üç ya da 

beş km (2 ya da 3 mil) ilerleyebiliyorduk. Karları ezmeye yardım ettim; on veya on 

beşiyle, Kasım Bey ve oğulları, birkaç uşakla birlikte hepimiz karı ezerek kardan aşağı 

inmeye çalıştık. Her adımda bel veya göğsümüze kadar kara battık ama yine de onu 

ezmeye devam ettik. Birkaç adım sonra öndeki adam tükenir diğeri onun yerini alırdı. 

Kar tepildikten sonra o yoldan bir yüksüz at geçebiliyordu, bu at on ya da on beş adım 

ilerledikten sonra yıpranır başka bir atla değiştirilirdi. Bu şekilde on beş ile yirmi adam 

karı teper ve aynı adamların atları ilerletilirdi. En iyi adamlarımız ve çoğu Bey yol 

boyunca yürüdüler. Onları endişelendirmek veya yetki kullanmak için zaman yoktu. 

Tahammül ve dayanıklılığı olan adam ileri atılır ve kendi adına işini yapardı (1507).165 

O gece fırtına çok berbattı ve kar öyle çok yağdı ki hepimiz ölmeyi bekliyorduk. 

Dağ mağarasına ulaştığımızda fırtına en şiddetli haline ulaştı. Mağaraya inildi. Derin 

kar! Tek kişilik bir yol ve o harap olmuş yolda bile, atlar için tuzaklar! Günler ise çok 

kısaydı! İlk gelenler gün ışığında mağaraya ulaşmıştı. Akşama kadar gelmeye devam 

ettiler. Birçoğu sabaha kadar atı üzerindeydi. Mağara küçük görünüyordu. Bir kürek 

aldım ve karı kazıyarak temizleyerek kendime bir seccade kadar büyük bir yer açtım. 

Göğsümü kadar kazdım ama zemine ulaşamadım. Bu, bana oturduğumda rüzgardan 

biraz korunma sağladı. İçeri girmem için bana yalvardılar, ama yapmadım. Adamlarım 

kardayken ve sürüklenirken, sıcak bir sığınakta rahatlık içinde olmak, adamlarım sefalet 

ve sıkıntı içindeyken rahatça uyumak yoldaşlık ve arkadaşlıktan uzan bir davranış 

olurdu. Farsça bir atasözünün dediği gibi, “Dostlarla beraber ölüm, düğündür.” 

Böylece karda kazdığım çukurda oturdum, başıma ve kulaklarımın arkasına dört parmak 

 
165 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 305-306. 
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kalınlığında kar yığılmıştı.166 

25. Boş Zamanlarında Bâbür (1519-20) 

Babürnâme 

(14 Ekim) Ertesi gün bahçeye gittim. Güzel bir mevsimdi. Çimler yonca yaprağı 

gibiydi nar ağaçları ise sonbaharın ihtişamıyla sararmıştı. Onların mevsimiydi, 

ağaçlardan kırmızı meyveler sarkıyordu. Portakal ağaçları sayısız portakalla yeşil ve 

parlaktı, ancak en iyileri henüz olgunlaşmamıştı. Şimdiye kadar bu bahçeden hiç bu 

kadar memnun kalmamıştım (1519). 

(18 Ekim) Çiğdelik'de durduk. Akşam namazına doğru bir ziyafet vardı; 

hanelerin çoğu buradaydı. Sonuna doğru, Gidayî Behcet çok gürültülü ve sıkıntılı hale 

geldi ve sarhoşken yanımdaki minderin üzerine düştü, bunun üzerine Gedayî Tagayî 

onu aldı ve taşıdı. Şafaktan önce yürüdükten sonra, Bârik-Âb vadisini keşfettim, bazı 

turak ağaçları çok güzeldi. Orada durduk ve mevsimsel yemeklerden yiyerek zengin 

mahsulün şerefine şarap içtik. Onları yolda toplanan bir koyunu öldürmelerini sağladık, 

biraz et yedik ve meşe dallarını yakarak kendimizi eğlendirdik.167 

(29 Ekim) Pazar günü, resim salonunda küçük bir kutlama yaptık. Oda çok küçük 

olmasına rağmen biz on altı kişiydik. (30 Ekim) Hasadı görmek için İstalif'e gittik. O 

gün macun yenildi. Gece boyunca çok yağmur yağdı. Beylerin ve hane halkının çoğu 

bahçenin dışındaki çadırıma sığınmak zorunda kaldı. Ertesi sabah aynı bahçede bir içki 

partisi yaptık, geceye kadar devam ettik. Ertesi sabah (1 Kasım) yine içtik, sarhoş olduk 

ve uyuduk. Öğlen vaktinde İstalif'e hareket ettik ve yolda macun yenildi. Bihzâdî'ye 

vardığımızda ikindi vaktine yakındı. Ekinler çok iyiydi. Hasat tarlalarında dolanırken, 

şaraba düşkün olanlar içki içmeye tekrar başladı. Macun almamıza rağmen, ürünler iyi 

 
166 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 305-307. 

167 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s.393. 
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olduğu için, bol miktarda meyve veren bu güzel ağaçların altına oturduk ve içmeye 

başladık. Yatsı vaktine kadar burada durduk. Epeyce sarhoş olan Abdullah bazı rahatsız 

edici açıklamalar yaptı daha sonra yaptığının farkına varınca rahatsızlık duyarak 

yatıştırma amaçlı birçok tatlı söz söyledi.168 

(6 Ocak) Bahçenin yakınında bir sala bindik. Portakalları sararıyordu ve bitkilerin 

yeşili güzeldi. Orada beş altı gün kaldık. Kırklı yaşlarımdan şaraptan uzak durmayı 

planladım buna bir seneden az kaldığı için şimdi bolca içiyordum. (7 Ocak)“Molla 

Yârek, pençgâhtan bestelediği nakşı çaldı.”169 Bu arada ben ilacımı alıyordum. 

Büyüleyiciydi. Bir süredir müzikal meselelere pek katılmamıştım. Benim de bir şey 

bestelemem gerektiğini düşündüm. (10 Ocak) Bir bardak şarap alırken, Farsça konuşan 

bir kadeh şarap içsin diye kararlaştırıldı. Sonuçta, birçok içki içildi. Sabah saat dokuzda, 

çayırdaki söğütlerin altında otururken, Türkçe konuşan herkes bir kadeh içsin denildi ve 

birçok kadeh kaldırıldı. Güneş tepeye çıktığında portakal ağaçlarının altına gittik ve 

şarabımızı kıyıda içtik (1520). 170 

26. Becûr Kuşatması (1519) 

Babürnâme 

Becûr halkı daha önce hiç tüfenk görmedi ve ilk başta onlardan korkmuyorlardı, 

atış seslerini duyuyorlar, silahların önünde duruyorlar, alay ediyorlardı. Fakat Ustad Ali 

Kuli beş kişiyi onunla düşürdü ve Veli Hâzin iki adamı onunla düşürdü. Diğer ateş 

edenlerde cesaret gösterdi kalkan ve zırhlı elbiseleri delerek bir kaç kişinin daha 

düşüşüne vesile oldular. Yedi ile on Becûrlu tüfenk darbesiyle yere serildi. Bu durum 

düşman hattında korkunun büyümesini sağladı, başlarını yerden kaldıramadılar. Akşam 

 
168 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s.395. 

169 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 400. 

170 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 400. 
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olduğunda askerlere şafakta saldırı için hazır olsunlar emri verildi (1519).171 

5 Muharrem Cuma günü (7 Ocak), ilk ışıkta davul sesleri birlikler arasında 

duyulmaya başladı, askerler bölgelerine ilerledi. Sol kol ile merkezin olduğu 

noktalardan kalkan geçirilip merdivenler kurularak tırmanmaya başlandı. Dost Bey'in 

adamları kuzeydoğu kulesinin ayağına ulaştılar ve duvarı yıkmaya başladılar. Ustad Ali 

Kuli de oradaydı ve tekrar tüfenk ile iyi atış yaptı iki kez de frengi attı. Merkezin 

solunda Melik Ali, merdivenden çıkarak düşmanla bir süre çatışmaya tutuşmuştu. 

Merkezden Muhammed Ali Ceng-Ceng ve küçük kardeşi Nevrûz, merdivenden çıkarak, 

kılıç ve mızrakla cesurca savaştılar. Baba Yasavul ise başka bir merdivende elinde 

baltasıyla düşmanın siperini yıkmaya çalışıyordu. Adamlarımızın birçoğu cesaretle 

yukarı tırmandı düşman oklarına aldırmadan duvarları kırıp savunmayı delmeye 

çalıştılar. Kuşluk vaktinde, Dost Bey'in zayıflattığı kule yıkılmıştı, düşman kaçırıldı ve 

kule ele geçirildi. Aynı zamanda merkezdeki adamlar merdivenlerle kaleye çıktılar. 

Allah'ın lütfu ve ihsanı ile güçlü kale iki-üç saat içerisinde zapt edildi. 172 

27. Panipat (Pânîpet) Savaşı (1526) 

Babürnâme 

Askerlere arabalarını getirmeleri emredildi. Yedi yüz araba getirildi, Ustad Ali 

Kuli'nin emriyle bu arabalara Rum tarzına göre arabalar arasına zincir yerine öküz derisi 

halatlarla arabaların birbirlerine bağlanması emredildi. Her iki araba arasında beş veya 6 

çit (mantlet) yerleştirilecek, bunların arkasından tüfenk atacaklardı. Bunları toplayıp 

kurmak için bu kampta beş veya altı gün kaldık. Ardından Beyler, tecrübeli savaşçılar 

ve irfan sahiplerinin çağrıldığı bir toplantı yapıldı. Pânîpet, çok ev bulunan bir şehir 

olmasından, etrafını çitlerle çevirip öncü kuvvetimizi çit (mantlet) ve arabalarla 

 
171 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 346. 

172 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 347. 
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güçlendirerek yaya tüfenk askerleri bunların arkasına konumlandırılmasına karar 

verildi. Bu sorun çözüldükten sonra, Pânîpet'e doğru yola koyulduk. Şehre vardığımızda 

(12 Nisan) sağ tarafımızda şehir ve mahalleler bulunuyordu. Önümüzde ise araba ve 

çitler (mantlet) kurulmaya başlamış, sol tarafımızda ise hendekler ve ağaçlar gibi 

engeller vardı. Her ok atımı mesafede, yüz-yüz elli adamın çıkabileceği kadar aralık 

bırakıldı. Askerlerin çoğu büyük bir korku içindeydi ve onları bunun için 

suçlayamazdım. İki ya da üç ay süren bir yolculukla buraya gelmişlerdi; bu insanlarla 

hiçbir bağımız yoktu, bize yabancıydılar ne onların dilini anlıyorduk ne de onlar bizim 

dilimizi anlıyordu.173 Bize karşı duran bu düşmanın 100.000 (1 lakh) askeri ve 1.000 

yakın fili olduğu tahmin ediliyordu.174 Düşmanın elinde selefinden kalan büyük bir 

hazinesi vardı, bu varlık daha fazla birlik satın almaya yeterdi. Fakat Allah her şeye en 

iyi şekilde rehberlik eder. Sultan İbrahim Kendini ispat etmek isteyen bir gençti, 

hareketleri savsak ve düzensizdi. Plansız bir şekilde durdu ve öngöremediği bir 

çatışmaya girdi. Cuma günü Recep ayının sekizinde, sabah namazında, düşmanın 

ilerlemekte olduğu haberi geldi. Bizde, hemen zırhımızı giyip silahlarımızı kuşandık. 

Sağ kol Humayun, sol kol ise Muhammed Sultan Mirza tarafından yönetildi. Çın-Timur 

ve Halife merkezin sağına ve soluna önderlik etmekteydiler. Husrev Kökaltaş 

ilerlemeye öncülük etti; Abdülaziz ise ihtiyata tâyin edildi. Sağ ve sol kollardan 

Moğollar düşman yaklaştığında iki koldan düşmanın arkasından saldırmak üzere pusuya 

yerleştirildi (1526). 175 

Düşmanın karaltısı göründüğünde, sağ kola doğru bir yönelme vardı bu yüzden 

ihtiyata tayin edilen Abdülaziz yardıma gönderildi. Sultan İbrahim’in ordusu hiç 

durmadan hızlı bir şekilde gelmekte idi. Ancak yaklaştıklarında ve askerlerimi 

 
173 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 430. 

174 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 431. 

175 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 433. 
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gördüklerinde tereddütte düşüp bir süre zaman kazanmak için beklediler. İlerleyişleri 

ritmini kaybetti ve aynı hızda ilerleyemediler. Pusuya konumlandırılan birlikler sağ ve 

soldan düşmanın arkasına geçti ve oklarla dikkat dağıttılar, sağ ve sol kol alaylarına ise 

düşmana saldırmaları emri verildi. Mehdi Hoca, sol kanadın geri kalanından önce geldi 

karşısına fil üzerinde bir askeri çıktı ama onu ok yağmuru altında bırakarak geri 

döndüler. Ahmedî'yi sol kolu desteklemesi için merkezden gönderdim. Savaş sağ tarafta 

devam etmekteydi. Muhammedi Kökeltaş ve diğerlerine merkezden ilerleyip harekete 

geçmeleri emrini verdim. Üstâd Ali-Kuli, frengi topu ile merkezden iyi gülleler attı. 

Mustafa ise merkezin sol kolundan iyi gülle attı.176 

Sağ ve sol kol, merkez ve köşeler, düşmanla çevriliydi. Onları ok yağmuruna 

tutmaya gayret ediyorduk. Düşman sağa ve sola bir ya da iki zayıf saldırıda bulundu, ancak 

adamlarımız onları oklarla engelledi ve merkeze yönlendirdi, böylece düşman bir araya 

toplandı, ilerlemeyecekleri ve kaçamayacakları bir alanda sıkışıp kaldılar. Savaş 

başladığında güneş mızrak boyu kadar doğmuştu. Savaş öğle vaktine kadar sürdü. Öğle 

vakti geçtiğinde düşman yenildi ve paramparça edildi. Dostlarım muzaffer geldi ve sevince 

boğuldular. Yüce olan Allah'ın lütfuyla ve merhametiyle, bu zorlu görev bizim için 

kolaylaştı. Kalabalık ordu yarım gün içinde yok edildi, toza gömüldü. Beş ya da altı bin 

adam İbrahim'e yakın bir yerde katledilmiş olarak bulundu. Savaş alanının katledilenlerin 

15 bin veya 16 bin adam olduğunu tahmin ediyorduk; Ancak daha sonra Agra yerlilerinin 

hesaplarına göre burada ölenlerin 40.000 ile 50.000 arasında olduğu anlaşıldı. Düşmanı 

yendikten sonra, takip etmeye, katletmeye ve tutsak etmeye devam ettik. 177 

  

 
176 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 434. 

177 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 435. 
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28. Babür'ün Şaraba Tövbe Etmesi (1527) 

Babürnâme 

Atıma binerek gezmek için dışarı çıktım, yolculuğun sırasında tövbe etmenin 

arzusuyla keder içindeydim (1527). Kendi kendime dedim ki; ey ruhum— 

“Ne zamana kadar günahlardan zevk alacaksın? 

Tövbe tatsız değildir; onu da tat. 

Ne zamana kadar isyanda bulunacaksın? 

Ne zamana kadar mahrumiyetler içinde rahat edeceksin? 

Ne zamana kadar nefsine tâbi olacaksın! 

Ne zamana kadar ömrünü zâyî edeceksin! 

Gazâ niyeti ile yürüyorsun, 

Ölümü göze alıyorsun. 

Ölümü göze alan kimsenin ne yapacağını bilirsin, 

Kendini bütün haramdan uzak tutar, 

Kendini bütün günahlarından temizler. 

Bu geçici hayata vedâ edip, 

Şarap içmekten tövbe ettim. 

Altın ve gümüş sürahi ve kadehleri, 

Bütün meclis takımlarını o zaman toplayıp; 

Hepsini kırdım. 

İçkiyi terk edip, gönlümü rahatlandırdım.”178 

Altın ve gümüş kapların parçaları layık olanlara ve yoksullara dağıtıldı. 

  

 
178 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 507. 
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29. Babür'ün Kanva Savaşı Öncesi Askerlere Seslenişi (1527) 179 

Babürnâme 

Askerlerimin cesaretinin kırılışı ve isteksizliklerini gördüğümde kararımı verdim. 

Bütün Beyleri, subayları çağırdım ve onlara seslendim (1527): 

Beyler ve yiğitler - “Dünyaya gelen herkes ölecektir. Yalnız Allah kuşkusuz 

ebedidir. Hayat meclisine giren herkes, nihayet ecel kadehinden içecektir. Dirilik 

konağına gelen herkes, nihayet dünya denilen bu gam evinden geçecektir. “Kötü adla 

yaşamaktansa, iyi adla ölmek daha iyidir.“ 

“ İyi adla ölürsem, ne âlâ; 

Bana nam lâzım, çünkü vücut ölecektir. ”180 

Yüce Allah bize mutluluğu ve serveti vermekle nezaket gösterdi, eğer ölürsek 

şehit olur, öldürürsek gazi oluruz; eğer fethedersek onun adıyla kazanırız. Hepiniz 

Allah'ın kelamı üzerine ant içelim, kimse bu mücadeleye arkasını dönmeyecek ve can 

bu bedenden ayrılana kadar mücadele devam edecek. 

Büyük ve küçük herkes Kur'an’ı eline alıp ant içtiler. 

30. Şîr Şah’ın Kararı (1527) 

Abbâs-ı Servânî: Târîḫ-i Şîr Şâhî 

Ben, Şîr Şah'ın maceralarının yazarı olan Abbas, bunları amcam Şah 

Muhammed'in kendi ağzından duydum. Kendisi seksen yaşındaydı ve Çanderi 

savaşında Babür'ün yanındaydı. Şeyh İbrahim Servânî bana, "Şîr Şah'ın odasına gelip 

herkesin güldüğü palavraları duymamı söyledi." Buna göre Şîr Şah'ın odasına gittik. 

 
179 Hindi (खानवा) Khānvā, yakınında bir köyde gerçekleşen bu savaş Babür zaferi ile 

sonuçlanmıştır. Ayrıca artık Babür ile savaşmak isteyenlerin gözü korkmuştur; Kanva 

Alan Vuruşması; Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947, s. 23-24 

180 Bâbür Şah, Baburnâme, 1970, s. 512 
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Konuşma sırasında Şeyh İbrahim, “İmparatorluğun tekrar Afganların eline geçmesi ve 

Moğolların ülkeden kovulması imkânsız” dedi. Şîr Şah; Şeyh Muhammed, 

söylediklerime kulak ver ve benimle Şeyh İbrahim'in tanığı ol, şans yanımda olursa kısa 

süre içinde Moğolları Hint topraklarından kovacağım. Moğollar adam - adama savaşta 

Afganlara üstün değiller. Afganların anlaşmazlıkları yüzünden Hint imparatorluğu 

elimizden kayıp gitti. Moğollar arasında bulunduğum ve eylemlerini nasıl yürüttüklerini 

bildiğim için, hiçbir düzen ya da disipline sahip olmadıkları gibi sultanlarının 

gururundan kendilerini yönetmiyorlar. Devletin bütün işlerini memurlara ve vezirlere 

bırakıp onların sözüne güveniyorlar. Ancak bu ayrıcalıklar her durumda yozlaşmaya 

sebep olur; ister asker, isterse çiftçi, ister asi zemîndâr(toprak sahibi) olsun, ister sadık 

isterse sadakatsiz olsun, parası olan işini ödeyerek yerine getirebilir; Ancak, parasız 

adam yüzlerce kez sadakat göstermesine rağmen, sonunda asla hak ettiğini alamaz. 

Altın için arzu, dost ve düşman arasında ayrım yapmaz; eğer talih benden yana olursa, 

yakında tüm Afganlar benim egemenliğimin altında toplanacak ve tekrar asla 

bölünmeyecekler (1527). 
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31. Hümâyun Şah'ın Karakteri181 

Mirza Haidar: Ta'rikh-i-Rashidi, Çev: E. Denison Ross 

Mirza Haydar Duğlat: Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi 

Hümâyun Şah, Babür'ün oğullarının en büyüğü ve en şöhretlisi idi. Onun kadar 

yetenekli ve mükemmel çok az insan gördüm ancak kötü karakterli ve ahlaksız pek çok 

insanla ilişkileri vardı. Bazı kötü alışkanlıklar kazandı, bunların arasında afyon 

bağımlılığı da vardı. Kötülük sultanlığın kalbine yerleşince, halk bu ahlaksızlıklar 

hakkında konuşmaya başladı. Bununla birlikte, ona mükemmel vasıflar bahşedilmişti, 

savaşta cesur, şölenlerde eşcinsel ama cömertti. Kısaca, ağırbaşlı, görkemli bir egemen, 

devleti ve sultanlığı tüm ihtişamıyla gözetleyen ve koruyan birisiydi. Agra'da servisine 

girdiğimde, yenilgilerinden sonraydı ve insanlar onun ne olduğuyla ilgili olarak geriye 

görkemi ve ihtişamının kalmayacağını söylüyorlardı.  Oysa ordusu Ganj seferindeyken 

onun emrinde hala 17.000 asker vardı (1539).182 

Sultan ve ben Moğol usulü arkadaş olduk ve bana dost (hitabı) adını verdi. 

Konseyde bana hiçbir zaman başka bir isim söylemedi ve bu konuda kesindi. Sultan'ın 

hizmetinde olan kardeşlerimden hiç biri, hiç bir zaman benim gibi onurlandırılmamıştı. 

Ben, Haydar Mirza sultanın dostu olarak adlandırıldım sadece kardeşi değil ayrıca onun 

"dostu" olarak seçildim. 

 
181 Babür Şah vefatından sonra tahta geçer. İlk dönemi 1530 – 1540 yılları arasındadır. 

Şir Şah yenilgisinden dolayı Hindistan’dan çekildi. Şir Şah ölümü taht kavgası 

vesilesiyle şans yüzüne güldü İskender Şah’ın yenilgisi ile 1555 yılında Delhi tahtına 

geri oturdu. 8 Ocak 1556 yılında vefat etmiştir; Enver Konukçu, “Hümâyun”, DİA, 

1998, C. 18, s. 481-483.  

182 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, s. 

640. 
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32. Begümler Agra'da (1535) 

Gülbeden: Hümayunnâme, Çev: Mrs. A. S. Beveridge 

Pazar ve salı olan divan günlerinde padişah nehrin diğer tarafına giderdi. Bahçede 

kaldığı süre boyunca annesi, kız kardeşleri ve hanımları sık sık ona eşlik ederlerdi 

(1535).  Hepimiz, Begümler ve kız kardeşlerim onun çevresindeydik; Bir Begüm'e veya 

kız kardeşinin konutuna gittiğinde, bütün begümler ve tüm kız kardeşleri onunla 

giderdi. Ertesi gün bu alçakgönüllü kişinin (kız kardeşi Gülbeden Begüm'ün) çadırına 

geldi ve eğlence gecenin üçüncü peherine183 kadar sürdü. Orada çok sayıda begüm 

vardı, kız kardeşleri, rütbe ve konum sahibi bayanlar ve müzisyenler de oradaydı. 

Üçüncü nöbetten sonra Hazretleri memnun bir şekilde dinlenmeye çekildi. Kız 

kardeşleri ve begümler onun huzurunda istirahat ettiler (bulundukları yerde yattılar).184 

Bige Begüm bizi uyandırdı ve “Dua zamanı geldi” dedi. Haşmetli, abdest almak 

ve hazırlanmak için su istedi. Bige Begüm Padişahın uyanık olduğunu fark etti. 

Şikâyete başladı ve ona şöyle dedi: “Kaç gündür bu bahçeyi ziyaret ediyorsunuz ama 

evimize hiç gelmediniz. Dikenler buna uygun şekilde ekilmemiş. Dairemizi de ziyaret 

edeceğinizi ve orada da bir kutlama yapacağınızı umuyoruz. Ne zamana kadar bizi 

gözden düşmüş ve çaresiz bırakacaksınız? Bizim de kalbimiz var. Üç kez ziyaret ederek 

diğer yerleri onurlandırdınız, gece gündüz eğlenceye ve sohbete katıldınız. ”185 

Konuşmasını bitirdiğinde, Haşmetli hiçbir şey söylemedi ve namaz kıldı. Bir süre 

sonra “Bibi, hangi kötü muameleden dolayı bu sabah şikâyette bulundunuz?” ve 

 
183 Hindi (पहर)pahar: Hindistan, Pakistan ve bazı diğer ülkelerde kullanılan bir zaman 

birimidir. Bir peher 3 saate eşittir; Gülbeden, Hümayunnâme, Çev. Abdürrab Yelgar, 

Ankara, TTK, 1987, s. 154. 

184 Gülbeden, Hümayunnâme, 1987, s. 154. 

185 Gülbeden, Hümayunnâme, 1987, s. 155. 
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“Şikâyet edilecek yer orası değildi. Hepiniz biliyorsunuz, sizlerin daim yakınındayım. 

Onları mutlu etmek ise benim için zorunluluktur, yine de onlardan çok utanıyorum 

çünkü onları nadir görüyorum. Sizden bir açıklama istemek uzun zamandır aklımdaydı 

ve siz de beni konuşmaya zorladınız. Ben bir afyon bağımlısıyım. Gelmelerde ve 

gidişlerimde gecikme olursa, bana kızma. Aksine, bana bir mektup yazın ve 'Ne zaman 

uygun olursanız gelin, ya da gelmeyin. Her koşulda size minnettarız ' deyin. ”186 

33. Ganj Nehri Savaşı (1540) 

Mirza Haidar: Ta'rikh-i-Rashidi, Çeviren: E. Denison Ross 

Mirza Haydar Duğlat: Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi 

Ordu Ganj kıyılarına elinden geldiğince iyi bir durumda ulaştı. Orada, yaklaşık 

bir ay boyunca kamp kurdu; Padişah nehrin bir tarafındaydı, Şîr Şah ise diğer tarafında 

karşı karşıya geldiler. Askerler sayısı 200.000'den fazla kişiyi bulmuş olabilir. Padişahın 

kafilesindeki ekipmanların arasında, her biri dört çift çıkıntı tarafından çekilen ve her 

biri 500 miskal (yaklaşık 12 kilo) ağırlığında topu taşıyan 700 araba vardı. Ve orada 21 

araba vardı her biri sekiz çift manda ile çekiliyordu, atışlar 5.000 miskal (yaklaşık 21 

kilo) ağırlığında erimiş pirinçtendi ve her birinin maliyeti 200 miskal gümüştü. Bir 

fersah uzaklığında gözün gördüğü her şeyi vururlardı (1540). 187 

Herkes çökmeye başladı ve en şaşırtıcı kısmı, terk edenlerin çoğunun Şîr Şah'a 

gitmemesiydi ve ondan hiçbir iyilik beklememesiydi. Ordunu çöle gitmesiyle, durum 

değerlendirilerek savaşmadan geri çekilmeme kararı aldık. Sonuç bizden yana olmazsa, 

hiç değilse kimse bizi Hindistan gibi bir imparatorluğu sağlam bir darbe indirmeden 

geri çekilmekle suçlayamazdı. Bir başka husus ise nehri geçersek, firarın (geri 

 
186 Gülbeden, Hümayunnâme, 1987, s. 155. 

187 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, s. 

645. 
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çekilmenin) artık mümkün olmayacağı idi. Bu yüzden çarpıştık.188 

10. Muharrem 947 (17 Mayıs 1540) yılında planımızı yürürlüğe koymak için 

harekete geçirdik ve önerilerimizi yaptık. Karar verdiğimiz gibi merkeze arabalar ve 

küçük silahlar yerleştirildi. Silahların komutası (tüfeklerin idaresi), Muhammed Han 

Rumi'ye, Ustad Ali Kuli'nin oğullarına, Ustad Ahmed Rumi'ye ve Hüseyin Halife'ye 

verildi. Arabalar ve havanlar uygun pozisyonlarına (önde topçular yaklaşık 5.000 adet) 

yerleştirildiler. Diğer bölümlere ise az şöhretli (namı olmayan) emîrler yerleştirildi.189 

Padişah bu eserin yazarını soluna yerleştirdi, böylece sağ kanadın Padişahın 

solunda kalması gerekiyordu. Aynı pozisyonda, seçilen birliklerin kuvvetleri 

yerleştirildi. Soluma bütün uşaklar tayin edildi. 400 savaşçı seçtim, savaşa ve 

savaşmaya aşina idiler. Elli tanesi ise atların zırhlarıyla ilgileniyorlardı. Ben ve ırmak 

arasında yirmi kişilik kuvvet emîrlerden oluşuyordu, hepsi tuğ taşıyordu. Bu pozisyonda 

sol kanadın diğer parçaları da vardı ve diğerleri tarafından yargılanmalılar: savaş 

gününde Şîr Şah, tümenleri yerleştirdiği zaman yirmi yedi sancağa ayrıldılar. Bunlardan 

hiçbiri görünmüyordu, bu durum soylular arasında endişeye mahal verdi. Düşmanın 

kendilerine karşı avantaj elde edeceğini düşünüyorlardı. Askerler ve emîrlerin cesareti, 

yiğitliğin gösterisi, tasavvuruydu.190 

Şîr Şah beş tümen asker ile geldi, her birinde 1.000 askerlik beş tugay ve 

önlerinde ise 3.000 askeri vardı. Bütünün 15.000'den az olduğunu tahmin ettim ama 

Çağatay kuvveti yaklaşık 40.000 olarak hesapladı, tamamı atlara monte edilmiş ve 

 
188 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, s. 

645. 

189 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, s. 

646.  

190 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, s. 

646. 
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demir zırhla kaplıydı. Denizin dalgaları gibi yükseldiler, ama ordunun emîrlerinin ve 

subaylarının cesaretini tarif ettiğim gibiydi. Şîr Şah'ın ordusu siperden çıktığında, dört 

bölüme eşit gibi görünen iki tugay durdu ve üç tugay de rakiplerine karşı ilerledi. Bizim 

tarafımızda seçtiğim noktayı ele geçirmek için liderlik ediyordum; ancak oraya 

ulaştığımızda, onu işgal edemedik, Çağatay ordusundaki her emîr ve vezir, zengin ya da 

fakir olsun, orduya hizmet eden askerlerdi (gulâmları vardı). Yüzlerce hizmetçisi ve 

takipçisi olan bir emîr, savaş gününde efendilerine yardım etmeyen ve kendileri 

üzerinde kontrol sahibi olmayan beş yüz hizmetçi ve gulâm vardı. Bu yüzden, çatışma 

olan yerlerde gulâmlar tamamen kontrol edilemiyordu. Efendilerini kaybettiklerinde, 

paniğe kapıldılar ve gözleri kapalı düşünmeden dehşetin içine girdiler. Kısacası, 

yerimizi tutmak imkânsızdı. Bizi arkadan sıkıştırdılar, savaş arabaları arasında uzanan 

zincirlere doğru ittiler altüst olmuş askerler savruldular. Arkada olanlar, önlere baskı 

yaparak zincirlerin bozulmasını sağlıyordu. Bu şekilde tüm düzen imha edildi.191 

Merkezin durumu buydu. Sağda, Şîr Şah savaş düzeninde ilerledi; Ancak, bir ok 

atılmadan önce, askerleri rüzgârdan saman gibi kaçtılar ve hizayı bozarak hepsi merkeze 

doğru sıkıştı. Komutan tarafından öne gönderilen gulâmlar, savaş arabalarının hizasına 

doğru koştu ve tüm dizi bozuldu: “Mir, adamlarından, adamlarda Mir’den ayrıldı”. 

Böylece merkez kırıldığı zaman, bütün kaçaklar sağ taraftan oluyordu. Çağatay 

ordusunu, siviller ve işçiler dışında 40.000 erkek olduğunu tahmin etmiştim. 10.000 kişi 

kaçtı ve Şîr Şah bir zafer kazanırken, Çağatay mağlup edilirken, bu savaş alanında 

sadece bir adam değil bir dost ya da bir düşman yaralıydı. Silah atışı yapılmadı ve savaş 

arabaları işe yaramazdı.192 

 
191 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, s. 

647. 

192 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, s. 

648. 
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Çağatay yenildiğinde, pozisyonları ve Ganj arasındaki mesafe neredeyse bir 

fersah uzaktaydı. Tüm emîrler ve yiğitler, bir yara bile almadan ırmağı güvenli geçerek 

kaçtı. Düşman onları takip etti ve zırhlarını ve mantolarını atmaya vakti bulunmayan 

Çağatay, suya daldı. Birçok meşhur emîr boğuldu ve ya da kendi isteğiyle geride kaldı. 

Nehirden çıktığımızda öğle vaktiydi, 17.000 asker Padişahın yanındaydı. Tardı Beg 

tarafından kendisine verilen atın üzerinde hiçbir şey yoktu. “İstikrar ve egemenlik 

Allah'tandır." Bin kişi arasından sekiz kişi ırmaktan çıktı; Gerisi suda öldü. Toplam 

zarar bu durumdan tahmin edilebilir. Agra'ya vardığımızda oyalanmadık, çökmüş ve 

moralsiz bir haldeydik. Kalbimiz parçalanmış halde Lahor'a doğru yola koyulduk.193 

34. Hümâyun Şah'ın Ekber Şah'ın Annesi Olacak Kişiyle Evlenmesi 

(1541) 

Gülbeden: Hümayunnâme, Çev: Mrs. A. S. Beveridge 

Hamide Banu ile ilgili olarak, hazretleri “Bu kim?” diye sordu. “Mir Baba 

Dost'un kızıdır” dediler… O günlerde Hamide Banu sık sık Mirza (Hindal) yanındaydı 

(1541). Başka bir gün Hazretleri annesine ziyarete geldi, orada Baba Bey ile olan yakın 

ilişkisini vurguladı. Bana evlenmek için kızını vermeye layıktır. Mirza Hindal itiraz 

etmeye devam etti ve “Ben bu kıza kendi kız kardeşim gibi, çocuğum gibi bakıyorum. 

Hazretleri Padişahtır. Allah yasaklar, uygun bir nafaka verilmeli yoksa başımıza 

sıkıntılar peyda olur. Hazretleri (o sıralar Şîr Şah yenilgisinden dolayı fakirleşmişti) 

öfkelendi ve şiddetli şekilde orayı terk etti. Sonra Valide Hazretleri bir mektup yazdı ve 

şöyle dedi: “Kızın annesi, bundan önce bile ikna etmeye çalışıyordu. Birkaç kelimeyle 

öfkelenip uzaklaşmanız hayret verici.” Cevabı şöyle yazdı: “Hikâyenizi beğendim. 

Nafaka hakkında yazdıklarına gelince, Allah'ın izniyle, istedikleri şey yapılacak. Gözüm 

 
193 Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 2006, s. 

648. 
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yolda, bekliyorum ” dedi.194 Başka bir gün Valide Hazretleri geldi ve “Hamide Banu'yu 

araması için birisini gönder” dedi. Aramaya gidildi ancak Hamide Banu gelmedi ama 

şöyle söyledi, “Saygılarımı sunmaya başka bir gün geleceğim. Neden tekrar geleyim? 

Sultanları bir kez görmek meşru; ikinci kez ise yasaktır. Ben gelmeyeceğim.”  Kırk gün 

boyunca Begüm direndi, tartışıldı ancak fikrini değiştirmedi. Sonunda, annem Dildar 

Begüm şöyle söyledi, “Eninde sonunda birisiyle evleneceksin. Bir sultandan daha iyi 

kim olabilir?" Begüm " Evet birisiyle evleneceğim fakat öyle birisine varacağım ki elim 

onun yakasına varabilsin; elimin eteğine bile varamayacağını bildiğim birine varmak 

istemiyorum"195 dediler.  Sonra Valide Hazretleri ona birçok tavsiyede bulundu. 

Nihayet, uzun tartışmaların ardından, 1541 yılının öğleden sonra, Hazretleri usturlabı 

kendi eline aldı ve uygun bir saat seçti, Mir Ebulbaka’yı çağırdı ve evliliğin hızlıca 

yapılmasını istedi.  Mir'e çeyiz için para verdi. Düğünden sonra orada üç gün kaldı 

ardından yola çıkarak tekneyle Bekker'e geçti. 

Ömerkût Kalesi’nde196sabahının erken saatlerinde 4 veya 5. Recep günü 949 

(14/15 Ekim 1542)  yılında Celâleddin Muhammed Ekber hazretleri doğdu. Bu güzel 

zamanda doğmuş bir çocuğun şanslı ve uzun ömürlü olacağını söylediler.197 

35. Hümâyun Şah Kabil'de (1549) 

Gülbeden: Hümayunnâme, Çev: A. S. Beveridge 

Bedahşan dönüşünde İmparator, Kabil'de bir buçuk yıl geçirdi ardından Belh'e 

gitmeye karar verdi. Bağı Dilküşa, karargâh kurdular (1549). Begümler tekrar tekrar 

Padişaha “Ah, revaç (ravent, rübarb bitkisi) nasıl büyüyor” diye sordular. Hazretleri, 

 
194 Gülbeden, Hümayunnâme, 1987, s. 172. 

195 Gülbeden, Hümayunnâme, 1987, s. 172. 

196 Enver Konukçu, “Ekber Şah”, DİA, 1994, C. 10, s. 542-544. 

197 Gülbeden, Hümayunnâme, 1987, s. 178. 
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“Orduya katıldığımda Kuhdamen'e seyahat edeceğim, böylece dışarı çıkıp revâcı 

görürsünüz” dedi. Öğleden namaz vaktinde (Kabil'den) bahçeye çıktı. Begümlerin 

oturduğu Kulu Bey'in konağı yakındı. Hazretleri durunca Begümler onu gördü, ayağa 

kalkarak saygıyla eğildiler. Begümler selam edince, Hazretleri eliyle gelin işareti 

yaptı.198 

Fahrünnisa Mâmâ ve Afgani Ağaçe biraz önde gidiyorlardı. Bahçenin alt 

kısmında Afgani Ağaçe'nin geçemediği bir dere vardı ve altından düştü. Bu nedenle bir 

saat gecikme yaşandı. Sonunda Hazretleri ile yola çıktık. Mah Çüçek Begüm bilmeden, 

atı (padişahın atından) biraz yükseğe çıktı. Hazretleri bu yüzden çok gücendi. İşbu bağ 

yüksekte idi ve duvarlar henüz yapılmamıştı. Padişahın yüzünde kızgınlık kendini 

gösterdi, "Siz devam edin ben biraz afyon alıp kızgınlığım geçince geleceğim" diye 

buyurdu. İstendiği gibi biraz gittiğimizde bize katıldı. Kızgın görünümünü tamamen bir 

yana bırakmıştı ve yüzünde mutlu ve güzel bir bakışla geldi. Mehtaplı bir geceydi. 

Konuştuk ve hikâyeler anlattık yumuşak bir sesle şarkı söyledik. Tepelerin eteklerine 

gittik ve akşam olunca yürüyüş yaptık. 199 

36. Şîr Şah'ın Hükümeti (1545)200 

Abbâs-ı Servânî: Târîḫ-i Şîr Şâhî 

Şîr Şah, sultanlığın yönetimiyle ilgili işlerle şahsen kendisi ilgilenmiş, 

yönetmiştir. Fani heveslere kendini kaptırmamış, özveri ve bağlılıkla gece gündüz tüm 

bu işlerle ilgilenmiştir. Geceleri az uyurdu, uyandığında önce abdestini alır sonra 

 
198 Gülbeden, Hümayunnâme, 1987, s. 205. 

199 Gülbeden, Hümayunnâme, 1987, s. 205. 

200 Sûrîler: 1540-1564 yılları arasında Kuzey Hindistan’da hüküm sürerler, Afgan asıllı 

olup Sûr kabilesindendirler.  Kurucusu ve ilk hükümdarı Şîr Şah’dır (1540-1545); Azmi 

Özcan, Sûrîler, DİA, 2009, C. 37, s. 541-542.  
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duasını eder ve işlerine geri dönerdi. Memurlarının söyleyeceklerini dinler, ardından Şîr 

Şah'ın emirleri kayıt altına alınıp süreç tamamlanırdı. Sabah olunca tekrar abdestini alır, 

namazını kılardı. Bundan sonra reisler ve askerler ona saygılarını sunardı. Bu fuzuli 

işleri bitirdikten sonra İşrak namazını kılardı. Daha sonra reislere ve askerlere câgîr 

atanmalarını sorardı. Onlara herhangi bir baskı altında olup olmadıklarını, kötü 

muamele görüp görmediğini, nasıl düzelteceğini sorardı. Çünkü Şîr Şah adaletin 

mücevherleriyle süslenmişti. Kimseye ayrıcalık vermedi, akrabalarına bile gerekli 

gördüğünde ceza vermekten geri durmadı. Sonra eski askerleri topları, ücretlerini ödedi 

ve yeni askerlerle konuştu. Afgan askere kendi dillerinde sorular sordu. Eğer biri ona 

güzel cevap verirse onu daha iyi ödüllendirir ve şöyle söylerdi: "Afgan lisanını bir dost 

saydım." Sonra hazineyi denetledi ve raporları inceledi. Günün iki buçuk saati böyle 

sona erdiğinde, uleması ile kahvaltı yaptı, öğleden sonraya kadar devam etti (1545). 

Her yıl veya ikinci yılda emirlerini değiştirdi ve yenilerini gönderdi; “Ben 

dikkatlice inceledim ve öğrendim ki bölge yönetiminde olduğu gibi herhangi bir ofiste 

böyle bir gelir ve kar olmadığını anladım. Bu nedenle, iyi sadık tecrübeli memurlarımı 

maaş ve kar elde etmekten ziyade ilçelerin sorumluluğunu üstlenmeleri için 

gönderiyorum ve iki yıl sonra onları, başkalarının da gelişebileceği şekilde 

değiştiriyorum. “Şîr Şah her zaman yaklaşık 150.000 süvari ve 25.000 piyade, tüfenk ve 

yaylarla donanmış askeri hazır tuttu. Nerede ihtiyaç duyarsa bu garnizonları orada tuttu. 

Bir süre sonra, birliklerini çağırır bunlar câgîrlerin ve konforun tadını çıkartanlar 

olurdu. Onları başka yere gönderir burada muzaffer ordunun içinde didinmeyi ve 

sabretmeyi öğrenirlerdi. 

Her yerde mahkemeler kurmuştu ve yardım kuruluşları kurmakla meşguldü. 

Yoksul gezginlerin rahatı için iki kos201 aralığında her yolda bir dinlenme evi yaptı, 

dinlenme evleri bazıları Pencap, Bengal ve Sunargaon'da, diğerleri ise Agra, Burhânpûr, 

 
201 1 Kos = yaklaşık 3 km. 
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Çittorgarh, Lahor ve Multan'daydı. Her dinlenme evinde, atlara su, yatak, yiyecek ve 

tahıl temin edilir, Hindular ve Müslümanlar için ayrı konaklama yerleri bulunuyordu. 

Her dinlenme evinde, haberlerin hızlı bir şekilde gönderilmesi için iki at tutuldu. 

“Hayatım yeterince uzun sürerse” dedi, “Her sarkar202 bir kale inşa edeceğim, ezilenlere 

sığınacak bir sığınak oluşturacağım. Tüm dünyadaki dinlenme evlerini tuğlayla 

yapıyorum bu yollarda dinlenenlerin güvenliğini sağlayacaktır." Bir soygun geçekleşirse 

ve failler keşfedilmesiydi, amiller ve valilere talimat verdim, komşu şeflerini 

tutuklatarak onları uslu durmaya zorladım. Çünkü bu soygunlar yalnızca şeflerin 

hoşgörüsü sayesinde gerçekleşirdi. Şîr Şah ve İslam Şah döneminde bu şefler kendi 

hudutlarını korumalı ki gezginler buralara ilgi duysun. Orduya tarımla uğraşan burada 

yaşayan halka zarar vermemesi yönünde kanun vardı. 

37. Ekber Şah'ın Chittorgarh Kalesi Kuşatması (1567-8)203 

Târîḫ-i Elfî 

Sultan son derece güçlü bir kale olan Çittorgarh204 kalesini almaya kararlıydı. 

Kaleye geldiğinde, o kadar şiddetli yağmur yağıyordu ki, bir süre boyunca kale 

görünmez oldu. Hava düzelince tekrar kale görünür hale geldi. Kale, tepeleri olmayan 

bir düzlüğün ortasında durmakta idi. Çevresi altı kos(1 Kos = yaklaşık 3 km) duvarların 

uzunluğu ise zeminden yukarı yaklaşık üç kosidi. Tepenin üzerinde bir kaynak vardı 

ama bunu inşa edenler hakkında bir ipucu yoktu. Büyük bir tanktı, yağmur yağdığında 

dolacak şekilde inşa edilmişti, böylece garnizonlar asla susuz kalmıyorlardı. Doğu ve 

kuzey taraflarında kale sert taşlarla kaplıydı böylece garnizon bu taraflardan gelecek 

tehditlere karşı kendilerini güvende hissediyordu. Eğer diğer taraftan, tüfenkler ve 

 
202 Hindi (िरकार) sarkâr: hükümet, tüm ülkeye anlamındadır.  

203 Ekber Şah, 1556-1605 yılları hüküm süren Babür padişahıdır.  

204 Hindistan Hariyānā(Haryana) eyaletinde yer alır. 
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mancınıklar kaleye ulaşamazsa ciddi hasara sebebiyet verebilirler. Tüm zemin ve 

tepeler doluydu, evler bir kaç kat yüksekliğindeydi. Siperler kalabalık şekilde 

korunuyordu, kumanya ve cephanenin büyük bir kısmı buradaydı (1567-8). 

Ekber Şah tüm bölgeyi dikkatlice araştırdı. Uzun bir kuşatma olmaksızın kalenin 

düşmeyeceğini anladı. Garnizon, getirdiği sadece üç ya da dört bin atlı küçük bir kuvvet 

belirlendiği zaman, bağırdılar ve hor gördüler.  Ancak bataryalar emîrler arasında 

dağıtıldı. Her gün birisi ulaştı ve kendisine ayrılan bataryayı alarak ayrıldı böylece kale 

yakında kuşatılacaktı. Gün be gün saldırılar sıklaştı ve her yanı sardı, birçoğu bu 

saldırılarda güçlü savunucular tarafından şehit oldular. Siperler kazılmış ve sabatlar (bir 

tür sundurma) inşa edilmişti, tüm bölgelerden yaklaşık beş bin inşaatçı, marangoz, 

duvarcı, demirci ve kazıcı toplanmıştı. İki sabat başladı; karargâh çok genişti. Sabatlar 

tepenin ortasından başladı. 

Savunanlar hiç sebat görmemiş ve şaşırmışlardı, ancak onu durdurmaya çalıştılar. 

Yedi ya da sekiz bin süvari ve çok sayıda topçu onlara saldırdı. Yüzlerce işçi her gün 

ölüyordu, ölmüş bedenleri üstü üste dizildi ve taş yerine kullanıldı. Sultan zorlamayı ve 

baskıyı asla kabul etmeyecekti. Kısa süre sonra bir sabat duvara ulaştı, üstüne Ekber ve 

adamlarının saldırıyı rahatça izleyebilmesi için bir koltuk yapıldı. Garnizon sabat ile 

uğraşırken, mühendisler duvarların altında birkaç mayın yerleştirdi. Muazzam orduyla 

karşı karşıya kaldı. Yol tuzaklarla ve barutla doldurulmuş mayınlarla doluyken üç ya da 

dört yüz cesur adam yarıktan geçmek için harekete geçti. Her iki mayın da ateşlendi ve 

bunlardan biri burcu havaya uçurdu, taşları belli bir mesafeye düştü; Büyük bir gedik 

açıldı ve hücum hattı yalnızca garnizonun güçlü bir kuvvetiyle karşılanabilmek için 

savaş çığlıklarıyla bağırdı; iki kuvvet arasında ki mücadele doruğundayken ikinci mayın 

patladı ve dostu da düşmanı da havaya uçurdu, uzuvlar her yöne saçıldı. İki ya da üç kos 

(1 Kos = yaklaşık 3 km) boyunca 50 ve 100 menn taş savruldu. İki kos boyunca her yer 

cesetlerle kaplıydı. Çok sayıda garnizon öldürüldü ve toz duman içinde imparatorluk 
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ordusu geri çekildi, düşman cesurca kayıplarını sakladı. 

Bütün bunları gören Padişah, çabalarını iki katına çıkardı, Hindistan'daki en 

güçlü kaleleri almaya karar verdi, bu başka hiçbir kalenin ona direnmeye cesaret 

edememesi içindi. Diğer sebat itti ve kendisi çatısında yerini aldı, gözleriyle birleşen her 

canlıyı vururken, adamları yaylarından ve tüfenklerinden sürekli olarak ateş etmeye 

devam etti. Saldırı yapıldı. Duvarlar birçok yerden parçalandı, zafer elindeydi. Kalenin 

komutanı, yiğit ama kâfir olan Cay May, her yerden adamlarını çağırdı bütün gün 

mücadele etti. Akşam namazında sonra, Ekber Şah'ın şahsi bataryasından kaleye doğru 

atış yapıldı. Top Cay May'yi alnından vurdu ve orada öldü. Liderleri düştü, garnizon 

umudunu kaybetti. Vücudunu yaktılar ve daha sonra Hindular Cauhar (Cevher geleneği) 

ayinini yaptılar. Cauhar şudur: kaçışın mümkün olmadığından emin olduklarında, 

karılarını, çocuklarını ve değerli eşyalarını toplarlar, yakacak odun yığınları oluşturur ve 

yakarlar; Sonra bütün bunlar yandığında, kavgaya acele eder ve ölümleriyle tanışırlar. 

Onlar için bu büyük bir özveri ve bağlılığın eylemidir (1568).205 

Cauhar'ın alevleri kuşatıcılara garnizonun çaresiz olduğunu gösterdi ve kaleye 

girmeye başladılar. Bazı ailesi olmayan, gözü pek asker birlikleri önlere geçerek 

hayatlarını savunmaya adadılar. Sabat'ın tepesinden, Padişah savaşı izledi ve üç filin 

kasabadan sürülmesini emretti. Bunlardan biri, Madkar, pek çok düşmanı öldürdü, 

yaralansa da savaştan hiç geri çekilmezdi; bir diğeri ise Cagna, mızrak ve kılıçlarla 

kuşatıldı ve öldürüldü. Gecenin son saatinde, kuşatıcılar kaleye doğru insafsızca katliam 

ve yağmayla ilerlediler. Şafakta Padişah bir file bindi, soylular ve reisler yanında 

yürüyordu. Genel bir katliam emri verildi. Kalede en az sekiz bin Racput vardı. Bazıları 

tapınakta yerlerini aldı ve sonuna kadar savaştı. Her sokakta, çarşıda umutsuz bir 

çatışma yaşandı. Bir grup Racput, yaşam umudunu ile tapınağa koştu son çırpınışları 

burada gerçekleşti. Gün ortasına kadar iki bin kişi katledildi. Kaçanlar mahkum edildi 

 
205 Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947, s. 85.  
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ve mülklerine el kondu. 

38. Ekber Şah’ın Avcılığı (1567- 1570) 

Nizâmeddin Ahmed: Ṭabaḳāt-ı Ekberî 

Saltanatının on ikinci yılının başlarında (974-5)206, Nevruz'a yakın, hazretleri bir 

av etkinliği emri verdi. Lahor'dan atmış dört km boyunca, büyük emîrler oyunu katılım 

gösterdi. Bunu için on beş bin geyik, nilgai (Hint ceylanı), çakal, tilki vb. pek çok 

hayvan getirildi. Emîr ve hanlar çizgiyi çektiler ve çemberi daralttılar, bu sırada Padişah 

at üzerinde avlanıyordu. Birkaç günlük sporun ardından, katılımcılara ateş etme izini 

verildi, böylece herkes oyun katıldı. Sonra Padişah şehre döndü, atını yüzdürerek nehrin 

karşısına geçti ama takipçilerinden ikisi boğuldu. Av sırasında en sevdiği 

hizmetçilerinden biri sarhoş oldu, bir ok başka bir refakatçiyi yaraladı. Padişah, Halaç 

Han'a onun kafasını uçurmasını emretti. Ancak kılıcını zararsız şekilde boynuna vurdu, 

bu şekilde onunla dalga geçildi. (1567). 

Bu çöl ülkesinde (Nagor, Rācputāna) pek çok vahşi eşek vardı ve bu hayvanı hiç 

avlamayan Hazretleri, bir gün “kampın yakınında bazılarının olduğunu duydu. Atına 

bindi, dört ya da beş kos(1 Kos = yaklaşık 3 km) ilerledikten sonra sürüyü gördü. Salt 

sessizlik içinde ilerledi, Padişah ilk atışıyla bir eşek öldürdü ve korku içinde kaçışmaya 

başladılar. Hazretleri, onları kovalamaya devam etti, ta ki on altı tanesini düşürene dek. 

Yedi kos(1 Kos = yaklaşık 3 km) civarında bir alanı tarayan hazretleri, o gün avlanmayı 

sürdürdü. Kampa geri döndüğünde eşek etleri sarayda dağıtıldı (1570). 

  

 
206 1566-1568 yılları arasında.  
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39. Manikpur'a Geçiş (1568) 

Nizâmeddin Ahmed: Ṭabaḳāt-ı Ekberî 

Padişah Ekber nehri fil üzerinde geçti ve bin civarında adamı yanında yüzerek 

nehri geçti. Pazar günü,  1. Zilhicce 974 (9 Haziran 1567) savaş önerilerini yaptı: 

merkezi kendisi aldı; Asaf Han sağda, Mecnun Han ve emîrler sol kanada atandı. 

Düşman kuvvetlerini etrafa yaydı ve saldırdı. Padişah muhafızlarını ileri gönderdi ancak 

geri çekilmek zorunda kaldılar, Ali Kuli ve Bahadır Han askerlerini ileri sürdü ama 

onlarda Mecnun Han'ın birliklerine doğru geriye itildi. Bahadır Han ikisi arasına girdi, 

atı yaralandı kontrolden çıktı, bu durum onun tutsak olarak ele geçirilmesine vesile 

oldu. Mücadele şiddetini arttırdı, Ekber Şah filinden (Balsundar) inerek atına bindi ve 

filleri Ali Kuli Han'ın hattına doğru götürülmesini emretti. Onlardan biri, Hiranand 

adında bir düşman fil, Diyana'yı öldürdü ve olay yerine düştü. Ali Kuli Han bir okla 

yaralandı ve atından düştü. Narsing adlı fil ona doğru ilerledi, sürücüsüne doğru 

seslendi, "Ben büyük adamın, beni canlı al ve Padişahına götür o seni ödüllendirir", 

dedi. Ama sürücü bu uyarıyı ciddiye almadı filini sürdü ve onu çiğneyerek öldürdü. 

Bahadır Han getirildi ve idam edildi. Bu sırada Ali Kuli'nin başı getirildi. Hazretleri 

atından indi ve bu zafer için teşekkürlerini sundu. Savaş, Mankarval köyü yakınında 

yapıldı (1568). 

40. Surat Kalesi (1573) 

Nizâmeddin Ahmed: Ṭabaḳāt-ı Ekberî 

Surat kalesi küçük ama son derece güçlü, güvenli ve kendine özgürdür. 947 (1540 

– 1541) yılında inşa edildiği söylenir. Gucerat Sultanı Mahmud'un subayı Recep Han 

Avrupalı saldırılarını engellediği söylenir. Bu kale inşa edilmeden önce Avrupalılar çok 

fazla hasara sebep olmuşlardı. İnşa edilirken birkaç kez gemiler gönderildi ve ele 

geçirilmeye çalışıldı ama başarılı olunamadı. Daha güvenli hale getirmek için, Recep 
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Han bazı eklemelerde bulundu, kalenin iki yanına kara saldırılarını engellemek için 

hendekler kazıldı. Hendeklere taş, cūrṇa207 ve yanmış tuğlalar yerleştirildi. Yirmi metre 

genişliğindeydi suyla doluydu ve denize ulaşıyordu. Dört duvar, on beş metre 

kalınlığında ve yirmi metre yüksekliğindeydi ve her bir taş demir ile kenetlenmişti, 

arada kalan boşluklara erimiş kurşun dökülmüştü. Müthiş siperleri ve taştan süslemeleri 

vardı ayrıca üstünde taraça(belvedere) yer alıyordu. Avrupalılar bunun bir Portekiz 

icadı olduğu düşündü. Kalenin inşasını durdurmayan Avrupalılar, yapımından 

vazgeçirmek için yüksek miktarda para teklif ettiler ama teklif kabul edilmedi ve 

kalenin inşası devam etti. 980 (1573) yılında Sultan Gucerat işgali sırasında, deniz 

doluyla Türk sultanının bölgeye bazı faaliyetlerde olduğunu fark etti. Geri çekilen 

Türkler bu silahları deniz kıyısında bıraktılar ve Recep Han onları Surat kalesine 

transfer etti. Sultan onları Agra'ya götürdü. Türklerin geride bıraktığı bir silah, kalenin 

emîri tarafından Cunagar kalesine getirilmişti (1573). 

41. Gelir Reformları (1575) 

Bedâûnî: Târîh-i Bedâʾûnî 

982 (1575) yılında, ülkenin tarımda ülkenin koşullarının iyileştirilmesi emri 

verildi. Tüm pargana208 tarıma elverişli her yeri ölçtü ve bölündü. Bölünen bu yerler 

kruri209adı verilen güvenilir subaylara verildi. Böylece yıllardır ekin ekilmemiş bölgeler 

tekrar canlandırılacak, hasat toplanacak ve devlet hazinesine gelir tahsil edilecekti. 

Düzenlemeler tedavül edildi ancak uygun şekilde gözlem (denetim) yapılmadı. Tahsil 

edilen bu araziler kruri aç gözlülüğü ile ziyan edildi, raiyyet (çiftçi) eşlerine ve 

 
207 Sanskrit (िूर्ण) cūrṇa: barut. 

208 Hindistan'da bir köy grubu veya bir ilçenin bir bölümü 

209 Vergi toplamak üzere padişah tarafından bölgelere atanan emîrler; Y. Hikmet Bayur, 

Hindistan Tarihi, C. II, 1947, s. 441. 
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çocuklarına dağıtılıp satıldı. Ancak kruri, Raca Todar Mal210 tarafından cezalandırıldı, 

ağır dayaklar ve işkencelerle öldürüldüler (1575). 

42. Kutsal İbadet Yeri/Salonu (1575) 

Nizâmeddin Ahmed: Ṭabaḳāt-ı Ekberî 

Gençliğinden beri Padişah, çevresindeki bilge ve yetenekli insanlarla tanışmaktan 

bu dâhileri tanımaktan memnun olur ve onlara son derece saygılı davranırdı. Bilimsel 

tartışmaları dinler, eski ve modern tarih ve dini konulara ilgi gösterip bu bilgilerden 

yararlanırdı. 982 (1575) yılında Ecmir dönüşü, saltanatının yirminci yılında, yetenekli 

mimar ve inşaatçıları kutsal bahçesine (Fetihpur Sikri'de) çağrılmaları için emir verdi. 

Burada kutsal olanlar için bir ev dikmeye karar verdi sadece seçkin insanların 

girebileceği Seyyidler, ulema ve şeyler için bir yer. Dört salonlu bir yapı planladılar 

(çapraz sahın, eyvanlar). Bittiğinde Padişah oraya mübarek bir cuma günü gitti, geceye 

kadar çevresindeki alimlerle birlikte orada oturdu. Seyyidlere batı çapraz sahın, ulema 

güneye şeyhler ve mistikler ise güney çapraz sahın tahsis edildi böylece ne bir kargaşa 

ne de bir karışıklık oldu. Doğu kısmında soylular ve mahkeme yetkilileri oturdu. 

Hazretleri, her bölüme varlığı ve cömertliğiyle teşrif etti, onur verdi. Aralarından 

seçtikleri, en layık olanlara bir sürü para verildi. Bu kadar şanslı olamayanlar Ibādat 

Khāna (ibadethane)'da cuma günleri sırayla oturdular yorgun düşene kadar beklediler 

(bu kabul törenleri genelde öğlene kadar sürerdi). Bu katılımları kendi maiyetindekilere 

bıraktı. 

  

 
210 Raca Todar Mal: Gucerat vergi işlerini düzenlemesi için Ekber Şah tarafından atanan 

vezirdir; Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947, s. 93. 
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Bedâûnî: Târîh-i Bedâʾûnî 

983 (1575) yılında ibadethane tamamlandı. İnşa edilmesinin nedeni şuydu: Son 

yıllarda, hiçbir düşman kalmayana kadar Padişah bir dizi zafer kazandı. Sofulardan 

oluşan bu topluluklardan keyif alıyordu. Allah'ın sözünü ve peygamberin sözlerini 

tartışmak için çok zaman harcadı, tasavvuf, bilim ve felsefeye ilgi gösterdi. Geceleri, 

Allah'a ve ona hitap etme üslubu üzerine düşünerek geçiyordu. Allah'a olan hürmeti 

yüreğini doldurdu ve şükranla, sarayın yakınında yalnız bir noktada bulunan eski bir 

hücrenin taş bankında namaz kıldı ve sabaha dek tek başına oturdu. Böylece 

düşüncelere dalarak şafağın ilk saatlerinin mutluluğunu yaşardı. 

Hazretleri sık sık Ibādat Khāna'ya gider ve özellikle şabat akşamlarında ulema ve 

şeyhlerle sohbet eder ve bazen bütün burada geceyi geçirirdi. Tartışmalar her zaman 

dine, ilkelerine ve farklılıklara dayanıyordu. Yenilikçiler ve hizipçiler ustalıkla 

şüphelerini söyler ve sofistikler ise doğruları yanlış, yanlışı doğru yapardı. Böylelikle 

mükemmel bir anlayışa sahip olan ve hakikat peşinde koşan, ancak dinsiz kişilerle 

kuşatılmış olan hazretleri şüpheciliğe düştü. Şüphe üzerine şüphe uyandı ve arayışının 

amacı kayboldu. Yasanın suretleri ve gerçek inanç bozuldu, beş veya altı yıl sürdü 

sonunda onun içinde İslam izi kalmadı. 

Her ülkeden bilginler ve çeşitli dinlerden alimler onun divanına geldiler ve 

onunla görüşmek üzere kabul edildiler. Gece ve gündüz insanlar sorup araştırmaktan 

başka hiçbir şey yapmadı.  Herkesin, özellikle de Müslüman olmayanların görüşlerini 

topladı.  Çocukluk döneminden itibaren dini uygulamaların ve inançların pek çok 

aşamasından geçti ve kitaplardan öğrenebileceği her şeyi kendine özgün yeteneğiyle 

öğrendi. Eğer bir yerlerde bir gerçek varsa, neden gerçek tek bir dinle kısıtlansın ya da 

yaklaşık bin yıllık İslam gibi yeni bir inanç olan din ile kısıtlansın? 

Dahası, Şamanlar ve Brahmanlar onunla sık sık özel olarak gizli konuşmalar 

yaptılar. Bunlar, etik, doğa ve teolojik bilimlerde, prognostik ve manevi güç ve 
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mükemmellik öğrenilenlerin hepsinin ötesinde, mantık ve delil olarak bu tür kanıtları 

getirdiler ve doktrinlerini bastırdılar, ustalıkla sunulan aşikâr şeyler muhakeme 

gerektiren, kimsenin şüphe duymadığı bir yankı hazretlerinde yükselmeye başladı. 

Divanında, şanlı İslam inancına zarar veren suistimal eden tüm görüşleri dinledi. 

986 (1578/1579) yılında Padres adında Avrupa misyonerler, liderlerine Papa 

diyorlar ve dinlerini halka yaymaya çalışıyorlardı. İncil hazretlerinin dikkatini çekti. 

Teslisi kanıt olarak gösteriyor İsa'nın din bilgisini yayıyorlardı. Sultan, şehzade Murad'a 

İncil'den bir kaç ders almasını ve ona saygılı davranmasını emretti ve Ebü’l-Fazl'dan 

çevirisini istedi. “Bismillah” prolog yerine, “İsimleri İsa ve Mesih olan” şeklinde 

kullanılmıştır. 

Birbal211, güneş herkese ışık verdiğinden, yeryüzünün tüm tahıl ve meyveleri, 

ürünlerini olgunlaştırdığı ve insan hayatını desteklediği için ibadet edilmesi gerektiği 

konusunda sultanı ikna etmeye çalıştı. Divanda birkaç bilge adam söylediklerini 

doğruladı, buna ekleme yapılarak güneşin Sultanın dostu olduğu söylendi çünkü o 

dönemleri ayarlıyor ve çağlar onun hareketiyle belirleniyordu. Bu ibadet güneşe ödenen 

bir bedeldi ve Nevruz(Ekinoks) gibi bunu da bir festival olarak benimsemek gerekliydi. 

Kıyafetlerini buna göre giydi ve güneşin yardımı için bazı Hindu büyüleri mırıldandı. 

İneklerin katledilmesini ve etlerinin yemesini yasakladı. Saltanatının 25. yılında yeni yıl 

festivalinde güneş ve ateşten önce yere yattı. Akşamları bütün mahkemelerde, lambalar 

ve mumlar yakıldığında saygılı bir şekilde ayağa kalmak zorunluydu. Güneşin Başak'a 

girmesinden sonraki sekizinci günün şöleninde, alnı bir Hindu gibi işaretlenmiş ve 

Brahmanların bileğine bağlı mücevherli ipleri ile halka kendini gösterdi. Gerçek 

inancına meydan okudu ve hor gördü. Her emri, açık ve belirleyici olarak kabul ettiği 

için diğer dinlerin hoşuna gitti. Bu düşünceler uzun zamandır aklında büyüyordu ve katı 

bir şekilde mahkum olmak için yavaş yavaş olgunlaşmıştı. 

 
211 Raca Birbal; Brahman vezir. 
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Ebü’l-Fazl: Ekbernâme 

Padişah'ın başkent (Fetihpur Sikri) geri dönüşüyle aydınlandı ve ibadethanede 

tövbe etti, bu buluşma yerinde lamba parlayarak yandı, inziva ve yalnızlığa çekilen 

düşünürler burada mihenk taşında test edildi (3 Ekim 1578). Sufiler, hekimler, hatipler, 

Sünniler, Şiiler, Brahmanlar, münzevi, Cainler212, Çārvāka213, Hristiyanlar, Yahudiler, 

Sâbiîler, Zerdüştler, her inancı öğrenmiş adamlar, hazretlerininhuzurunda toplanmış ve 

keyifle doluydular. Dikkat! Minderde dünyanın efendisi, tüm tarafsızlığıyla 

oturmaktadır. Her biri korkusuzca iddialarını ve argümanlarını öne sürdü ve tartışmalar 

ve çekinceler uzun sürdü. Bir gece ibadethane Hristiyanlar arasında akıl ve bilgelik 

konusunda rakipsiz olan Padre Rodolpho (Acquaviva) varlığıyla aydınlandı. Birkaç 

cesur ve yüce adam ona saldırdı ve divanın karar ve adaletini göstermesi için fırsat 

verildi. Eski iddialar öne sürüldü, gerekçeleriyle gerçeğe ulaşmaya çalışmadılar. 

İfadeleri parçalara bölündü ve neredeyse utanıyorlardı ve sonra İncil'deki çelişkilere 

saldırmaya başladılar, ancak iddialarını kanıtlayarak rakiplerini susturamadılar. 

Mükemmel sakinliği ve güçlü inancıyla, Padre tartışmalara cevap verdi ve sonra dedi ki, 

“Bu adamlar bizim kitabımız hakkında böyle bir düşünceye sahipse ve Kur'an'ın 

Tanrı'nın gerçek sözü olduğuna inanıyorlarsa, elimizde İncil ile ateşin yakılmasına izin 

verin, ulema ise kendi eline kutsal kitabını alsın test yerine yürüyelim, hak tezahür 

edecektir." Kara yürekli, kötü niyetli tartışmacılar bu öneriyi reddetti, sadece öfkeyle 

 
212 Cainizm: Hindi dini olan Cainizm, tüm canlılara (yaşayanlara) şiddet göstermeden, 

aydınlamayı ve manevi saflığa giden yolu öğretir. Ahimsa (Sanskrit: असहिंिा) felsefesini 

kullanır. Hiçbir canlıya zarar verme anlamındadır. 

213 Çarvaka ya da Lokayata Hindistan kökenli felsefi bir akımdır ve materyalist bir 

düşüncedir. Ölümden sonra yaşam, karma ve mokşa (nirvana)'yı reddederler. Hint 

kutsal metinleri olan Vedaları'da reddedip, Brahman hegemonyasına karşılardır. 
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buna cevap verdiler. 

Bu korkaklık ve cüretkarlık, Padişahı büyük ölçüde kızdırdı fark gözetmeden ve 

irfanla dedi ki: "Erkekler süslü görünüşleri, meslekleriyle İslam’ın özünü sözleriyle 

kavramadan, yürekten inanca sahip olmadan ondan fayda göremez. Birçok Hindu'yu, 

gücümden dolayı atalarımın dinini benimsemeye zorladım; ama şimdi aklım gerçeğin 

huzmesiyle aydınlandı, uyuşmazlığın ıstırabına ikna oldum, kara bulutlarla kaplanmış 

düşüncelerde öz-fikir sisleri toplandığı yerde bir adım bile atamayız ta ki kanıtın 

meşalesi yanana dek. Bu inanç sadece şeffaf bir yargıyla seçtiğimizde faydalı olur. 

Mezhep ‘in sözlerini tekrarlamak, sünnet etmek ya da sultanın gücüyle korkutmak ve 

perişan hale getirmek Allah'ı aramanın yolu değil. 

“İtaat, toprağa secde değildir; 

Gerçekten uygulayın, başınızın üzerinde taşıyın." 

43. On Yıllık Plan (1570-80) 

Ebü’l-Fazl: Âyîn-i Ekberî 

Bu ebedi saltanatın başlangıcından beri egemen insanlar, akıl ve doymak 

bilmeyen iştahla, azimli insanların çabalarıyla, Hazretlerini yıllık olarak mevcut fiyatlar 

(maliyetleri) hakkında bilgilendirildi ve bütün ürünlerin değerlerini tahmin ederek 

tahsilat oranlarını belirlediler. Fakat bu durum önemli ölçüde sıkıntıya mahal verdi. 

Toplam gelir bir tahmine dayalı alınırken, atamalarda artış meydana geldi. 

Varyasyonlar, birlikte yolsuzluk ve kişisel çıkarlara vesile oldu. Muzaffer Han ve Raca 

Todar Mal göre, saltanatın 15. yılında, değerlendirme yeniden yapıldı; bu öncekinden 

biraz daha az olmasına rağmen, tahmin ve makbuzlar arasında bir tutarsızlık vardı. 

Sultanlık genişledikçe, mevcut fiyatları tespit etmek daha zorlaştı ve gecikmeler 

rahatsızlık yarattı. 

Çiftçi, aşırı haraçtan şikayet etti ve toprak sahibi gelir dengeleri nedeniyle mağdur 

oldu. Hazretleri, bu kötülükler için bir çare buldu ve on yıllığına bir çözüm önerdi: İlāhī 
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Çağın 15. yılının başından 24'üne kadar toplanan oranlar hesaplandı ve yıllık 

değerlendirmede toplam onda bire sabitlendi ama 20. yıldan 24. yıla kadar olan tahsilat 

tam olarak belirlendi. Beş yıllık plan mülksahiplerinin hükmüyle kabul edildi. Her yıl en 

iyi ürünler alındı ve en bol, verimli ürünler hasat olarak kabul edildi (1570 - 1580). 

44. İlāhī Çağ214 (1584) 

Ebü’l-Fazl: Âyîn-i Ekberî 

Hazretleri, ay ve yıl hesaplamalarında kullanılacak yeni bir sistem getirmeyi uzun 

süredir arzu ediyordu. Bu şekilde Hindistan'da bölgelere büyük kolaylık sağlanacaktı. 

Hicri devire isteksizdi, bu uğursuz bir anlam taşıyordu ama cahil insanların sayılarının 

fazla olmasından dolayı tasarımını icra edemedi. 992 (1584) yılında, bilgeliğin ateşi, 

yüce zekasının alevi ile birleşti ve tüm insanlığın üzerinde parladı. Tasarımını başardı. 

Fethullah Şîrâzî, Sultanlık, hazretlerinin tahta çıkması kıstas alarak ve çağı başlattı. 

Yıllar ve aylar ekleme yapılmadan güneşe göre ve Farsça isimleri değiştirilmeden 

bırakıldı. Ayın günleri ise 29'dan 32'ye olacak şekildeydi (1584). 

45. Ekber Şah'ın Resim Çizmesi 

Ebü’l-Fazl: Âyîn-i Ekberî 

Şekil ve nesneleri gözlemleyerek, benzerlerini yaparak, çoğu zaman aylak bir 

meslek olarak görülen uğraşın bir bilgelik kaynağı ve cehalet zehrine karşı bir panzehri 

olduğunu fark ettim. Yasanın bağnaz takipçileri, resim sanatına düşmandır ama şimdi 

gözleri hakikati görür. Bir gün özel etkinlikte, ona yakın olanları çizmeye başlayan 

hazretleri, “Resimden nefret eden birçok insan var, böyle insanlardan hoşlanmıyorum. 

Bana göre bir ressam Tanrıyı tanımak için kendine has araçlar kullanıyormuş; Bir 

ressam için, yaşamı olan herhangi bir şeyi çizerken ve uzuvlarını birbiri ardına 

 
214 Dîn-i İlâhî; Enver Konukçu, “Ekber Şah”, DİA, 1994, C: 10, s. 542-544. 
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tasarlarken, işine kişiliğini veremediğini hissetmek onu Tanrıyı düşünmeye sevk eder, o 

tüm yaşama hayat verendir. Böyle düşünceler insanı irfan sahibi eder." 

46. Ekber Şah'ın Alışkanlıkları/Adetleri (1596-7) 

Ebü’l-Fazl: Âyîn-i Ekberî 

Her öğleden sonra, güneş batmadan bir ghari önce (24 dakika), hazretleri eğer at 

sırtında ise attan iner, uyuyor ise uyanırdı. Hükümdarlığın ihtişamını bir kenara bırakır 

dış görünüşünün kalbi ile harmonisini sağlardı. Ve güneş battığında, refakatçiler on iki 

altın ve gümüş şamdanın üzerine on iki beyaz mum yakar ve hazretlerinin önüne getirir, 

tatlı melodiler eşliğinde, elinde bir mum, zevkle şarkı söylenir, Allah'a şükredilir ve bu 

hayırlı sultanlık için dualar edilirdi. (1596-7). 

Uzaktan gelenlere dikkat çekici olması için sultanlık kampına, hazretleri, 

darbār215 önüne kırk metrelik direklere on altı halatla bağladı üzerine "Gökyüzü 

Lambası (Akasdiah)" adını verdiği feneri kurdu. Çok güzel parlıyordu ve askerleri 

kampa ve çadırlara yönlendiriyordu. 

Hazretleri çok yüce bir zihne, çok kapsamlı bir kavrayışa, evrensel bir nezakete 

sahip olmasaydı, tamamen yalnızlık yolunu seçer yiyip içmekten kesilirdi ve şimdi bile 

halkının manevi önderliğinde "Bugün hangi yemek hazırlandı" diye sordu. Yirmi dört 

saat boyunca, hazretleri bir kez yemek yiyor ve tamamen tatmin olmadan oradan 

ayrılıyordu. Bu yemek için belirlenmiş bir saat yoktu ancak hizmetkarları her zaman 

hazırlıklıydılar, hazretleri emir verdiği an bir saat içerisinde yüzlerce yemek servis 

edilirdi. 

Haremdeki kadınlar için yemekler sabahları mutfaktan gelmeye başlar ve akşama 

kadar devam ederdi. Mutfakta, güvenilir ve deneyimli insanlar çalışırdı. Hansalar216 

 
215 Darbār,Durbar; Hindistan'da devlet adamlarının yer aldığı meclis veya divan. 

216 Sofracıbaşı; Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947, s. 431. 
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başvezir tarafından seçilir, tüm ülkelerden gelen aşçılar, her çeşit tahıl, yeşillik, etten 

oluşan çok çeşitli yemekler hazırlar; ayrıca yağlı, tatlı ve baharatlı yemekler de 

yaparlardı. Yiyecek, altın ve gümüş tabaklarla veya çömleklerle servisi edilirdi. Yemek 

pişirme sırasında ise bir tente serilir ve izleyenler uzak tutulur. Aşçılar ellerini ve 

ağızlarını kapatırdı. Yemek Hansalar (Mir Bakaval) tarafından tadılır daha sonra 

tabaklara yerleştirilir. Altın ve gümüş tabaklar kırmızı kumaşlarla, bakır ve porselenler 

şef tarafından mühürlenir, bu sayede gönderilen tüm tabaklar ve kaplar hiçbiri 

değiştirilemezdi. Aşçılar tarafından taşındıktan sonra, sarayın hizmetkarları yine 

yiyeceği tarar, masa örtüsünü yere yayar ve tabakları düzenler ve bir süre sonra 

hazretleri akşam yemeğine başladığında, görevliler onu hazır beklerdi; önce fakirlerin 

payları bir kenara ayrılır, sonra hazretleri süt veya lor ile yemeğine başlardı. Akşam 

yemeğinden sonra namazını kılardı. 

Hazretleri et yemekten hoşlanmaz ona az değer verirdi, eğer dünyanın yükü 

omuzlarında olması et yemekten tamamen kaçınırdı. Şimdi ise eti kademeli olarak 

bırakma niyetindeydi. 

Hazretleri parfümlere çok düşkündü ve bu departmanı dini sebepler ile motive 

ederdi. Kabul odası amber, öd ağacı ve eski tariflerden yapılan ya da kendi icat ettiği 

bileşiklerle doludur; Tütsülenmiş altın ve gümüş buhurlarda günlük olarak yanarken, 

tatlı kokulu çiçekler de bolca kullanılır. 

47. Satī 

Ebü’l-Fazl: Ekbernâme 

Hindistan'da bir dulun, isteyerek ve neşeyle kendini kocasının ölüsünün yakıldığı 

ateşe atması adettendir.217 Bu gelenekten bazen günahkârlık veya sevgiden dolayı 

 
217 Satī geleneği: Hindu geleneği, kocalarının ölümü üzerine dul kadınların kendini 

kurban etme geleneğidir. Gazneliler ve Delhi sultanları bu durumu Hindu kültürel bir 
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kaçınılır. Kadın, isteyerek ya da istemeyerek ailesinin onurunu korumayı düşünür. 

Ancak görkemli hazretlerinin yönetiminde her bölgeyi denetlemek için yetkililer atandı; 

bunlar dikkatli ve fark gözetmeksizin bu vakaları inceledi ve kadınların zorla 

yakılmasına engel oldular. Cay May güneş çarpmasından öldüğü zaman, dul eşi Mota 

Raca (Udey-Singh) kendini ateşe atması için cesaretlendirilmedi ama Udey-Singh oğlu 

ve yobaz arkadaşları fedakârlığa (kurban edilmesine) karar verdi. Haberler şafak 

vaktinde sultanın haremine geldi ve haber göndermeye kalkarsa geç kalınacağından 

korkan sultan hızlı bir ata bindi ve oraya doğru ilerledi. Kısa sürede sağduyulu prens; 

adalet, merhamet ve cesaretten yararlandı ve olay huzur içinde çözüldü. 

48. Tütünün İlk Kullanılışı (1604) 

Asad Bey: Vikaya 

Bicapur'da biraz tütün bulmuştum. Hindistan'da benzerlerini hiç görmedim, 

yanımda getirdim ve mücevherlerden güzel bir pipo hazırladım. Achin'de218 tedarik 

edilebilecek en iyi gövdeye sahipti, üç kübit219 uzunlukta, güzelce kurutulmuş ve 

boyanmış, iki ucu da mücevherlerle süslenmişti. Yemen'de çok güzel akit taşından bir 

ağızlık buldum, oval şekildeydi ve oldukça güzeldi. Ayrıca onu yakmak için altın bir 

çakmak vardı. "Adil Han, kaliteli işçilikten bir çanta vermişti, bunu iyi tütünle 

doldurdum, öyle ki içlerinden bir yaprak bile yansa hepsi yanmaya başlar. Her şeyi zarif 

bir şekilde gümüş tepsiye yerleştirdim (1604). 

Hazretleri, hediyemi aldıktan sonra kısa sürede bu kadar ilginç şeyi nasıl 

 

uygulaması olarak görüyorlardı; bir zorlama unsuru olmadığı sürece devam etmekte 

özgürlerdi. Delhi sultanlığında, yetkililere bildirildiği müddetçe satī yapılabilirdi.  

218 Afganistan’da Pakistan sınırında yer alan bir bölge.  

219 Cubit: Uzunluk birimidir; orta parmağın ucundan dirseğe kadar olduğu gibi ayrıca 

iki karış olarak da kullanılır.  
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topladığımı sordu. Sonra gözleri pipoya ve diğer eşyalara kaydı, şaşkınlık göstererek içi 

tütün dolu pipoyu inceledi. Bunların neler olduğunu açıklamamı ve nereden aldığımı 

sordu. Navab Kāğânü'l-Âzam, "Bu tütün, Mekke ve Medine'de iyi bilinir. Hekim, 

hazretleri için ilaç olarak getirtmiştir" diye cevapladı. Ekber ona baktı ve bana pipo 

hazırlamamı ve ona vermemi emretti. İçmeye başladı, hekim yaklaşarak bunu 

yapmaması konusunda hazretlerini uyardı. Ancak Hazretleri, beni sevindirmek için 

biraz içmesi gerektiğini söyledi, ağzına götürdü iki ya da üç nefes aldı. Hekim çok 

endişeliydi ve daha fazlasını yapmasına izin vermedi. Pipoyu ağzından aldı, Kāğânü'l-

Âzam alarak bir kaç nefeste o aldı. Daha sonra bunu hekimine gönderdi ve içinde ne 

olduğunu sordu. Kitaplarında bundan söz edilmediğini söyledi, yeni bir icattı. Çin'den 

ithal edildiğini ve Avrupalı hekimlerinden ondan övgüyle bahsettiklerini söyledi. Baş 

Hekim, “Aslında, bu doktorların hiçbir şey yazmadığı denenmemiş bir ilaçtır. Hazretleri 

bu bilinmeyen şeyin özelliklerini nasıl tarif eder? Hazretlerinin denemesi uygun 

değildir.” Ben şöyle cevap verdim, " Avrupalılar hakkında her şeyi bilmeyecek kadar 

aptal değiller, aralarında bilge adamlar var ve nadiren hataya düşüyorlar. Bir şeyi 

denemeden ve niteliklerini öğrenmeden ona karşı nasıl karar verebilirsiniz? 

Meziyetlerine göre değerlendirilmelidir." 

Hekim, “Avrupalıları takip etmek ve kendi bilge adamlarımız tarafından 

onaylanmayan bir gelenek kabul etmek istemiyoruz” diye yanıtladı. "Gariptir, 

dünyadaki tüm gelenekler bir zamanlar yeniydi, Âdem’in günlerinden bugüne dek yavaş 

yavaş icat edildiler. Yeni bir şey ortaya çıkıp insanlar tarafından tanındığında herkes 

onu benimsiyor." dedim Padişah beni hekim ile tartışırken duydu, şaşırdı ve memnun 

oldu. Bana destek verdi ve Kāğânü’l-Âzam'a “Asad'ın ne kadar akıllıca konuştuğunu 

duydunuz mu? Gerçekten, diğer ulusların bilge adamları tarafından kabul edilen bir şeyi 

reddetmemeliyiz, çünkü onu kitaplarımızda bulamayız; eğer böyle yaparsak nasıl 

ilerleyelim?” Hekim daha fazlasını söyleyecekti, ancak Hazretleri onu durdurdu ve bir 
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rahip çağırdı. Rahip, tütün için birçok iyi nitelik atfediyordu; ancak hiç kimse hekimi 

ikna edemedi; yine de iyi bir hekimdi. 

Çok fazla tütün ve pipo getirdiğim için, bazılarını soylulara gönderdim, bazıları 

kendileri gelip istedi; Gerçekten de, hepsi istisnasız olarak, tütünü denemek istiyordu. 

Ondan sonra, tüccarlar satmaya başladı, böylece gelenekler hızla yayıldı. Ancak, 

Hazretleri onu kabul etmedi. 

49. Ekber Şah'ın Karakteri 

Cihângîr'in Anıları220, Çev: A. Rogers ve H. Beveridge 

Babam her zaman tüm inançları ve dinleri öğrenmesiyle ilişkilendirilirdi, 

özellikle Hintli bilginlerden Hindistan'ı öğrenmesiyle tanınırdı; okuma yazmama 

bilmemesine rağmen onlarla yaptığı görüşmelerde birçok şeyi öğrenir ve bilgece bu 

konuları kavrardı. Kimse onun okuma yazma bilmediğini bilmiyordu, şiir ve nesir 

kompozisyonlarının güzelliği hakkında yeterince bilgili değildi ama eksik olduğu 

düşünülmezdi. 

Muhterem bir görünüme sahipti, orta boyluydu ancak uzun bir duruşu vardı. Cildi 

buğday tonuydu, gözleri ve kaşları siyahtı, aslan gibi gövdesi geniş omuzları ve uzun 

kolları vardı. Burnunun sol tarafında, yarım bezelye büyüklüğünde, görünüşte çok hoş 

duran bir ben vardı. Fizyonomi biliminde uzman olanlar, bu benin büyük refah ve iyi 

talih işareti olduğu söylerlerdi. Onun muhterem sesi yüksekti ve konuşması, 

açıklamalarında kendine as bir zenginlik vardı. Eylemlerinde ve hareketlerinde dünya 

insanlarına benzemiyordu ve Allah'ın yüceliği onun içinde kendini gösterirdi. 

Sultanlığın, hazinelerine ve gömülü zenginliklerine, bu servetin bolluğuna, savaş 

fillerine ve Arap atlarına rağmen nefsine hakim oldu, alçakgönüllülüğünü hiç 

kaybetmedi, bir an olsun Allah'ı unutmadı.  Tüm ırklara, inançlara ve dinlere iyi 

 
220 Tüzük-i Cihângîrî; S. Haluk Kortel, “Tüzük-i Cihângîrî”, DİA, 2012, C. 42, s. 9. 
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davrandı. Durumlarına karşı anlayış gösterdi ve zarif davrandı. Gecelerini uyanık 

geçirdi ve çok az uyudu. Bütün gece veya gündüzleri uyuduğu vakit bir buçuk saatten 

fazla değildi. Geceleri az uyumayı kabul etti ve hayatına devam etti. 

Cesareti ve gözü pekliği ile gözü dönmüş fillere boyun eğdirdi. Saygıdeğer 

babamın uyguladığı tasarruflardan biri, hayvan etini yememekti. Yılın üç ayı boyunca et 

yedi ve geri kalan dokuzu Sufi yiyeceklerle tatmin oldu ve hayvanların kesilmesinden 

hiçbir şekilde memnun değildi. Yılın birçok günü ve ayında hayvan kesmek halk 

arasında da yasaktı. 

50. Cihangir'in On İki Fermanı (1605)221 

Cihângîr'in Anıları 

Tahta çıkmamdan sonra, verdiğim ilk emir, adaleti sağmaya yönelikti. Riyakârlık 

yok etmeyi, haksız yere yargılanan bir mazlumların yanlarında olmayı planladım 

(1605). 

Ayrıca, egemenliğimin altındaki her yerde geçerli olması için "Davranış 

Kuralları" olarak adlandırdığım on iki ferman verdim: - 

1. Her il ve ilçenin câgîrdarları (arazi sahipleri) kendi karları için 

uyguladıkları vesayet ve geçiş ücretlerini yasakladım. 

2. Dinlenme evleri, camiler, ıssız yollara câgîrdarlar tarafından inşa edilecek 

ve soygunlar engellenecek, buranın yerlisi olan halk ise bu gibi durumlara 

yardımcı olacaktı. 

3. Tüccarların balyaları izin almadan yolda açılmayacak. 

4. Müslüman veya gayrimüslimler, merhumun mülklerini (mirasçılar) bir 

müdahale olmadan alacak; eğer varis yoksa vasi bu mülkü koruyup halk 

yararına kullanacaktır. 

 
221 1605-1627 yılları arasında hüküm süren Babür padişahıdır.  
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5. Şarap, alkollü içkiler veya sarhoş edici ilaçlar, üretilmeyecek veya 

satılmayacaktır. Ben 18 yaşındayken şaraba başladım şimdi 38 

yaşındayım içmeye devam ediyorum. İlk kez içmeyi sevdiğim zaman, 

bazen 20 kadeh içtiğim oluyordu. Yaşım ilerledikçe üzerimde büyük bir 

etkiye sebep verdiğini gördüm, miktarı azaltmak için çaba gösterdim ve 

yedi yıl boyunca kendimi on beş kadehten beş - altıya kadar düşürdüm. 

Şimdi sadece yemeğimi sindirmek için içerim. 

6. Kimsenin evine el konulamaz. 

7. Hiç kimsenin burnu veya kulağı kesilmeyecektir. Allah'ın hükümdarlığı 

üzerine kimseyi sakat bırakmayacağıma yemin ettim. 

8. Memurlar ve câgîrdarlar, raiyyet222topraklarını zorla alıp onlar adına 

işlemeyecek. 

9. Bir hükümet tahsildarı veya bir câgîrdar, insanların ikamet ettiği 

pargana'ya izinsiz giremez. 

10. Devlet gelirlerinden ödenmek üzere büyük şehirlere hastaneler kurulacak 

ve hekimler atanacak. 

11. Saygı duyduğum babamın yasaları gereği, doğum günüme yaşım kadar 

hayvan kesilmeyecektir, ayrıca Perşembe günler, tahta çıktığım gün, pazar 

günü ve babamın doğum gününde de hayvanlar katledilmeyecektir. Bu 

güne saygı duydu ve güneşe adadı, aynı zamanda yaratılışın ilk günüdür. 

12. Babamın memurları, câgîrleri ve hizmetkârları bunu doğruladı. Daha 

sonra mansab223 (emîrler veya rütbeliler) yüzde 20'den az olmamak üzere 

yüzde 300 veya yüzde 400'e yükseltildi. Babamın haremindeki tüm örtülü 

kadınlarının harçlık ödeneklerini yüzde 20'den yüzde 100'e çıkardım. 

 
222 Toprağı işleyen çiftçiler.  

223 Mınsab. 
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Kalemin tek darbesiyle, hayır işi yapan toprak sahiplerinin maaşlarını 

yardımlarına uygun olacak şekilde onayladım. Uzun süredir cezaevlerinde 

ve hapishanelerde hapsedilmiş olan tüm suçluları serbest bıraktım. 

51. Ebü’l-Fazl Suikasti (1602) 

Cihângîr'in Anıları 

Bandela Racput'u olan Raca Bir Singh-Deo'yu224 terfi ettirdim. Benim takdirimi 

kazandı ve kahramanlık gösterdi, bu yüzden onun rütbesini üç bine (3000) yükselttim. 

Kendisine gösterilen saygı nedeniyle, babamın son zamanlarının yanında olan Ebü’l-

Fazl kendisine konum eldeetti. Kendisini mücevherler ile süsledi. Dekken’den çağrıldı 

ve bana karşı olan duyguları dürüst olmadığından, hem halka açık hem de özel olarak 

bana karşı konuştu. Bu dönemde, çekingen-heyecan verici merakları sayesinde, kutsal 

babama karşı muhteşem duygular hissederken bana karşıydı. Ebü’l-Fazl'ın daha fazla 

saygınlık kazanması halinde bunun karışıklığa neden olacağı kesindi.  Ebü’l-Fazl’ın 

saraya gelmesini önlemek gerekli hale geldi. Bir Singh Deo’nun ülkesi tam olarak 

yolunda olduğu ve o zaman bir asi olduğu için, bu misyonu durdurup onu öldürecek 

olursa onun benden lütuf alacağını söyleyen bir mesaj gönderdim. Allah'ın izniyle, 

Ebü’l-Fazl, Bir Singh-Deo’nun ülkesinden geçerken Raca onun yolunu kapattı, küçük 

bir mücadele sonunda adamlarını dağıttı ve onu öldürdü. Allahabad'da bana kafasını 

gönderdi. Bu olay rahmetli babamı öfkelendirmesine rağmen sonunda olay yatıştı ve 

Hazretlerinin (babamın) kızgınlığı bir derece ortadan kalktı (1602). 

  

 
224 Vir Singh Deo; Babür sultanlığına bağlı bir vasal.  
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52. Sultan’ın Tartılması (1606) 

Cihângîr'in Anıları 

Çarşamba günü, 9 Cemaziyelevvel (12 Eylül 1606), 21 Şehrivar üç saat ve dört 

ghariden sonra, yaşımın 38. yılının başlangıcı olan tartı şöleni gerçekleşti. Geleneklere 

göre, tartı aleti ve tartıları (annem) Meryem ez-Zamânî'nin evinde hazırlandı. Şu an 

nimetler belirlendi ve ben teraziye inanıyorum. Her askı ipi, imana düşkün yaşlı birisi 

tarafından yapıldı. İlk kez altın miktarı üç menn ve on sir (63 kg)'e ulaştı. Bundan sonra, 

on iki ağırlığa kadar çeşitli metallere, parfümlere ve esanslara karşı tartıldım. Yılda iki 

kez kendimi altın, gümüş ve diğer metallere karşı ve her türlü ipek, kumaş ve çeşitli 

tahıllara, güneş yılının başında tartıyorum. İki tartıdaki parayı, ağırlığı fakirler ve 

isteyenler için farklı hazinecilere teslim ediyorum. 

53. İsyandan Sonra Şehzade Hüsrev'in Ele Geçirilişi (1606) 

Cihângîr'in Anıları 

Perşembe günü, Kâmrân Mirza'ın bahçesinde 3 Muharrem 1015 (11 Mayıs 1606), 

elleri bağlanmış ve bacakları zincirlerle önüme Hüsrev'i getirdiler. Sağında Hüseyin 

Bey, solunda ise Abd-ür-Rahim vardı. Hüsrev ağlayarak ve titreyerek aralarında durdu 

(1606). Hüseyin Bey, bu durumdan çıkar sağlayacağını düşünerek çılgınca konuştu. 

Konuşmaya devam etmesine izin vermedim, ama Hüsrev'i zincirlerle teslim ettim ve bu 

iki haini eşek ve öküz derisini sararak şehirde sürüklenmelerini emrettim. Öküz postu 

eşek postundan daha çabuk kuruduğunda, Hüseyin Bey dört saat boyunca hayatta kaldı 

ve boğularak öldü.  Abd-ür-Rahim eşek derisi içindeydi bu onu serinletti ve hayatta 

kaldı. 
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54. Cihangir'in Adetleri/Gelenekleri (1609) 

Capt. William Hawkins: Relations 

Adetleri gereği her yıl iki ay avlanmaya giderdi. Sarayında çıktığında bir ata 

biniyorsa bu savaşa gittiğinin işaretidir ama bir fil veya tahtırevana biniyorsa bu ava 

gidişinin işaretidir. Ben, kendim, zamanında onun sarayına mensuptum, onun elinden 

yapılmış zalim işler gördüm. Haftada beş kez emir verir; cesur fillerle insanları 

savaştırır, duruma göre birçok insan ya ölür ya da ciddi şekilde yaralanırdı. Fakat 

herhangi bir kişi ciddi bir şekilde yaralanırsa (ki bu durumdan kaçabileceği halde), bu 

kişi nehire atılır, ölene kadar burada bırakılırdı. Bu yüzden hemen ölmesi daha iyidir. 

Bu tür ölen birçok insan gördüm. Buna rağmen erkeklerin ölümüne savaşmaları ve 

fillerle birlikte parçalanmalarını görmek hoşuna giderdi (1609). 

Şimdi burada sarayın görgü ve geleneklerinden biraz bahsetmek istiyorum. 

Günün ilk saatleri, sabahın ilk ışıklarında elinde tespihi ile yüzünü batıya doğru 

çevirirdi. 

Agra'da dua etme tarzı, özel odasında, iyi bir şekilde yerleştirilmiş bir taş ve Fars 

kuzu derisi üzerindeydi. Bu taşın üst ucunda, Meryem ve Mesih'in resimleri taşa 

yerleştirilmişti. Kafasını sallayarak 3200 kere tespih çeker, bu sayıyı kafasından belirler 

ve böylece o günkü duasını bitirirdi. Bunu yaptıktan sonra kendini insanlara gösterir, 

onlardan gelen iyi dilekleri ve selamları alırdı. Her sabah bunun için oraya büyük bir 

kalabalık toplanırdı. Bundan sonra, iki saatliğine uyur ardından yemek yer ve zamanını 

kadınlarıyla geçirirdi. Öğle saatlerinde kendini halkına tekrar gösterir, bir süre orada 

oturur, erkekler tarafından gösterilen sporları ve hayvanların savaşmalarını izler böylece 

her gün çeşitli eğlencelerle gün biterdi. 

Sonra saat üçte Agra'da olan ve genel olarak bütün soylular, sarayda olurlar, 

Sultan gelenlere kendini gösterir, tüm gelenler derecelerine göre onun karşına geçer, 

emîrleri onun yanında durur geri kalanlar ise uzakta bekler. Bu yerleştirme onun veziri 
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tarafından yapılır. Sultan ve yakınları kırmızı bir tırabzan üzerinde dururlar, bu üç adım 

yüksektedir. Gerisi subayları tarafından yerleştirilir, bir tırabzan daha vardır orada ise 

atlılar ve askerler durur. 

Bu tırabzanların birçok kapısı vardır ve beyaz olan tırabzan kapıcılar tarafından 

hizada tutulur. Mekânın tam ortasında, Sultanın hemen önünde, omuzunda bir balta 

bulunan usta cellat ve ona eşlik eden kırk cellat bulunur. Onları diğerlerinden ayıran bir 

kep giyerler. Sultanın emrettiği şeyi yapmaya hazır halde burada dururlar. Sultan burada 

her gün iki saat duruyor ve gelenlerin dertlerini dinler. 

Sonra kendi ibadethanesine gider, duasını ederdi. Ardından dört, beş çeşit iyi 

hazırlanmış kızartılmış et ona getirilir, zevkle bundan biraz yer ardından sert içkisinden 

içerdi. Sonra kimsenin içeri alınmadığı özel odasına geldi (iki yıl boyunca oradaki 

görevlilerinden biriydim). Bu yerde hekimlerin onun için hazırladığı ilaçtan üç bardak 

dolusu içiyordu. Bundan sonra afyon yiyor, içkisinden içiyor ve uyuyordu. İki saat 

uyuduktan sonra onu uyandırıyorlar ve akşam yemeğini getiriyorlardı. Bu süreçte kendi 

başına yemek yiyemiyordu başkaları tarafında yiyecek ağzına sokuluyordu, sonra 

gecenin geri kalanı uykusuna geri dönerdi. 

55. Subaylar (Emîrler) İçin Kurallar (1612) 

Cihângîr'in Anıları 

Sınırdaki Emîrlerin, onları ilgilendirmeyen konularda otoriteye müdahale ettikleri 

duydum. Kurallara ve yasalara itaat etmemelerinden dolayı onlara bundan böyle bu tür 

şeylere müdahil olmamaları ve sultanın özel işlerine karışmamaları hususunda emir 

buyurdum (1612). Bundan sonra ilk olarak Çarokā225 (bir tür balkon)'da 

oturmayacaklar, destek kuvvetlerine sorun çıkarmayacaklar, fil dövüşleri 

yaptırmayacaklar ve kimseyi ceza olarak kör, yaralı bırakmayacaklardı. Ayrıca İslam 

 
225 Marathi (झरोका)Çarokā: Racastan mimarisinde kullanılan bir çeşit balkon türüdür.  
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adına kimse zorlamayacaklar, kendi hizmetkarlarına veya sultanlığın hizmetkarlarına 

kötü davranmayacaklardı. Sultanlığın maiyetini, kendi gelirleri gibi kullanmayacaklar 

ve onlara gelen yazışmalara damga vurmayacaklardı. 

56. Avcılıkta Cihângîr (1607) 

Cihângîr'in Anıları 

Zafer Han'a gitmesine izin vermeden önce Hasan Abdal'a giderek etkinliği (av 

müsabakası) birlikte organize etmelerini söyledim (1607). Yirmi yedi kızıl geyik ve 

altmış sekiz beyaz halkadan içeri girdi. Ben kendim 29 antilop vurdum, Perviz ve Şah 

Cihan da bazılarını oklarla öldürdü. Daha sonra ateş etmek için görevlilere ve 

saraylılara emir verildi. Cihan Han en iyi atışı yapan oldu, her atışıyla bir antilop vurdu. 

Yine Recep'in 14'ünde, Zafer Han, Ravalpindi'de bir kamarga (taarruz) düzenledi. Uzak 

mesafedeki kırmızı bir geyik okuyla vurdu, düşüşünü görmekten çok memnun oldum. 

Otuz dört kızıl geyik ve otuz beş kara kuyruklu antilop ve iki domuz da öldürüldü. 

21'inde, Hilal Han'ın çabalarıyla Rohtas Kalesine üç league (1 league 5.5 km) mesafede 

başka bir kamarga daha düzenlenmiştir. Bu avda başarı gösterenleri yanıma aldım. Av 

iyiydi ve çok beğeni (éclat) aldı. İki yüz kırmızı ve beyaz antilop öldürüldü. 24'ünde 

Rohtas mahallesinde başka bir av gerçekleşti. Bu avda kız kardeşlerim ve diğer 

hanımlar da benimle birlikteydi ve yaklaşık 100 kızıl geyik öldürüldü. Bu mahallede 

bulunan Şam Han'ın, büyük yaşına rağmen avlanma konusunda büyük yeteneği, 

gençlerin bu durumdan huzursuz olmasına vesile oldu. Fakirlere ve dervişlere karşı iyi 

ve kibar davrandığını duydum bu yüzden evine ziyarete gittim. Eğilimi ve görgüleri 

beni memnun etti. Onlara 2000 rupi bağışladım, aynı şekilde eşlerine ve çocuklarına 

bağışta bulundum, çevrede yer alan beş köyün hasılatını onlara vererek kalan günlerini 

konfor ve hoşnut içinde yaşamalarını sağladım. 
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57. Av Skoru (1617) 

Cihângîr'in Anıları 

Aklıma avlanma sırasında başlangıçtan günümüze kadar olan avların skorlarını 

tutma fikri geldi. Buna göre avlanma sonuçlarının tutulması yönünde emir verdim. 

Sonuçlar; 12 yaşımdan başlayıp tahta geçişimin 11'inci yılında ve 50. ay dönümünde 

28,532 oyun benim dönemimde gerçekleşti (988/1580?). Bunlardan 17.167 hayvan 

kendim silahımla öldürdüm, 3,203 dört ayaklı hayvan yani; 86 kaplan, 9 çita, tilki, su 

samuru ve sırtlan, 889 mavi boğa (Nilgai), 35 mhaka (Burma boynuzlu keçi, markhor), 

antilop, 1670 ceylan, benekli geyik ve dağ keçisi, 215 koç ve kırmızı geyik, 64 kurt, 36 

vahşi bufalo, 90 domuz, 26 alp dağ keçisi (ibex), 22 dağ koyunu, 6 vahşi eşek, 23 

tavşan. 13,964 kuş, yani; 10,348 güvercin, 3 lagar çagar (bir şahin türü), 2 kartal, 23 

çaylak, 39 baykuş, 5 fare yiyen (çaylak), 41 serçe, 25 kumru, 30 baykuş (bum), 150 

ördek, kaz, turnagiller vs., 3,276 karga. Su hayvanlarından ise 10 timsah. 

58. Nurcihan'ın İlk Kaplanları (1617) 

Cihângîr'in Anıları 

7. Ordibeheşt, avcılar kaplanları işaretledi, bir süre geçtikten sonra onları 

avlamaya yanımda kadınlar ile birlikte gittim. Kaplanlar görüş alanına girince 

Nurcihan'ı benim emirlerime göre hareket etmesi hususunda uyardım, böylece emir 

verdiğimde kendi silahıyla kaplanları öldürebilirdi. Her biri bir atışla iki kaplan vurdu 

ve daha sonra dört atışla iki kaplan daha vurdu. Göz açıp kapayana kadar (kaşla göz 

arasında), dört kaplan hayattan kopartıldı. Şimdiye dek böyle bir atış hiç görülmedi, 

filin üzerinde yer alan semer sepeti içinde altı atış yaptı hiçbir atışı ıskalamadı. Bu 

yüzden canavarlar kaçacak hatta kıpırdayacak zaman bile bulamadılar. Böyle güzel 

atışın ardında ona mükâfat olarak elmas çift bilezik verdim, değeri 100,000 rupi ve 1000 

ashrafi idi. 
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59. Fil Banyoları (1617) 

Cihângîr'in Anıları 

Hayvanlar arasında filler sudan ve suya girmekten çok hoşlanırdı. Buna rağmen 

kışın ve soğuk havalarda girebilecekleri bir su bulamazlarsa su kovalarındaki suya 

giderler büyük bedenleri onları devirir ve dağıtırlardı. Filler ne kadar çok suyu sevseler 

de ayrıca bu durum onların mizacına çok uygun olmasına rağmen kışın soğuk suyun 

onları etkiyeceği düşüncesi aklıma geldi. Bundan dolayı suyu hortumlarına çekmeden 

önce ılık hale getirilmesini emrettim. Diğer zamanlarda bunu soğuk suyla yaptıklarında 

açıkta titrediler ama ılık suyla yapıldığında daha mutlu oldular. Bu plan tamamen kendi 

fikrim (1617). 

60. Cihangir'in Avcılığa Tövbe Etmesi (1618) 

Cihângîr'in Anıları 

Şah Şücâ, sevgili oğlum Şah Cihan'ın çocuğu, ona karşı çok ilgiliydim ve benim 

için canımdan daha değerliydi. Küçük yaşta illet bir hastalığın saldırısına uğradı. 

Çaresizlik her yanı sardı, tevazu ve alçakgönüllülük ile çocuğun iyileşmesi için yalvarıp 

yakardım.  Bu durumda bir şeyi anladım, on yedi yıl önce, yirmi beşinci yılımda bir 

daha silah ve mermi ile avlanmayacağıma ve bu eller ile hiçbir hayvana zarar 

vermeyeceğim yemin ettim. Çocuğun iyileşmesi adına bugünden itibaren avcılığı 

bırakıp hayatımı birçok hayvanın hayatını korumaya adadım, bu görevin aracı haline 

gelmeye çalıştım ve Yüce Allah onu bana geri verdi. Sonuç olarak, gerçek bir amaç ve 

içten inançla, Allah’a yemin ettim: hiçbir canlıya kendi elimle zarar vermeyeceğim. 

Allah'ın lütfuyla hastalığı azaldı (1618). 
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61. Sir Thomas Roe'nun Kabulü (1616) 226 

Roe'nun Elçiliği 

10 Ocak. Akşam saat dört civarında Darbār'a gittim, burada Moğollar oturmuş 

gelen yabancıları misafir ediyorlar, talepleri alıyorlar ve emirler veriyorlardı. Kabulden 

önce biraz buradaki adetlerden bahsetmek ilerisi için aydınlatıcı olacaktır. Padişah diğer 

kişilerden ayrı bir locaya sahipti. Kadınları onu izliyor ve üzerinde erkeklere has 

silahlarla onu koruyorlardı. Herhangi bir saldırıya karşı hazırlardı. Her sabah Çarokā 

adlı bir pencereye bakıyor ve kendini sıradan insanlara gösteriyordu. Öğlen saatlerinde 

bir kaç saat boyunca filler ve diğer vahşi hayvanların savaşını izlerdi. Altında bulunan 

tırabzanda rütbe sahibi kişiler otururdu. Dinlenmek istediğinde kadınlarının yanına 

gider ve orada uyurdu. 

Öğleden sonra Darbār'a geri döner. Akşam yemeğinden sonra saat 8'de divanına 

geri gelir yerine oturur büyük önem taşıyan tüm sorunları tek tek dinlerdi. Burada 

önemli kararlar alınır ve halkı etkileyen yeni emirler çıkarılırdı. Bu rutin hiç değişmezdi 

(hastalık durumu hariç). Tüm kulları köleydi ve ona esaret ile bağlıydı. Her gün yapılan 

Darbār çok önemli bir adetti eğer padişah bir gün görünmezse yeterli bir sebep 

olmaksızın ayaklanmalar söz konusu olurdu; iki gün sebepsiz yere görünmezse artık 

mutlaka kapısı açıp diğerlerine kendisi gösterip onları tatmin etmeliydi. Salı günü 

Çarokā'da oturur, asla fakirin şikâyetini reddetmez burada gelenleri sabırla dinlerdi. 

Bazen de kandan çok keyif alır ve filler tarafından yapılacak idamları izlerdi. 

Darbār'ın hemen önünde girişe yönlendirildim, burada iki köle beni karşıladı. 

Girmeden önce ülkemin adetlerine göre davranma özgürlüğünü istedim, bu isteğim 

kabul gördü. İlk tırabzana girdiğimde itaat gösterdim daha içlere ilerleyerek Padişahın 

 
226 Cihangir dönemi 1614–18 yılları arasında Hindistan’da büyükelçilik yapmış İngiliz 

diplomattır. Daha sonra 1621–28 yılları arasında Osmanlı’da (İstanbul’da) büyükelçilik 

görevi icra etmiştir.  
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bulunduğu konumun altına geldim. Burası her tür insan için uygun, harika bir divan. 

Padişah biraz ileride havada küçük bir balkonda oturuyor; elçiler büyük adamlar diğer 

yabancılar onunda altında yer alan tırabzanda bulunuyordu. Kadife ve ipek örtüler etrafı 

kaplıyor kaliteli ve iyi halılar ise yerde bulunuyordu. İlk tırabzanda bulunan görgü 

kurallarına hâkim birisi seçkinlere sunum yapar ve herkes Padişahı net bir şekilde 

görebilir. 

Padişah benim sıkıcı tercümanımı susturdu ve beni sıcak bir şekilde karşıladı. 

Hazretlerine tercüme ettirdiğim mektubu ilettim, ardından da getirdiğim hediyeler 

sundum. Bazı sorular sordu, sağlığımla ilgili olarak bana doktorlarını görmemi tenzih 

etti güç kazanana kadar misafir olmam konusunda tavsiyede bulundu. Bir ihtiyacım 

olursa onu görmeye özgürce gelebileceğimi iletti. Bana, herhangi bir büyükelçiden daha 

fazla iltimas ve nezaket gösterdi. 

62. Roe'nun Sunduğu Resim (1616) 

Roe'nun Elçiliği 

13 Temmuz. Asaf Han'a şunu söyledim: Benim çok sevdiğim bir arkadaşımın bir 

resmi vardı ve benim için çok değerliydi ayrıca oldukça ender bir resimdi. Padişahın 

sanata çok düşkün olduğunu bildiğimden bunu Hazretlerine sunmak istiyordum. Yarım 

saat içinde Padişahın hizmetçilerinden ikisi benim için geldi ve Asaf Han benden küçük 

resmimi istedi ve onu Padişaha sundu. Oldukça tatmin oldu, onu yakınındaki herkese 

gösterdi ardından baş ressamını çağırdı ve onun fikirlerini sordu. Aptal, o kadar iyi bir 

resim çizebileceğini söyledi. Padişah bana döndü ve şöyle dedi: Ressamım bu kalitede 

bir resim yapabileceğini iddia ediyor, ne diyorsun? Cevap verdim: Aksini iddia 

ediyorum. Eğer söylediğini yaparsa o zaman ne diyeceksin? Cevap verdim: Eğer bana 

bunun bir kopyasını yapabilirse ona 10.000 rupi vereceğim zira Avrupa'da pek çok usta 

tanıyorum ve bunun kopyasını sadece aynı usta yapabilir. Hayır dedi Padişah, dört 

ressam çağıracağım eğer böyle bir şey yapmayı becerirlerse (ayırt edilemez bir kopya) 
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bana ne vereceksin? Nasıl bir bahis arzu edersiniz? Ne teklif edebilirim, bana adını 

verin, eğer Hazretleri memnun olacaksa gücümün yettiği her şeyi öderim. Benimle 

tutuşamayacaksan bahse o zaman ressam ile tutuş. Hazretlerine hayır efendim ressam 

benim eşitim değil ama Asaf Han ya da diğer hanlarla bu bahse gireceğim. Böylece 

Asaf Han 5000 rupi teklif etti. Bu fiyata memnun olduğu belirttim ama para saygıdeğer 

bir bahis değildi özellikle arkadaşlar arasında böylece karşılık olarak iyi bir at koydum. 

Anlaşmaya varıldı, Asaf Han odasına geri döndü (1616). 

Padişah, Alicante şarabından içtikten sonra bize de bir şişe gönderdi. Hazretleri 

uykusuna döndü, parlayan mumlar eşliğinde kapıdan dışarı çıktım. 

6 Ağustos. Darbār'a çağırıldım. İş, yakın zamanda Padişaha verdiğim bir resim 

hakkındaydı ve Hindistan'da hiçbir erkeğin buna eşit bir resim çizemeyeceğinden 

emindim Bu yüzden geldiğimde, bana eğer ressam kendiminkinden ayırt edemeyeceğim 

bir kopya yaparsa ona ne vereceğimi sordu. Ressamın ödülü 50 rupi diye cevapladım. 

Padişah ressamın soylu olduğunu (caballero) ve bu miktarın az olduğu söyledi. Bu 

durumda eğer ressam bu görevi başarı ile tamamlarsa Hazretlerinin onu ayrıca 

ödüllendireceğini düşündüğümü dile getirdim. Hazretleri ülkesindeki sanatla övünerek 

ve neşeyle bana bir soru sordu. Bir günde ne kadar içiyorum ve ne içtim? İngiltere'de ne 

var? Hangi bira? Nasıl yapılır? Ve burada yapabilir miyim? Tüm sorulara onu tatmin 

edecek şekilde cevap verdim. Divana gelmem ve sonra resimleri görmem gerektiğine 

karar verdi. Gece, zaferini kutlamak için ustasını bana gönderdi ve bana altı resim 

gösterdi, beşi kendi adamları tarafından yapıldı. Hepsi bir masanın üzerine konulmuştu. 

Mum ışığında resimlere bakarken itiraf etmeliyim yapılanlar beklentilerin çok 

ötesindeydi. Buna rağmen kendi resmimi gösterdim ve farklarını anlattım, sanatsal 

farklılıklar mevcuttu ama normal birisi ayırt edemezdi. İlk bakışta ayırt edememiş 

olmam Hazretlerini oldukça neşelendirdi. 
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63. Sanat Eleştirmeni Olarak Cihangir (1618) 

Cihângîr'in Anıları 

Bugün ressam Ebü’l-Hasan, Nadir-az-Zaman (eşi olmayan) ünvanı ile 

onurlandırıldı. Kendisi Cihangirnâme (Anılarım) kapağını çizdi ve bana getirdi. Tüm 

övgülere layık olduğu için onurlandırıldı. İşleri mükemmeldi ve resmi, çağın 

başyapıtlarından birisiydi. Buna ona ne rakip olan birisi ne de eşiti var. Eğer ustalar 

'Abd al-Hayy ve Bihzâd hayatta olsaydı ona hakkını verirlerdi. Ayrıca Ustad Mansur 

resim sanatında o kadar ustalaştı ki kendisine Nadir-el-Asr unvanı verildi, sanatı bu 

çağın benzersiz örneklerinde biriydi. Babamın ve benim hükümdarlığında bu iki 

adamdan başka bir üçünde yoktur (1618). 

Kendim ile ilgili olarak, resim ve uygulamadaki yargılamadaki takdirim, öylesine 

bir noktaya geldi ki, ölen sanatçıların ya da bugünün sanatçılarının benden önce 

herhangi bir çalışma yapıldığında, isimler bana söylenmeden eserin hangi adam 

tarafından icra edildiğini anlayabiliyorum. Eğer portreler içeren bir resim varsa ve her 

yüz farklı bir ustanın eseriyse, hangi yüzün hangi usta tarafından çizildiğini 

anlayabilirim. Başka birinin yüzüne göz ve kaş koymuşsa, orijinal yüzün kimin işi 

olduğunu, kimin gözü ve kaşları boyadığını algılayabilirim. 

64. Doğum Günü Ziyafeti (1616) 

Roe'nun Elçiliği 

Bugün Padişahın doğum günü idi ve büyük bir ziyafet ile kutlandı. Burada 

Padişaha değer biçilir (tartılma töreni), mücevherlerle, altınlarla, gümüşle, ipekle, 

tereyağıyla, pirinçle, meyveyle ve başka birçok şeyle tartılar; bunlar Brahmanlara 

verilir. Gece saat on civarı beni yanına çağırttı. O sırada yataktaydım. Geldiğimde onu 

tahtta bağdaş kurup otururken buldum. Elmaslar, pırlantalar ve yakutlarla örtülüydü, 

önünde altın bir masa, üzerinde ise yaklaşık 50 parça altın tabak taşın üzerinde 
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duruyordu; bazıları oldukça güzel ve pahalılardı, bazıları daha az değerliydi. Taşla 

çevrili kişinin en değerli donanımı sahip olduğu soyluluğuydu. Önünde büyük 

sürahilerde yer alan şaraplardan bolca içiyordu. İçeri girdiğimde benden resmi istedi. 

Ona iki tane gösterdim. Onlardan birine şaşırmış gibiydi ve bu kadar güzel bir sanat 

göremediğini, bu kadar güzel bir kadının yaşadığını gerçekten var olduğunu söylememi 

istedi. Ona güvence vererek, bu mükemmel güzelliğin bir zamanlar yaşadığını ama 

şimdi öldüğünü söyledim (2 Eylül 1616). 

Sonra bana doğum gününün geldiğini, bütün insanların keyiflerinin yerinde 

olduğunu ve onlarla bir şeyler içip içmeyeceğimi sordu.  Hazretlerine emrettiği şekilde 

cevap verdim, doğum gününü kutladım ve bu törenin 100 yıl sonra bile tekrar 

yapılmasını diledim. Bana hangi şarabın hangi üzümle yapıldığını ve hangisinin daha 

sert veya hafif olduğunu sordu. Emredildiği şekilde cevapladım. Böylece içinde altın 

karıştırılmış bir kupa şarap getirtti. Yanında yer alan soylulardan birisini bana gönderip 

şu mesajı iletti; bundan iki kere, üç kere, dört, beş kere onun adını anarak içmemi 

söyledi. Kupayı kabul ettim. 

Biraz içtim ama hiç tatmadığım kadar güçlü bir şaraptı, bu yüzden beni hapşırttı, 

bu duruma gülerek karşılık veren hazretleri, bana altın bir tabak ile üzüm, badem ve 

dilimlenmiş limon gönderdi, yiyip içerek eğlenmemi emretti. Daha sonra bana bir kaç 

gün önce gönderttiği yaban donumuzu beğenip beğenmediğimi sordu. 

Nasıl giyindiğimi sordu ve övgülerde bulundu ayrıca onun ülkesinden bir şey 

isteyip istemediğimi sordu. Daha sonra müzisyenlere, uşaklara ve diğerlerine birçok 

altın dağıttı. Hazretleri ve adamları içki içmekte ve hâkimiyet kurmakta gördüklerim 

arasında en saygın olanlarıydı. Fakat Hazretlerinin oğlu, Asaf Han, bir kaç yaşlı adam, 

eski Kandahar Kralı ve ben kendimizi tutarak, sakınarak hareket ediyorduk. Padişah 

başını kaldıramaz hale gelip uykuya daldığında oradan ayrıldık. 
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65. Şah Cihan'ın İçkiden Uzak Durması (1616) 

Cihângîr'in Anıları 

Cuma günü oğlum Şah Cihan'ın tartılma töreni gerçekleşti. 24 yaşına geldi, 

evlendi ve çocuğu oldu, bugüne kadar hiçbir zaman kendisi şarap içerek kirletmedi 

(1616). Bu gün ona şöyle dedim, " Artık çocuklarının babası oldun, padişahtan 

padişaha, çocuklardan çocuklara hepsi şaraplar içti." Bugün tartılacağın gündür, 

şarabımızı içelim ziyafetimizi yapalım. Yeni yıl zamanı ve festivaller içkinin izin 

verildiği günlerdir. Ancak ılımlı olmalısın, bilge adamlar bilirler, az içildiğinde ilaçtır 

çok içildiğinde ise zehir. En bilge hekimlerden biri olan İbn Sina şöyle der: 

Şarap, azgın bir düşman ve sağduyulu bir dost; 

Azı devadır her derdi çoğu ise farksızdır yılanın zehrinden. 

Çok olduğunda açtığı küçük yara yoktur; 

Azında vardır faydası. 

Çoğunda ise yoktur yararı. 

66. Şah Cihan’a Karşı Komplo (1616) 

Roe'nun Elçiliği 

9 Ekim, Genç bir şehzade (Şah Cihan) hırsları halkın arasında konuşulmaktaydı. 

Şah Cihan için, en büyük kardeşi hem bütün adamlarca azami şekilde onurlandırılan ve 

sevilen, neredeyse tapılan soylu ve adildi. Padişah bunu biliyor ve seviniyordu. Ama 

onun özgürlüğünün şöhretini azaltacağını düşünüyor ve görüyor ki bu kurnaz genç (Şah 

Cihan) hırslıları yüzünden hedef haline gelmesinden korkuyordu. 

Bu yüzden o, erkek kardeşler arasında yarışmayı ve bölünmeyi besleyip geri 

alabileceğini varsayarak genç kardeşin eline böyle bir güç koyuyor; bunu Padişahın 

doğanın borcunu ödeyeceği zaman bölünmeyle bu Sultanlığın dağılma ve 

parçalanmasını en bilge kişi olarak öngörmektedir. Bütün bu kısımlar iç savaş ile yok 
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edilip parçalanacak. Bu Padişahın babası Ekber zamanındaki pek çok uygulama ve pek 

çok konu için bu ülkenin geçmişi ve bu sonraki zorlukları yazmaya değmez. Çünkü 

onlar pek çoğunun görmezden geleceği çok uzak kısımlardır ve barbar insanların birkaçı 

onlara inanacak. Bu nedenle kendimi derin düşünceyle memnun ediyorum. Ama 

kolaylıkla denkleştiremeyeceğime inandığım gibi güç algılanan atasözleri, yanıtlar, 

ilkeler ve kaytarmalar ile devletin kurnaz geçitlerini anlatabilirim. 

Göz ardı edemeyeceğim en son gerçekleşen bir şey var bunlar: Babasındaki sabrı 

ve bilgeliği göstermek, bir kardeşteki kusura, bir hizmetçideki itaati, hazretlerinin onlara 

özgürlüğü verdiği zaman ya kendi koşullarının yasaları ya da sabrın ve aklın sınırları 

ötesinde herhangi bir şeye cüret eden bir grup için kayıtsız cesaret. 

Şehzade Şah Cihan, karısının (Mümtaz Mahal) halası Nur Cihan, kayın pederi ve 

Nur Cihan’ın kardeşi Asaf Han ile sözü edilen kardeşlerin babası İtimadü’d-devle. 

Onlar şimdi herhangi bir şeye cüret edemeyip her şeyi yöneten olmaktaydı. Nur Mahal, 

kadının kandıran yalakalığının sahte gözyaşlarıyla Padişaha teşebbüste bulundu. 

Şehzade Şah Cihan güvende değildi ne de umutlu düşüncelerle azledilmedi. Padişah 

bunu duyuyor, acısını dindirmeye çalışıyordu. 

Bu başarısızlık;  onlar Padişahın sarhoş olduğu bir an yakaladılar ve Asaf Han 

hareket etti ki Şah Cihan ve onun onuru ve güvenliği için birlikleri birbirinden memnun 

olan kardeşini tutmak daha yeterli olurdu ve onun güvenliği Racput Gentile’nin(Hindu 

yerine burada kullanılan kelime Gentile) ellerinden daha gerekli görülmektedir. Bu 

nedenle onlar kibarca hazretlerinin bahşedip uyuya kaldığı değerli kardeşinin ellerine 

teslim edebileceğini hazretlerinden rica ettiler. 

O görevi vermeyi reddetti ve Padişah şehzadenin talepleri, reddiyesi ve cevabına 

gelen sabahta ekledi ki hazretleri ona 4000 atlı komutanı yapıp oğlunun vazifesini verdi.  

Eğer hazretleri ona istediğini yapmaya hazır olduğu lazım gelseydi kendi masumiyetini 

temin ederdi. Hazretleri cevap verdi ki “Onurluca ve inançlı davrandınız. Sağduyulu 
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cevap verdiniz. Amacınıza devam ediniz ve herhangi bir emirin bilgisini almayınız. 

İnancınızı koruyunuz ve onu ne kadar takip edeceğinizi bize gösteriniz” 

17 Ekim, kendisini kadının ellerine teslim eden Padişah, oğlunu onların 

uygulamalarından savunamadı. Onda ne hırs ve güven olduğunu ne de kendi gücünün 

özgüveninin çokluğunu görüyor ve razı oluyor; o (Şah Cihan) teslim olacağı gün için, 

Anup Ray’nin askerleri tahliye oldu ve Asaf Han’ın koyduğu, Şehzade atının 200’ünün 

yardımıyla ikmali ekledi. Kız kardeşi ve kadınlar haremde matem tutuyorlar ve etleri 

reddediyorlar, kralın bunaklığı ve zalimliğinden yakınıyorlar ve eğer o ölürse o zaman 

kralın en değerli oğlunu kanlı hatırası adına akrabalarının 100’ünü onunla yakacağını 

ileri sürüyorlar. 

Padişahadil sözler veriyor, şehzadeye karşı kötü niyetleri olmadığını söylüyor ve 

teslimiyetine yemin ediyor. Nur Mahal’i bu öfkeli bayanları sakinleştirmeye gönderiyor. 

Ama onlar lanetliyor, korkutuyor ve onu (Nur Mahal) görmeyi reddediyorlar. Bütün 

genel halk mırıldanıyor. Yeni umutlarla onun teslimiyeti yayılıyor. Herkes korkuları ve 

arzularına göre haberleri anlatıyordu. Ama zavallı şehzade kaplanın gücünde kalıyor, eti 

reddediyor ve babasının kendi yaşamını düşmanlarına lezzet ve zafer olmamasını 

diliyor. Bütün divan fısıldamada, soylular üzgün, çoğunluk kendisi gibi virüs ve 

gürültüyle dolu biçimde hiçbir direkt yola kendisini bağlamak dışında öfkeleniyor. 

Konu çok tehlikeli. 

2 Kasım, Şimdi divanda Sultan Şah Cihan, Asaf Han yakınlığı ve onun özgürlük 

umudu hakkında fısıldamalar var. Kralın iyiliği ve bilgeliği diğerlerinin fesadı üzerinde 

görünüyor ve Nur-Mahal divanda özellikle grupta bütün eylemlerin sonuçlarındaki 

gözlemi yerine getiriyor. Bir kadın her zaman bir içerik değil aynı zamanda pek çok 

erdemin yaygın şekilde başlıca bir eczasıdır. Kadın ne işlerin yönetiminde onların 

yetersiz olduğunu ne de kendisinin zekâ ve kurnazlıktan yoksun olduğunu gösteriyor. 

3 Şubat, Kamp yolu dışına rahat ve gölge için ayrılırken aynı mallar için ağaç 
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altında kalırken bana kralın en yaşlı oğlu Şah Cihan geldi. Bir fili dikkatsizce 

sürüyordu. Benden hoş ve tanıdık sorular istedi. Kibarlık ve cana yakınlık dolu halde 

ayrıldı. Kişiliği iyi ve çehresi neşelidir. Sakalı kuşağına kadar uzamış haldeydi. Tek not 

edebileceğim bu ki soruları herhangi bir elçiden İngilizce duymadığına göre divandaki 

bütün geçitlerin cehaletini gösterdi. 

24 Ağustos, Şah Cihan özgürlük umudunun ilk gününe sahip olmuştu ve hava 

almaya gelip tarafımdan memnuniyetle ziyafete katıldı. 

67. Cihangir'in Seyahat Kampı (1616) 

Roe'nun Elçiliği 

2 Kasım. Dönüşte Laskar'ı (kamp) gördüm ve bu küçük deneyim harikaydı. 

Çevresi 32 km ve uzunluğu 3 kos idi. Sınırlarını kavramak için; ortasında bir cadde, 

düzenli şekilde yerleştirilmiş çadırlar, çeşitli dükkânlar vardı. Her adam aradığı şeyi 

nerede bulabileceğine vakıftı. Ticaret alanlarının yerinin uzaklığı Padişah'a mesafesi 

sınırlıydı. Hangi bölge ve kısımların kullanılacağı, değişiklik yapılmaksızın kesindi. Bu 

görünüş Avrupa'daki herhangi bir şehrin azametine eşitti. Sadece elinde misket tüfekli 

bir adam toshakhana227'ya yaklaşmaya cüret eden her insana ateş ederdi. Buraya 

yaklaşmak kesinlikle yasaktı. Darbār'ın icra edileceği akşam saatlerinde avcılık yapılır 

Padişah bundan çok keyif alırdı (1616). 

68. Flüt Çalan Ve Öykü Anlatan (1617) 

Cihângîr'in Anıları 

El sanatında eşi bulunmayan, flüt çalan (Nayi) Ustad Muhammed, oğlum Şah 

Cihan tarafından çağrıldı. Onun müzik parçalarından bazılarını duymuştum ve adıma 

 
227 Hindi (तोशाखाना) toşākhānā: Hazinelerin ve değerli eşyaların sakladığın bir çeşit ev 

veya yapı. 
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bestelediği bir melodi çaldı. Rupi ile değer biçilmesini emretmiştim; bu 6.300 rupiye 

ulaştı. Ayrıca ona bir hovdah (hauda)228 ile bir fil verdim ve ona binmesini emretti 

ayrıca konaklama yerlerinden (iskân) rupi alabileceğini söyledim. Mirza Gazi’nin 

hizmetçilerinden hikâye anlatan Molla Asad, aynı gün geldi ve beni bekledi. Akıllı ve 

güzel anlattığıhikâyelerden ötürü kendisi sevdim. Kendisine Mahzûz Han ünvanı, 1.000 

rupi, onuruna bir elbise, bir at, bir fil ve tahtırevan verim. Birkaç gün sonra onu rupilerle 

tarttırdım ağırlığı 4,400 rupi çıktı. Şahsına 200 kişi ve 20 at vererek onu mansab 

(komutan) rütbesine yükselttim. Konuşma ve toplantılarda her zaman hazır bulunmasını 

emrettim (1617). 

Aynı gün, Dekken, Burhanpur, Gucerat ve Malva parganalarından benim için 

özel olarak yetiştirilen meyvelerden mango getirdiler. Her ne kadar bölge tatlı 

meyveleriyle tanınır olsa da mangoların benim huzurumda tartılmasını emrettim. 

Ağırlıkları yaklaşık bir kg (2 Ibs), ya da yarım kilo ve çeyrek kilo olarak çeşitlilik 

gösterse de lezzet bakımından Agra'daki ve Hindistan'daki tüm mangolardan üstündüler. 

69. Cihangir Ve Bir Fakir (1616) 

Roe'nun Elçiliği 

18 Aralık. Padişahı ziyarete gittim. Onu tahtında otururken buldum bir dilenci 

ayaklarına kapanmıştı, zavallı yaşlı bir adam. Bu tip sözle fakir kutsal adamlar ülkenin 

her yerindeydi ve büyük saygı görüyorlardı. Bedenlerini cezalandıran bu kişiler 

putperest ve kâfir geleneklerini sürdürüyorlardı. Kuş tüyü bir taç giymiş, paçavralarla 

kaplı bu sefil adamcağız, Hazretleri ile bir saat boyunca konuştu. Böyle bir samimiyet, 

nezaket gösterisi ve tevazu krallar arasında kolay bulunur bir yeti değildi. 

Padişah bu dilenciyi doyurdu. Padişaha bir hediye verdi. Bu bir çörek idi, 

kömürde pişirilmiş, kabaca kendi elleriyle yapılmıştı. Padişah bunu seve seve kabul etti, 

 
228 Hindi (हौदा) haudā: Fillerin üzerine yerleştiren bir çeşit düzenek. 
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bir dilim kesip yedi. Adamı pelerinle sarıp eline 100 rupi para verdi. Karşılama sonrası 

ziyafet verildi, ne yerse yesin yarısını dilenciye verdi. Bu sadakalardan sonra, zayıf elini 

üç kez göğsüne götürdü ve ona baba dedi. Herkes büyük bir hayranlıkla adamı izledi. 

Böylesine bir erdem bir kâfirden beklenmiyordu. Ki bunu kıskançlık ve kederle 

anıyorum, gerçek asmana sahip olmamız üzümleri ortaya çıkarmalı; ya bizim Hristiyan 

hükümdarlarımız bu özveride bulunacak ya da azim bize İncilin ışığını bulmakta 

rehberlik edecek. 

70. Gosain Cadrup (1618 - 1619) 

Cihângîr'in Anıları 

Cumartesi günü ikinci kez Cadrup229 ile görüşmeyi istedim. Öğle namazından 

sonra bir tekneye bindim ve onunla tanışmak için aceleyle oraya gittim. Emekliye 

ayrıldığı hücresine günün sonuna doğru ulaştım. Birçok asil söz ve dinin görevler 

hakkında ilahi şeyler duydum. Abartısız, açık ve yararlı şekilde Sufi doktrinlerini 

dinledim. Altmış yaşındaydı. İnzivaya çekildiğinde yirmi iki yaşındaydı. Sofuluk 

yolunu izledi ve otuz sekiz yıl boyunca çıplaklık elbisesini giydi (1618). 

Gosain Cadrup'u görme arzum tekrar arttı, onun kulübesine gitmeyi heyecanla 

bekliyordum ayrıca onun çevresine yer almaktan hoşlanıyordum. Aramızda çok güzel 

konuşmalar geçti. Yüce Allah ona, olağanüstü bir zarafet, ulvi bir kavrayış, keskin bir 

zihinsel kabiliyet vermişti. Allah ona dünyanın tüm bağlarından koparacak kalp ve akıl 

nasip etmişti. Dünyanın tüm yükünden arınmış, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bir köşede 

varoluşun özünü yudumlamış, dünyevi mallardan uzak, kendine toprak parçası seçmişti. 

 
229 Cadrup, Cihangir tarafından çok saygı duyulan Hindu bir evliya idi. Anılarında 

onunla ilgili olarak şöyle söyler "Onun yanında bulunmak kesinlikle bir ayrıcalık". 

Ayrıca Cadrup Vedanta felsefesinde ustalaşmıştır; Ananda K. Coomaraswamy, Portrait 

of Gosāīṅ Jadrūp. Journal of the Royal Asiatic Society, 1919, XIV, s.389-391. 
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Kış ve yaz aylarında, yağmur mevsiminde, bir paça örtüyle, çıplak yaşıyordu. 

Bir delik yapmış, içinden geçmek için yüzlerce zorlukla yüzleşip işkencelere 

maruz kalmak gerekirdi, bir çocuğun bile geçmekte zorlanacağı bir geçit idi. Çarşamba 

günü tekrar giderek kendisiyle vedalaştım. Gerçeğin peşinde olan aklım için oradan 

ayrılmak şüphesiz ağır bir yüktü (1619). 

71. Şah Cihan'ın Altın Yaşı (1628-59) 

Raī Bhārāmal: Lubb al-tawārīkh 

Bu dönem Padişahın mutlu zamanları idi. Halkın korunması, beslenmesi ve refah, 

zeki ve dürüst memurlar tarafından idare ediliyor, hesaplar denetleniyor, devletin 

topraklarıyla ilgileniliyor, tarım teşvik ediliyordu. Ayrıca suç işleyenler cezalandırılıyor, 

ezilenlere sahip çıkılıyordu, hep birlikte sultanlığın refahı için çalışılıyordu. Ekber 

saltanatında üç lakh getiren pargana, şimdi on lakh getiriyor, dikkatli şekilde tarımla 

elde edilen gelir artırılıyor, bu şekilde gelirin artmasında katkı sağlayan ödüllendiriyor, 

artıramayanlar ise ödül alamıyordu. Eski hükümdarların giderleri bu saltanata kısayla 

maliyeti dörtte bir kadar değildi. Padişah selefleri zamanında toplanması yıllar sürecek 

bir hazineyi kısa sürede topladı. Ülkenin büyüklüğüne rağmen, şikâyet ve yakınmalar 

azalmıştı. Yargı makamı haftada bir toplanır gelen şikâyetleri incelerdi. O gün nadiren 

bu sayı yirmiye ulaşırdı. Ama suçlu keşfedildiğinde yerel yetkililer onları bulur, vali 

veya divan itiraz hakkıyla davayı inceler, büyük bir dikkat ile karar verilirdi. Eğer dava 

Padişahın kulağına yine de gelirde adalet yerini bulmamış demekti (1628 - 59). 

72. Hugli (Hooghly) Limanının Alınması (1631) 

Abdülhamîd Lâhûrî: Pâdişâhnâme 

Bengal yönetiminde Sundip sakinleri olan Frank tüccarlarının bir kısmı Satgan’a 

ticaret yapmaya geldi. O yerin üstündeki bir kos(1 Kos = yaklaşık 3 km), nehir kıyısında 

bir miktar yer işgal ettiler. Bir hileyle binalar kurulması gerektiği iddia ettiler ve Bengal 



121 

tarzında bazı evler kurdular. Yavaş yavaş, yöneticilerin ihmali ile bu Avrupalılar, silah 

ve tüfeklerle korunan sağlam binaların sayısını artırdı ve inşa etmeye devam ettiler. 

Elbette Avrupa gemileri tarafından sıkça ziyaret edilen Hugli Limanı büyüdü ve ticaret 

kuruldu. 

Satgan pazarları geriledi, nehrin iki yanında yer alan Hugli köy ve toprağı düşük 

kiralar ile ele geçirildi. Halkın bir kısmı zorla, diğer kısmı ise daha çok para kazanma 

umuduyla ile Hristiyan öğretiler aşılandı. Onları bu öğretileri öğretmek için gemilerle 

Avrupa'ya götürüldüler. Nehir kıyısında ele geçirebildikleri herkesi götürdüler (1631). 

Padişah, Kasım Han'ı Bengal hükümetine atadı ve bu iğrenç insanları bastırma 

görevini ona verdi. Askerler, kara ve deniz yoluyla oraya sevk edilecek böylece bu zor 

iş çabucak yapılacaktı. Şaban 1040 (1631) yılında Kasım Han hazırlıklarını tamamladı 

ve bu soğuk mevsimde oğlu İnayetullah Han Hugli'yi fethetmesi için başkalarıyla 

birlikte bölgeye gönderdi. Hugli ile deniz arasında bir gemi köprüsü kurdular, böylece 

gemiler düşürülemedi ve düşmanın kaçışı engellendi. 

Saldırı, 2. Zilhicce'de, nehirdeki kayıkçılar ve karadaki birlikler tarafından 

yapıldı. Hendek yer alan bir bölge ele geçirildi, işgalciler katledildi. Çevredeki köyler 

tarandı ve Hristiyanlar cehenneme gönderildi. Bu güçlü kuşatma üç buçuk ay boyunca 

devam etti.  Bazen kâfirlerle savaştılar, bazen de barış teklifinde bulundular. Bu durum 

sükûnet umudunu geciktirdi. Hile ve ihanetle, barış teklifi getirdiler, neredeyse bir lakh 

haraç gönderdiler. Aynı zamanda 7000 silahşor ateş açması için emir verdiler. Kuşatma 

altında, öncü kolu gönderip kilisenin yanına hendekler kazdılar. Bu kazılar ne derin ne 

de genişti, kanalları kazıp buradan su çektiler.  Siperlerdeki mayınlar itildi, ancak 

bunlardan ikisi düşman tarafından keşfedildi ve engellendi. Binalar arasında en yüksek 

ve kuvvetli olanın altına garnizon yerleştirildi. Diğer insanlarda burada toplandı. Orada 

çok sayıda toplanma gerçekleştiğinde, ağır bir yaylım ateşi açıldı. Bina havaya 

uçuruldu, etrafından toplanan birçok kâfir de havaya uçuruldu. Müslüman savaşçılar 
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saldırıya geçerek koştu. Kâfirlerin bazıları suya atladı ve boğularak can verdi bazıları 

gemilere ulaşmayı başardı. İçinde yaklaşık 2000 kadın ve erkeğin bulunduğu büyük bir 

gemi Müslümanların eline düşmemesi için ateşe verildi. Nehirdeki yüzlerce kişiden 

sadece iki tekne kaçtı. Kuşatmanın başından sonuna kadar Düşmanların neredeyse on 

bini, yaşlı ve genç kadın ve erkekler öldürüldü, boğuldu, yakıldı veya havaya uçuruldu. 

4400 mahkûm her iki cinsiyetten ele geçirildi. Padişahın ordusundan yaklaşık 1000 

asker şehitlik tahtına oturdu. 

Bernier'in Seyahatleri: Constable baskısı 

Bu insanların sefaleti, modern zamanların tarihinde eşsizdir. Neredeyse Babil'in 

acımasız tutsaklığına benziyordu; hatta çocuklar, rahipler ve keşişler bile aynı kaderi 

paylaştı.  Bekâr veya evli kadınlar, güzel olanları hareme gönderildiler, daha ileri 

yaşlarda olanlar ve daha az güzel olanlar Emîrler arasında dağıtıldı. Küçük erkek 

çocukları sünnet edildi. Ya adil vaatler ile cezbedildiler ya da fillerin ayakları altına 

atılma tehdidi ile erkekler Hristiyan inancından feragat etti.  Ancak keşişlerin bazıları 

inançlarına sadık kaldılar tüm bu felaketlere rağmen Agra'daki Cizvitlerin ve 

misyonerlerin kibar çabalarıyla Goa ve diğer Portekizli yerleşim yerlerine ulaştırıldılar. 

Bunu paranın yardımı ve tanıdıkların ricalarıyla başarabildiler. Hugli'deki felaketten 

önce, misyonerler Şah Cihan'ın hıncından kaçamadılar. Cihangir döneminde yapılmış 

Agra ve Lahor'da yer alan kiliseler, imha edildi. Kiliseden geriye yüksek bir çan kulesi 

ayakta kaldı, zil sesi şehrin her yerinden duyulurdu. 

73. Racput (Prensler) 

Bernier'in Seyahatleri 

Bu kişiler kuşaktan kuşağa silah eğitimi alırlar. Toprakları, onlara Raca 

tarafından tahsis edilir ve bu toprakları işletmekle sorumludurlar. Bu arazi satılamaz ve 

çocuklara devredilemez.  Küçük yaşlardan itibaren afyon kullanımına alışkındırlar. 
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Bazen yuttukları büyük miktarları gördüğümde oldukça şaşırdım. Savaşta dozu iki 

katına çıkarırlar, bu yüksek doz onları hareketlendirir ve canlandırır ya da sarhoş hale 

getirir. Bu şekilde hissiz ve duyarsız bir halde savaşta atılır, tehlikeyle yüzleşirler. Raca 

kendisi cesur bir insansa, takipçileri tarafından terk edilme korkusu asla yaşamaz. 

Sadece iyi yönlendirilmeleri gerekir, akıllarında onu düşmana bırakmaktansa yanı 

başında ölmeyi tercih ederler. Onları bir savaşın arifesinde, akılları afyon ile rahatlamış 

şekilde görmek ve ölüm kesinmiş gibi birbirlerine elveda demeleri ilginç bir 

manzaraydı. Kim düşünürdü ki Müslüman olan büyük Moğolların Hinduları her zaman 

yanlarında tutacaklarını? Onlara diğer emîrlere gösterdikleri muameleyi gösterip önemli 

komutanlıklar vereceklerini? 

74. Dârâ Şükûh (1658)230 

Bernier'in Seyahatleri 

Dârâ iyi nitelikli olan birisiydi; sohbette kibar, hazırcevap, nazik ve son derece 

liberaldi. Ancak kendi fikirlerini çok yüceltir ve her şeyi zihninin gücüyle başarabileceğine 

inanırdı. Onun yararına öğüt verecek hiç danışmanı yoktu. Ona tavsiye verenleri hor 

görürdü, bu durum onu yakın arkadaşlarından uzaklaştırdı. Ayrıca kolay sinirlenirdi. Tehdit 

eder, hatta büyük Emîrlere bile küfürler savururdu ama siniri çabuk dinerdi. Müslüman 

olarak doğdu, dininin şartlarını yerine getirmeyi sürdürdü. Dinine son derece bağlı hareket 

etmesine karşın, özel sohbetlerde bir Hindu ile konuşurken Hindu olur, bir Hristiyan ile 

konuşurken Hristiyan olurdu. Sürekli yaşlı Hindu âlimlerden bahseder onlara yüksek emekli 

maaşları öder ve hediyeler verirdi. Üstelik bir süredir, Cizvit olan Rahip, Peder Busee'nin 

önerilerini kabul etmeye istekli görünmekteydi. Bununla birlikte, Dârâ'nın gerçekte tüm 

dinlere uzak olduğunu, bu görünüşlerin yalnızca merak ve eğlence uğruna yaptığı 

 
230 Dârâ Şükûh (d. 1615 – ö. 1659) : Bâbürlü şehzadesidir ve Şah Cihan’ın oğludur. 

Kardeşi Evrengzîb tarafından mağlup edilip öldürülür.  
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söylenirdi. Diğerlerine göre bu durumu siyasi düşüncelerle manipüle eder, gerektiğinde 

Hindu gibi davranır, gerekirse Hristiyan gibi davranırdı. Bu davranış şekli, bir taraftan 

Hristiyanların gözüne girip kendini onlara sevdirmek istemesi (ağır silahlı birliklere sahip 

olduklarından) diğer taraftan da Raca ve Hinduların (kendisine vergi ödeyen) onu sevmesini 

istemesindendi (1658). 

75. Samargarh Savaşı ( 1658) 

Bernier'in Seyahatleri 

Hazırlıklar tamamlandı, her iki ordunun topçuları ateş açmaya başladı; oklar 

havada uçuşuyordu, birden yağmur gibi aşağı yağmaya başladılar. Bu yağmur o kadar 

kesici ve vahşiydi ki katliama ara verilmek zorunda kalındı. Top sesinin duyulmasıyla 

ok yağmuru azaldı, bu sırada Dârâ, Ceylon isimli çok güzel bir filin üzerinde 

oturmaktaydı. Saldırı hakkında genel emirlerini veriyordu, ilerlediği yerlerde sayısız at 

cesetleri bırakarak cesaretle düşmana doğru ilerliyordu. Etrafını bu katliam sardı. Yine 

de takdire şayan bir sakinlik ile geri çekilmeyi reddetti. Filinin üzerinden etrafı inceledi 

ve ilerleyişi üzerine düşündü. Onun sakinliği birlikleri tekrar hareketlendirdi, saldırı 

tekrarlandı. İnatçı ruhu ile Dârâ ilerledi ve diğerleri de komutanını izledi, düşmanın 

kampına girdi, develer ve piyade tamamen tuzağa düştü (1658). 

Şimdi, iki ordunun süvarileri de temas halindeydi, büyük şiddetle savaş başladı. 

Yoğun ok yağmurundan gökyüzü görünmüyordu, Dârâ'nın kendisi de okları düşmana 

boşalttı, ne yazık ki bu atışların etkisi çok azdı. On'da dokuzu atışların askerlerin 

üzerinden geçip gidiyor ya da kısa kalıyordu. Oklar boşaldı, kılıç çekildi. Yakın savaşta 

her iki tarafta kılıç ile ölümcül ve orantısız bir cinayet silsilesine başladı. Bu muazzam 

savaşın tamamı boyunca Dârâ, yadsınamaz bir yenilmez cesaret gösterdi. Sesini 

yükseltti emri altındakileri yüreklendirdi. 

Çok uzak olmayan ve aynı zamanda bir fil üzerine duran Evrengzîb, günü 

kurtarmak adına büyük çaba gösterdi ama başarılı olamadı. Burada onun cesaretini ve 
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çözümünü takdir etmekten kendimi alıkoyamıyorum. Emrindeki ordusunun neredeyse 

tamamen yenilen ve kaçan Dârâ, elinde kalan küçük gruba en ufak bir korku belirtisi 

göstermeden, önde gelen Emîrlerine isimleriyle, yüksek sesle "Dil-i yarana (Cesaret, 

sadık dostlarım) dedi, Kesin sözlerle tekrarlıyorum "Khoda hai!" (Allah bizimle). 

"Kaçmaktan başka ne çaremiz var? Dekken'in nerede olduğunu biliyor musun? Khoda 

hai! Khoda hai!” Ve sonra, kararının tüm şüphesini ortadan kaldırmak ve geri 

çekilmekten başka çare olmadığını göstermek için zincirleri filinin ayaklarının çevresine 

bağlanması gerektiğini emretti. Dârâ birkaç dakika sonra kendi filini terk etti. 

Manucci: Storia do Mogor, Çev: Irvine 

Bu savaşı gördüm, daha sonra gördüğüm birçok savaş gibi, savaştan tek askerin 

öne çıkanlar olduğunu gördüm. Arkadakilerin arasında, dikenli kılıçlarını ellerinde 

tutmasına rağmen, Moğollar “Boquox, boquox!” Diye bağırmaktan başka hiçbir şey 

yapmadı. (Ba-Kush! Ba-Kush!) Ve Hintliler “Mar, Mar” diyor ki, “Öldür! Öldür!". 

Öndekiler ilerlerse, arkada duranlar onu takip eder. Yaşlılar ve diğerleri kaçmaya 

başlarsa, Hindistan'da gelenek Avrupa'nın tam tersi olarak, kaçanları durdurmanın bir 

yolu yoktur. 

76. Dârâ'nın Kaçışı (1659) 

Bernier'in Seyahatleri 

Yolda Dârâ ile akla gelebilecek en tuhaf şekilde tanışmamdan üç gün geçti. 

Kendisinin tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğundan ona eşlik etmem için ısrar etti. 

Vali'nin mesajı günün sonunda ulaştı (Ahmedabad'a sığınma teklifi geri çevrilmişti). 

Kadınlar çığlık ve feryat içinde gözyaşı döküyorlardı. Hepimiz şaşkınlık ve korku 

içindeydik. Bekleme içinde kaderin bize getirecekleri karşısında cahildik. Dârâ'nın 

dışarı çıkışını izledik, ölü gibi görünüyordu, bir konuşmadan diğerine geçiyor, 

düşünüyor ve danışıyordu. Hatta en düşük rütbeli askerlere bile fikirlerini soruyordu. 
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Her surat dehşet içindeydi, hiçbirisini terk etmeyeceği konusunda onlara güvence 

veriyordu ama kendisine ne olacaktı? Nereye gitmeli? Harekete geçişini geciktirerek 

mahvoluşunu hızlandırıyordu (1659). 

77. Dârâ'nın Sonu 

Bernier'in Seyahatleri 

Dârâ şimdi sefil bir görüntüye bulanmıştı ve perişan haldeydi, üstü başı 

hırpalanmış ve fili pislik içindeydi. Artık Hindistan şehzadelerine özgü büyük inci 

kolyesini takmıyordu ya da nakışla süslenmiş elbisesini giymiyordu. O ve oğlu artık 

kirli giysiler içindeydi. Pazardan ve mahallelerden geçerken Dârâ'nın görüntüsü 

böyleydi. Korkunç bir infazın gerçekleşmek üzere olduğu fikrinden kendimi 

alıkoyamadım. Bu utanç verici olay üzerine toplanan kalabalık çok büyüktü; Her 

taraftan Dârâ'nın kaderi izleniyor insanlar ağlıyor ve dokunaklı dillerde ağıtlar 

yakıyordu. Şehrin en göze çarpan noktasında yerimi aldım, en büyük pazarın 

ortasındaydım. Yanımda iyi bir at, iki hizmetçi ve iki yakın dostum vardı. Her taraftan, 

Hint halkının çok hassas bir kalbe sahip olması nedeniyle delici ve üzücü feryat 

duydum; erkekler, kadınlar ve çocuklar sanki başlarına büyük bir felaket gelmiş 

gibiydiler. 

Evrengzîb bu olayı kasıtlı şekilde halk sergilemek istiyor gibiydi. Sonuç olarak, 

konsey ikince kez toplandı. Burada asıl soru: Dârâ'nın Gvaliyor'a gönderilip 

tutsaklığının devam etmesi ya da idam edilerek ölüme gönderilmesiydi... Bu acımasız 

karar Şah Cihan tarafından eğitilen Nazar isimli köleye emanet edildi. Şehzade oğlu 

Süleymân Şükûh ile birlikte odasındaydı. “Sevgili oğlum” diye bağırdı, “bu adamlar 

bizi öldürmeye geliyor! ”. Daha sonra elindeki tek silah olan küçük bir mutfak bıçağını 

eline aldı. Katillerden biri Süleymân Şükûh'u yakaladı, diğerleri Dârâ'nın üzerine atladı, 

üç tanesi onu zapt etmeyi başardı. Nazar zavallı kurbanın başını kesti. Kesilen baş 

hemen Evrengzîb'e götürüldü. Üzerindeki kan temizlendiğinde kellenin Dârâ olduğu 
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şüphe götürmez şekilde anlaşıldı, gözyaşları döktü ve "Ah, sefil! Bu görüntünün 

gözlerimi daha fazla rahatsız etmesine izin vermeyeceğim bu başı alın ve Hümayun 

mezarına defnedin." 

78. Evrengzîb'in Karakteri (1659-1707)231 

Baḵtāvar Kaan: Mirʾāt al-ʿĀlam 

Bu çalışmanın okuyucularına, Hazretlerinin bu mütevazı kölesinin, kendilerine 

tanık olduğu, erdemli hükümdarın mükemmel karakterini, alışkanlıklarını ve ahlakını 

doğru bir şekilde tarif edeceğim. 

Mizaç olarak Allah'ın büyük bir mümini olan Padişah, dinine oldukça bağlıydı. 

Bütün geceleri saray camisinde geçirir ve ona diğer dindar dostları eşlik ederdi. Yalnız 

olduğunda asla tahta geçip oturmazdı. Tahta çıkmadan önce, giyecek ve yiyeceklerle 

sadakalar verirdi. Şimdi bile bu âdetini terk etmedi, Delhi'ye yakın bazı köylere 

sadakalar dağıtmaya devam etti. Ramazan boyunca oruç tutar ve geceleri altı, hatta 

dokuz saat boyunca dini adamların toplanmalarında Kur'an okur. Gençliğinde yasak 

olan yiyecek ve uygulamalardan uzak durdu. Saflığına leke düşürecek tüm eylemlerden 

kaçındı. Saltanatının başlangıcında, büyüleyici şarkıcıların ve mükemmel enstrümantal 

performansların dinledi, kendisi de şahsen müzikten oldukça iyi anladı. Şimdi bir kaç 

yıldır kendini kısıtlayarak müzikten uzak durdu ve bu eğlenceden kaçınır hale geldi. 

Asla din tarafından yasaklanan kıyafetler giymiyor, gümüş ya da altın kap 

kullanmıyordu. Dedikodu yapılmasından yalan söylenmesinden hoşlanmaz ve meclis 

toplantılarında bu tarz davranışlara izin verilmezdi. Her gün iki ya da üç kez gelenleri 

dinler ve adalet dağıtırdı. Bunlardan herhangi biri çok fazla konuşursa veya uygunsuz 

davranırsa, hoşnutsuzluğunu belli etmez ve kaşlarını çatmazdı. Sözlerini dinler, 

jestlerini izler ve bunu hoşgörüyle yapardı. Öfke ve hırsla ölüm cezası vermezdi (1659-

 
231Evrengzîb, 1658-1707 yılları arası hüküm süren Babür padişahıdır.  
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1707). 

Hindu yazarlar kamu görevinden ihraç edildi. Kâfirlerin tüm ibaret yerleri ve 

tapınakları yıkıldı. Hazretleri şahsen Müslümanlığa inanmayanlara onu öğretmeyi ve 

dönüştürülmelerine destek verirdi. Alimlere ülkenin her tarafında imtiyazlar verildi ve 

maaşa bağlandılar. Tahıl, kumaş, tütün ve diğer mallar üzerindeki transit geçiş 

ücretlerinin kaldırılmasını emretti, bu şekilde kaçakçılığı engelleyip onun yarattığı 

zulümden halkı korumaya çalıştı. Müslümanlar vergilerden muaf tutuldu ve ölen toprak 

sahiplerinin mülklerine el koyma kaldırıldı. 

Kur'an'ı ezberledi, iki kopyasını zarif bir nesih ile yazdı ve kutsal Mekke ve 

Medine kentlerine sundu. Nesir konusunda yetenekli ve zarif bir yazardır. Ahlaki yapıya 

sahip olmayan şiirleri duymaktan hoşlanmazdı. Karakterinin mükemmelliği ve bu kutsal 

hükümdarın ahlakı ve saflığı ifadenin ötesindedir. 

Bernier'in Seyahatleri 

Üçüncü oğul Evrengzîb, nezaketten yoksundu, Dârâ bu konuda çok fazla takdir 

görmekteydi ancak Evrengzîb daha sağlam bir yargıya sahipti, kendisine sadakat ve 

kabiliyetle hizmet vermeye en elverişli olan kişiler seçme konusunda daha yetenekliydi. 

Hediyeler dağıtma konusunda oldukça yetenekliydi. Ayrıca büyük bir ustalıkla rol 

yapabiliyordu. Babasının huzurunda, divanda, dünyadaki ihtişamdan iğreniyormuş gibi 

görünse de, gizlice gelecekte kendisini yüksek konuma getirecek planları yapıyordu. 

Dekken genel Valisi olarak aday gösterilse bile,  kendisi bir fakir, bir dilenci, bir derviş 

gibi, dünyadan feragat etmiş şekilde yaşamayı tercih edeceği, izin verilirse yüreğine en 

yakın olanın gününü namaz kılarak ve dua ederek geçirmek istediğini belirtmişti. 

Devletin sorumluluğunu istemiyor ve bu görevi küçümsüyor gibiydi. Padişah 

huzurunda, Dârâ hariç, karakteri entrika ve dalavere barındırmayan kimse 

bulunmuyordu. Evrengzîb'in Dârâ'ya karşı kıskançlığı sürekli artmaktaydı, bazen 

samimi arkadaşlarına bütün kardeşleri arasında en şüphe uyandıran kişinin o olduğunu 
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söyler, ona "yobaz" derdi. Hiç namaz kılıp dua etmediğine atıfta bulunurdu. 

Okuyucularım şüphesiz hükümdar Moğol'un iktidarın zirvesine ulaştığı yolları 

kınadı. Bu araçlar gerçekten haksız ve acımasızdı; ancak onu Avrupa prenslerinin 

karakterine uyguladığımız katı kurallara göre yargılamak adil olmayabilir. Dünyanın 

çeyreğinde, tacın ardında en büyükler lehine akıllıca ve sabit yasalarla karar verildi; 

fakat Hindistan'da yönetim hakkını genellikle tüm kardeşler iddia edebilirdi, tahta 

geçmek için her biri zalim davranışlarda bulunup kardeşlerini feda edebilirdi. Kendi 

yaşamını güvence altına almak hâkimiyeti ele geçirip istikrarı sağlamak için bunu 

yaparlardı. Yine de, ülke, doğum ve eğitim koşullarının Evrengzîb’in yürüttüğü 

davranışların hiçbir şekilde hafifletilmesine yetmeyeceğini iddia edebilenler bile, bu 

şehzadenin çok yönlü ve nadir bir dehaya sahip olduğunu kabul etmeli, tam bir devlet 

adamı ve mükemmel bir Padişah idi. 

79. Görkemli Bir Kabul Tören (1669) 

Bernier'in Seyahatleri 

Padişah, büyük salonun sonunda, en görkemli kıyafetinde, tahtına oturmuştu. 

Yeleği beyaz ve zarif bir şekilde çiçeklenmiş satendi, çok güzel görünen ipek ve altın 

nakışa sahipti. Altın kumaştan sarığı üzerinde, olağanüstü değerli ve büyük bir elmas 

sorguç vardı. Benzersiz bir şeydi, güneş gibi parlıyordu. Boynundan sarkan kocaman bir 

incinin kolyesi midesine ulaştı, tıpkı Gentililerin çoğunun tespih taktığı gibi.  Taht, 

yaklaşık iki metrelik (6 feet) bir kütleyle desteklendi, bazı bunun som altın olduğu 

söyler, altında; yakutlar, zümrütler ve elmaslarla serpiştirildi. Şah Cihan tarafından 

kurulmuştu, bunun amacı muazzam miktardaki değerli taşları sergilemekti. Hazinelerin 

arasında Raca ve Patan’dan kalan değerli kalıntılar vardı. Tahtın yapımı ve işçiliğinde 

değerli malzemeler kullanılmamıştı ancak incilerle kaplı iki tavus kuşu iyi tasarlanmış 

ve yapılmıştır (1669). 

Tahtın dibinde, tüm Emîrler, muhteşem kıyafetlerle toplanmış, bir platform 
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üzerinde gümüş tırabzan tarafından altın saçaklı brokar bir örtü ile çevrilmişlerdi. 

Salonun sütunları altın ile süslenmiş brokar ile kaplandı, altın-ipek örtü büyük odanın 

her yerini kaplıyordu. Zeminde aynı güzellikteydi, ipek halılar ile döşenmişti. Dışarıya, 

bu salondan daha büyük bir çadır kuruldu. Tamamen gümüş parmaklıklar ile kapatıldı. 

Bu kaplama, gümüş sütunlar ile desteklendi. Bu görkemli çadırın dış tarafı kırmızıydı 

ve iç kısmı zarif Masulipatam232 kumaşı ile (çhintz233) kaplıydı. Bu 

kaplamanın/kumaşın kalitesi inanılmazdı, çiçeklerin ortaya çıkışı, renkler o kadar 

canlıydı ki, çadır gerçek çiçekler ile kaplanmış gibi görünüyordu. 

Festivalin üçüncü gününde, Padişah ve ondan sonra birkaç Emîr törene katıldı. 

Burada som altınlar ile tartılma gerçekleştirildi. Evrengzîb’in bir önceki yıla göre iki 

kilo daha fazla olduğu tespit edildiğinde bütün sarayın çok büyük bir sevinç içinde 

olduğunu hatırlıyorum. 

80. Harem'de Bir Festival 

Bernier'in Seyahatleri 

Mahal234 ya da haremde festival sırasında tuhaf bir etkinlik düzenlenir; bu 

etkinler emîrlerin ve Manṣabdār (Hindistan’da Bâbür devlet bürokrasisinde yer alan 

rütbeli askerî ve memur235) en güzel eşleri tarafından icra edilirdi. Çeşitli ürünler;  güzel 

brokarlar, yeni tarzlarla yapılmış nakışlar, en kalite kumaşlar ve altınlarla işlenmiş 

türbanlar sergilenirdi. Bu büyüleyici kadınlar, tüccarların rolünü üstlenirken, alıcılar ise 

 
232 Maçilipatnam: Andra Pradeş eyaleti, Krişna bölgesinde bulunan bir şehirdir. 16-17 

yüzyılda önemli bir ticaret alanıdır.  

233 Hindi (छ िंट) çhīṇṭ: boyalı ve süslemeli bir kumaş. 

234 Hindi (महल) mahal: saray. 

235 Saiyid Athar Abbas Rızvî,“Mansabdâr”, DİA, 2003, C. 28, s. 3-4 
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Padişah, Begümler, prensesler ve diğer seçkin hanımlar olurdu. Herhangi bir Emîr'in 

güzel bir kızı varsa Padişah tarafından görünüp Begüm olabilirdi. Bu etkinliğin gülünç 

tarafı, Padişahın sürekli pazarlık yapması ve fiyatlar üzerine tartışması olurdu. Burada 

padişah, numaradan, bu güzel hanımların içten olmadığını dile getirirdi. Kadınlar ise 

böyle bir ürünün çok değerli olduğunu, başka hiçbir yerde eşiti bulunamayacağını 

söyler ve daha az miktarın verilemeyeceği konusunda ısrar ederdi. Öte yandan kadınlar, 

durumu avantajına çevirip en iyi satışı yapmayı hedefler, Padişahın söylediği miktarı az 

bulurlarsa, korkusuzca ona değersiz bir alıcı olduğunu, ürünün değerinden habersiz 

olduğunu belirtirdi. Şakacı bir dille bu ürünlerin onun için çok iyi olduğunu 

bulabiliyorsa gidip daha iyisini bulmasını söylerlerdi. Her yerden sesler yükselir 

pazarlığın bağrışları duyulurdu. Satıcı ve alıcı arasından kavgalara küfürlü sözler eşlik 

ederdi. Ancak er ya da geç, fiyat konusunda anlaşılırdı. Padişahın yanı sıra prenseslerde 

alışveriş yapar, istekli bir şekilde ödeme yaparlardı. Adil bir tüccara ya da güzel kızına 

iltifat olarak onlara gümüş rupiler yerine altın ödemede yapıldığı oluyordu. Bu şekilde 

bazı jestlerle ve iyi mizahla etkinlik sona ererdi. 

81. Sanata Destek 

Bernier'in Seyahatleri 

Hint Adalar'ındaki sanatlar, uzun zaman önce güzelliği ve inceliğini kaybederdi 

eğer hükümdar ve baş emîrler, kendi hâkimiyeti altına bazı sanatçıları almasalardı. 

Onların evinde çalıştılar, çocuklarına eğittiler bu sayede ödül onların umutları oldu ve 

kırbaç korkusundan kurtulabildiler. Ayrıca zengin tüccarların bu kişilere ödediği yüksek 

maaşlar bu sanatların korunmasında önemli bir etkendir. Yetenekli zanaatkârlar 

tarafından işletilen atölyeler, Delhi'de aranır hale gelmişti. Bu insanlar sanat üretim 

konusunda yeteneksiz değillerdi ve Hindistan'ın her yerinde ustalar bulunurdu. Birçok 

güzel işçilik yapan bu kişiler, ellerinde yeterli alet olmamasına karşın ustalara yakın bir 

yetenekle işlerini icra etti. Bazen Avrupa üretimini o kadar kusursuz biçimde taklit 
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ediyorlar ki, orijinal ile kopya arasındaki farkı çok az şekilde keşfedebiliyordu. Diğer 

şeylerin yanı sıra, Hintliler mükemmel tüfek ve diğer parçaları yapabiliyordu. Ayrıca 

güzel altın süs şeyleri mükemmel bir işçilik ile yapıyorlardı. Bunların herhangi bir 

Avrupalı kuyumcu tarafından aşılacağından şüphe duyulacak kadar güzel yaparlardı. 

Resimlerinin ve minyatürlerinin güzelliğine, yumuşaklığına ve inceliklerine sık sık 

hayran kaldım ve özellikle de yedi senedir devam ettiği söylenen ünlü bir sanatçının, 

kalkanına boyanmış Ekber’den çok etkilendim. Hintli ressamlar sadece oranlarda ve yüz 

ifadesinde çok yetersiz kalıyorlar. Maalesef, dahi olmak, bu üstün sanat eserlerinin 

başkentte sergilenmesi için yeterli değildi. Herhangi bir itibara ulaşan sanatçılar, 

yalnızca Padişahın veya güçlü Emîrler'in hizmetinde olan ve münhasıran patronları için 

çalışan sanatçılardı. 

82. Şivaci (1650-80)236 

Hâfî Han: Münteḫabü’l-lübâb 

Günahkâr Şivaci'nin ataları, Çitor Rana'nın soyundan geliyor ama 

büyükannesinin, Maratha237 kabilesinden belirsiz bir Raca soyundan geldiğini iddia 

etmektedir. Şivaci, Pune ve Supa'nın parganalarının başına geçmeden önce babası bu 

görevi icra etmekteydi. Şivaci, zeki ve cesurdu, kurnazdı, şeytanın oğlu gibiydi ve 

dolandırıcılığın babasıydı. Bu ülkede tepeler gökyüzüne ulaşır, ormanlar yoğundur ve 

çalılıkla kaplıdır. Ulaşılamaz bir üne sahipti. Bu bölgeye zemîndârların238 yaptığı gibi 

 
236 Şivaci (d. 1630 /1627 - ö. 1680), Hindistan'da Marata krallığının kurucusudur. 

Krallığın temeli dinlere karşı hoşgörü ve tolerans idi. Özellikle Brahmanlar ve 

Marathalar içindi.  Maratha konfederasyonu varlığını 1818 yılına dek sürmüştür. 

237 Maratalar; Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. II, 1947, s. 274. 

238 Hindistan'da toprak vergisini toplayan görevli; S. Haluk Kortel, “Zemindar”, DİA, 

2013, C. 44, s. 238-239.  
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tepelere hisar inşa etti. Bicapur'dan Adil Kaan hastalandı ve ardından gelen Şivaci, 

kargaşada cesurca ve sahtekârlıkla bazı komşu arazileri ele geçirdi. Bu tiranlık 

döneminin başlangıcıydı, o ve soyundan gelenler, Konkan ve Dekken'e yayıldı. Ne 

zaman bir kasabanın zenginleşip çiftçiliğin geliştiği duyulsa orası yağmalandı ve ele 

geçirildi. Soyguncular ve yağmacılardan oluşan büyük bir Maratha gücü toplandı, bu 

güç kale ve hisarları zayıflamasına neden oldu. Gücü gün geçtikçe arttı, hisar sayıları 

giderek azaldı ve ülkede geniş çapta bir yıkıma mahal verdi. Kırk yaşına gelene kadar 

kendine hisarlar inşa etti, buralar yeterli erzak ve silah yardımı ile desteklendi. 

Cesaretiyle isyanın yüzü oldu ve Dekken'de gerçekleşen en tanınmış ayaklanma 

hareketi oldu(1650-80). 

Şivaci, her zaman bölgesindeki insanlarının şeref ve onurunu korumaya özen 

gösterdi. İsyanın devam etmesi büyük çaba harcadı, kervanları yağmaladı, insanları 

üzdü, fakat diğer utanç verici davranışlardan tamamen kaçındı. Eline düşen Müslüman 

kadın ve çocuklara saygıyla davrandı ve onurlarını zedeleyecek bir harekette 

bulunmadı. Bununla ilgili emirleri çok katıydı ve bu emirlere itaatsizlik etmenin ağır 

cezaları vardı. 

83. Moğol Komutana Saldırı (1663) 

Hâfî Han 

Emîrlerin amiri, Şayeste Han239 bir kaç güçlü noktayı ele geçirdikten sonra 

Pune'ye gitti, cehennem köpeği Şivaci tarafından yaptırılmış bir evde konakladı. 

Böylece iktidarını yok etmek ve onu esir almak için asker gönderdi. Özellikle silahlı ya 

da silahsız Maratha'nın buradan geçişine izin verilmemesi yönünde emir verildi.  

Hükümdarlığa hizmet edenlerin geçişine izin verildi çünkü onlardan hiçbiri atlı bir 

Maratha'yı işe almazdı. Huzursuz olan Şivaci, engebeli dağlara doğru çekildi. Bir gün, 

 
239 Hindi (शासहसे्तखान):Şahiste Khān 
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bir grup Maratha piyadesi, Pune'ye bir düğüne gitti ve onlara 200 kişilik bir grup eşlik 

etmekteydi. Damat gibi giyinmiş bir çocuk, Maratha grubu ona eşlik ediyordu, sabah 

saatlerinde şehirde müzik ve davul sesleri duyuldu, aynı gün başka bir grubun düşman 

tarafında yakalandığını bahane ettiler. Tertipli bir şekilde toplandılar ve silahlandılar. 

Gece yarısı Şayeste Han'ın kaldığı pansiyona doğru gittiler. Odası kadınların kaldığı 

yere yakındı. İki arada küçük bir pencere çamur ve tuğla vardı. Onlar tarafından iyi 

bilinen bir yoldan gittiler ve mutfağa girdiler. Aşçıların bazıları uyanık ve meşguldü, 

bazıları uykudaydı. Saldırganlar sessizce yaklaştı, uyanık olanlara saldırıp öldürdüler, 

uyuyanları ise uyudukları yerde katlettiler. Alarm verilmemişti. Sonra, kapanan 

pencereleri evin içine açmaya başladılar ve gürültü duvarın diğer tarafındaki bir 

hizmetçiyi uyandırdı. Hizmetçi, Şayeste Han'a gitti ve duyduklarını iletti. Emîr onu 

azarladı, işini yapan aşçılardan birisi olduğunu söyledi. Bazı hizmetçiler daha sonra 

duvardan bir delik açıldığını söylemek için birbiri ardına ortaya çıktı. Emîr büyük 

alarmla ayağa kalktı, ok–yay ve mızrağını hemen kavradı. Tam o sırada Maratha'ların 

bir kısmı geldi, Emîr birisini vurdu. Hırsızlardan ikisi tanka düştü, bir diğeri Emîr 

mızrağını kavramadan düştü. Bu karmaşa içinde iki köle kız Şayeste Han emîrü’l-

ümerâ'yı tutup onu güvende olabileceği bir yere götürmeye çalıştı. Diğer Maratha'lar 

evin içine girdi, buldukları herkesi yataklarında uyurken "Bu şekilde izlemeye devam 

ediyorlar” diyerek öldürdüler. Bazıları bandonun bulunduğu odaya girdi Emîr adını 

kullanarak onlara davulları çalmaları yönünde emir verdiler. Öyle yüksek bir ses 

yükseldi ki kimse başka birisinin dediğini duyamaz oldu, gürültü saldırganların 

çıkardığı gürültüyle birlikte daha kötü hale geldi. Kapıları kapattılar. Şayeste Han'ın 

oğlu, Ebu'l-Feth cesurca savaştı iki ya da üç kişi öldürdü ama daha sonra öldürüldü. 

Evin arkasında yaşayan, kargaşayı duyan ve kapıları kapatan bir adam, bir ip merdiveni 

ile bir pencereden kaçmaya çalıştı, ama yaşlı ve zayıftı, Maratha kuvvetleri onu 

kaçmaya çalışan Şayeste Han zannedip kellesini kestiler. Ayrıca Emîr'in kadınlarından 
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ikisine de saldırdılar. Daha sonra onu gömmeye geldiklerinde kalıntılarını bir sepete 

toplamaları gerekti. Diğerinin otuz kırk yarası vardı, ancak iyileşti. Yağma yapmayı 

düşünmediler, evden gittiler (1663). 

84. Şivaci'nin Agra'dan Kaçışı (1666) 

Hâfî Han 

Şivaci, Agra'daki evine döndüğünde sinirli ve hayal kırıklığına uğramış haldeydi. 

Etrafa gardiyanlar konulması hususunda emir verdi. Eski yaptıklarını ve şu andaki 

durumunu yansıtarak, üzgündü, sıkıntı içindeydi. Bu durumdan kendini kurtaracak 

kurnaz bir yol düşünüyordu. Yalandan, hasta olduğunu söyleyerek yatağına gitti ve 

gelen doktorları yolladı. Daha sonra iyileştiğini açıkladı, tedarik ettiği kâğıtlarla kaplı 

büyük sepetler içinde hekimlere ve maiyetindekilere, Brahmanlara, paraya muhtaç 

Müslümanlara ve Hindulara hediyeler gönderdi. Bunlardan bazıları helva doluydu, Emîr 

ve fakirlere gönderdi. Hızlı atlar satın alındı, müttefiklerine para gönderdi,  Brahmanlara 

göstermelik hediyeler dağıttı. Kendini yoldaşlarına adadı, böylece kendini saklayacak 

ve uykudaymış gibi görünecekti. Şivaci ve oğlu büyük sepetlerle Brahmanlara, fakirlere 

ve Mathuralılara helva dağıttılar. Sakalını tıraş etti, oğlunun ve kendi yüzüne küller 

sıvadı, Yamuna nehrini geçti, kendini fakirmiş gibi gizledi, gece tekneyle Benâris'e 

doğru yolculuğuna başladı. Dekken ulaklarının rehberliğiyle kendini gizleyip seyahat 

etti. Bu yürüyüş için yanlarına yeterli miktarda mücevher ve para almışlardı. Şivaci, 

Bihar, Patna ve Çanda yolundan yolcuğuna devam etti, sık sık kıyafet değiştirdiler ve 

gizlice Haydarabad'a ulaştılar (1666). 

85. Hindu Vergisi (Cizye) 

Hâfî Han 

Kâfirleri, inananlardan ayırmak hedefi ile tüm iller boyunca Hindulardan cizye 

vergisi toplanırdı. Bir dizi emir yayınlanması için Çarokā altında kalabalık çağırıldı 
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(toplandı) vergisini ödemeyenler için düzenlemeler yapılacağı hususunda bir ferman 

yayınlandı.  Padişah bu konuda şikâyet duymak istemiyordu. Bir cuma günü namazına 

giderken, çok sayıda Hindu saraydan camiye doğru yola çıktı. Sarraflar, dükkân 

sahipleri, esnaflar ve işçiler, işlerini bıraktı ve buraya doğru geldi. Düzen sağlanamayıp, 

yol açılamadığı için Hazretleri camiye ulaşamadı. Kalabalığın sayısı giderek arttı. Bu 

kalabalığın dağıtılması için filler getirildi, birçok insan ezilerek can verdi. Günlerce, 

Hindular toplanıp şikâyet etmeye devam ettiler, fakat sonunda cizye ödemek zorunda 

kaldılar (1680). 

86. Bir Dava İçin Talep (1680) 

Fryer’s New Account of East India, etc 

Ve şimdi geri dönmekte olan (Evrengzîb), herkesin Müslüman olması gerektiğini 

söylüyordu, başkâtibe, eğer konu ciddiyet ile devam ettirilmezse bir gün din yüzünden 

yerini kaybedebileceğini anlatıyordu. Zeki kâfir (başkâtip) şöyle cevap verdi, "Sahip, 

Yaradan’ın niyet ettiğinden daha fazlasını yapmaya neden uğraşıyorsunuz? İki yüzün 

neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu göremiyorsunuz. Dünyaya daha fazla bakın 

ve yaratıkların çeşitliliğine bakın. Tanrı, filleri, kaplanları, atları, develerini, koyunları 

ve öküzleri, farklı figürleri ve insanı, diğerlerinden yüce yarattı. Eğer tek bir şeyin 

yaratımı ile tatmin olsaydı, diğer formları yaratmazdı. Ama bu çeşitlilik yaratıcının 

büyüklüğünün kanıtıdır. Aynı şekilde, yaratıcı, insanların kendisine taptığı ve ona 

seslendiği din çeşitliliğine de izin verdi, bu onu memnun etti. Onun iradesine aykırı olan 

hiç var olamaz, devam edemezdi. Herkes tek düşünce ile var olsa, bunun herhangi bir 

zorluğu ve mücadelesi olmazdı" (1680). Bu rasyonel söylem Brahman'ı ofisinde tuttu, 

fakat efendisinin batıl inançları ve ön yargıları değişmedi. 
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87. Abd-ür Rezzak Lari'nin Kahramanlığı (1687) 240 

Hâfî Han 

Gecenin son saatlerinde (içerideki ihanetle) merdivenlerle Golkond (Gülkende) 

kalesine girildi. Bir filin üzerine oturan Şehzade Muhammed Âzam geçitten girmeye 

hazırdı elinde büyük bir güç vardı. İçeriye girenler kapıyı açmayı başardı ve zafer 

bağrışları yükseldi (1687). 

Abd-ür-Rezzak Lari bunu duydu ve eyersiz bir ata binip, bir elinde kılıç ve 

diğerinde kalkan, ardından gelen on veya bir düzine adamı ile hükümdarlığın 

birliklerinin döküldüğü açık kapıya koşuyordu. Takipçileri dağıldı, ancak tek başına, 

denize düşen bir su damlası ya da bir güneş ışını içinde titreyen bir toz lekesi gibi, 

ileriye atıldı. İnanılmaz öfke ve çaresizlik ile Abü-l Hasan'ın ölümün acısıyla savaştı. 

Attığı her adımda, ona binlerce kılıç yükseldi. Tepeden tırnağa yaralarla kaplandı. 

Ancak vakti henüz gelmedi ve aşağıya inerek kalenin kapısına kadar savaştı. Yüzüne on 

iki darbe aldı (yara), alnı o kadar açılmıştı ki artık görüşünü kapatıyordu. Bir gözü 

yaralandı, vücudundaki kesikler gökyüzündeki yıldızlar kadar çoktu. Atı da kırbaç 

darbelerinin yarattığı yaralarla doluydu, üzerinde durmak için büyük gayret sarf 

ediyordu. At onu kalenin yakınındaki bir bahçeye, eski bir kakao ağacının ayağına 

götürdü. Orada onu fırlattı. İkinci günün sabahında oradan geçen bir birlik onu tanıdı. 

Taşıyıp onu bir eve götürüp orada yatağa yatırdılar. 

Haykırışlar, ağlamalar, inleme ve ağıtlar, Abü-l-Hasan'a Golkond için her şeyin 

bittiğini söyledi. Kadınlarını rahatlatmak, affetmelerini istemek ve onlardan ayrılmak 

 
240 Evrengzîb'inGülkende’de sekiz ay süren kuşatmada Abd-ür-Rezzak Lari’nin 

Evrengzîb kuvvetlerine karşı göstediği dineşten bahsedilir. O dönemde bu bölgenin 

hakimi Kutbşahlar (Karakoyunlular) idi. Savaş sırasında soylular (emîrler) taraf 

değiştirken o sadık kalarak sonuna kadar direnişini göstermiştir. Hakkında fazla bilgi 

bulunmamaktadır. 1687 yılında Gülkende Babür devletine eklenmiştir. 
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için haremine girdi. Daha sonra, kalbi üzgün olmasına rağmen, kendisini kontrol etti. 

Odasına gitti masnad (tahtın) üzerine oturdu ve konuklarını bekledi. Akşam yemeği 

vakti geldiğinde servis edilmesini emretti. Ruh-Allah ve diğerleri girerken sırayla 

hepsini selamladı ve asla onuruna leke düşürmedi. Tam sakinlik ile onları nazikçe 

selamladı ve onlarla zarif bir şekilde konuştu. Atını çağırdı ve emîrleri ona eşlik etti, 

üzerine birçok inci yüklendi. Şehzade Âzam geldiğinde kolyesini çıkardı ve zarifçe 

Şehzadeye sundu. Onu cesaretlendirip kolyeyi aldı sonra onu Evrengzîb’e iletti. 

Bu arada Abd-ür-Rezzak, bilinçsiz ancak geriye kalan hayatın kıvılcımları ile 

Ruh-Allah'ın evine taşındı. Safşikan Han onu görür görmez haykırdı, “Bu o rezil Lari! 

Kafasını kesip kapıya yapıştırın. Ruh-Allah, ölmek üzere olan bir adamın başını kesip 

kapıya asmanın insafsızca olduğunu dillendirdi. Durum (dava), Evrengzîb’in kulağına 

gitti. Daha önceden Abd-ür-Rezzak'ın cesaretini ve bağlılığını işitmişti. Ona iki cerrah 

(hekim) gönderdi, birisi Avrupalı diğeri ise Hindu idi. Günlük olarak durumu hakkında 

bilgilendirilmek istediğini belirtti. Ruh-Allah'a da gönderdi. Ebü-l Hasan'ın, Abd-ür-

Rezzak gibi bir hizmetçiye daha sahip olsaydı Golkond’ın daha uzun süre dayanacağını 

söyledi. 

Cerrahlar sayılabildiği kadarıyla, yetmiş yarasının olduğunu bildirdi. On altı 

günün sonunda bir göz açtı. Kekeleyerek birkaç sözcük mırıldandı. Sonunda ise yavaşça 

iyileşti. 
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88. İngilizler Bombay'de (1694) 

Hâfî Han 

Sıkıntılar arasında, (provokasyonlardan dolayı Moğol gemisi İngiliz gemisi 

tarafından yakalanır) bu kitabın yazarı olan ben, İngilizlerin getirdiği felakete (Surat 

limanında, Abd-ür-Rezzak'ın yanında çalıştığım sıralarda) şahit oldum. Yaklaşık iki 

lakh rupi değerinde mal aldım ve onları Surat'dan, Rahiri'deki fevcdâra241 taşıdım. 

Rotam, Portekiz ve İngiliz toprakları boyunca deniz kıyısı idi. Abd-ür-Rezzak, 

Haydarâbâd'da bulunun İngilizlerle eskiden beri samimiydi ve beni kibarca Bombay'e 

davet etti. Allah'a güvenerek bu İngilizlerin yanına gittim (1694). 

Kaleye girdiğimde, yolun her iki tarafında on dört yaşlarında bir grup, iyi giyimli, 

omuzda tüfek bulunduran delikanlıları gördüm. Her adımda, sakalları yeni filizlenmiş 

genç adamlar gördüm. Bu iyi giyimli yakışıklı, ellerinde kaliteli tüfekli gençler her 

taraftaydı. Devam ettikçe, uzun sakallı İngilizler gördüm, eşit yaştalardı ve benzer teçhizat 

ve üniformalara sahiplerdi. Sonra silahşorler gördüm, rütbeli ve iyi giyimlilerdi. 

İlerledikçe, brokar giymiş İngilizler gördüm, beyaz sakalları, tüfekleri ile mükemmel bir 

şekil iki sıra halinde dizilmişlerdi. Sonra İngiliz çocuklarını gördüm, güzel şapkaları vardı 

ve kenarları inci ile süslenmişti. Evin kapısına doğru ilerledikçe, her iki tarafta İngilizler 

gördüm. Burada yaklaşım 7.000 silahşor vardı. Sandalyede oturan bir kişiye doğru 

yürüdüm. Bana iyi günler dedi, her zamanki selamlama biçimiydi. Sonra sandalyesinden 

kalktı ve sıcakkanlı bir şekilde karşısındaki sandalyeyi oturmam için bana yer gösterdi. 

Birkaç soru sorduktan sonra farklı konular hakkında konuşmaya başladık. İyi kötü, tatlı 

acı birçok konuyla ilgili sohbet ettik. Bu konuşma sırasında davranışı hep samimi ve cana 

yakın oldu. Tabii ki bunun sebebi Abd-ür-Rezzak'ın hatırından kaynaklıydı. Görüşme 

bittiğinde, bana kendi moda tarzlarıyla ilgili bir gösteri sunmaya davet etti. 

 
241 İdari veya askeri yetkili: A. S. Bazmee Ansari,” Fevcdâr”, DİA, 1995, C. 12, s. 504. 
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89. Evrengzîb Galgala Kampında (1695) 

Gemelli Careri: Voyage 

19 Mart Cumartesi günü Gulalbar'a gittim (Padişahın odasına çağrıldım). Bu 

sırada Padişah dinleyicilerine bir konuşma yapıyordu, o kadar büyük bir karmaşa vardı 

ki onu net bir şekilde göremedim. Padişahın bulunduğu yerde üç kapı vardı, birisi 

haremin olduğu yere açılırdı, diğer ikisi Padişahın divanına açılırdı (1695). 

Bu kampta yer alan kuvvetler; 60.000 atlı, 1.000.000 piyade, ordunun 

teçhizatlarını taşıyan 50.000 deve ve 3.000 fil vardı. Ayrıca tüccarlar ve zanaatkârlar 

vardı, tüm kamp sanki ilerleye şehir gibiydi ve 5.000.000 civarı can taşıyordu. Burada 

arzu ettiğin her şeyi bulabilirdin. Emîrlere hizmet eden 250 tane market ve pazar vardı. 

Kısacası kamp yaklaşık 48km kadardı (30 mil). 

21. Pazartesi, Padişahı görmek için bir şans yakaladım. Yanına çıkmak için ipek 

ve altın kumaşlarla süslendim. Padişahın huzuruna çıkmak, karşısında alacağım tutum 

ve davranışlarım önemliydi. İçerisi zengin halılar ile döşenmişti. Burada göstereceğim 

hürmet ve Moğol tarzı adetler önemliydi. Yanına yaklaştım ve bu görüşmeyi sağlayan 

hadım Hristiyan benim tercümanım oldu. Bana Avrupa'dan hangi krallıktan olduğumu 

sordu. Ne zaman geldiğimi, nerede kaldığımı ve kampa ne için geldiğimi sordu. Ona 

nasıl hizmet edeceğimi ve nereye gitmek istediğimi de sordu. Daha sonra bana, 

Macaristan'daki Türk ve Avrupalı şehzade/prenslerin savaş durumunu sordu. Bildiğim 

kadarıyla olan her şeyi anlattım. Daha sonra halka yapacağı bir konuşma için 

huzurundan ayrılmam gerektiğini bana iletti. İkinci divanın olduğu yeri gördüm, 

boyanmış patiska ile kaplıydı ve on çadır büyüklüğünde. 

Padişah kısa süre sonra geldi. Müslüman adetlerine göre, beyaz bir yelek sağ kola 

bağlanırdı. Bu onları solunda yer alan Hindulardan (onlar soluna bağlardı) ayırmak 

içindi. Beyaz sarık, altın bir ağa bağlıydı. Ayrıca üzerinde dört zümrüt yer alırdı. 

Bunlardan büyük olanı ortada yer alırdı. Ayakkabılar Fas tarzında, bacaklarında ise 
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çorap olmazdı. İki hizmetçi, sinekleri oradan uzaklaştırır, bir diğeri ise yeşil bir şemsiye 

ile güneşten korurdu. 

Padişah kısa boyluydu, ince büyük bir burnu vardı. Sakalında beyazlıklar vardı, 

esmer teninden dolayı daha belirgin duruyordu. Oturduğu tahtın sol tarafında kılıcı ve 

kalkanı vardı. Sonra sol eliyle işaret verdi, onunla bir işi olanların yaklaşmasını kast 

etmişti. İki kâtip hemen harekete geçip talepleri aldı daha sonra onları Padişaha sundu. 

Tüm bu işlerle kendisinin ilgilenmesi takdire şayan bir şeydi. Yüzünde bir 

gülümsemeyle bu işi yaparken ayrıca çalışanlarının ona hizmetinden de memnundu. 

Bu arada fillerin durumu hakkında bilgi istedi, iyi durumda olmaları önemliydi. 

Cornaccia (filleri süren), fillerin taşıdıkları eşyaları yukarı kaldırıp indirerek 

durumlarını hakkında bilgi verdi. Sonra Şâh Âlem, Padişaha karşı saygılarına gösterdi, 

elini yere, başına ve göğsüne koyarak, tahtın solundaki ilk kata oturdu. Ardından kralın 

ikinci oğlu Âzam Şah gelir. Aynı şekilde tevazu içinde sunuşu yapar ve ikinci basamağa 

iner. Bu şehzadeler, üzeri çiçeklerle süslenmiş ipek elbiseler giyer, üzerinde kıymetli 

taşlar ve mücevherler olur. Kan bağında hürmette saygısızlık, kusur olmaz. 

Bu huzura kabul sonra erdiğinde, Padişah buradan çıkar ardından şehzadeler 

çıkar bazıları tahtırevana biner bazıları ise altın ve değerli taşlarla kaplı atlarına binerler. 

Bunca zaman ayakta kalan Emîrler de çadırlarına geri döner. Onları filler takip eder, 

bazıları onların üstünde oturur. Burada ayrıca iki birlik atlı ve iki birlik piyade yer alır. 

Kûtvâl242, şehri hırsızlara karşı koruyan bir muhafızdır. Büyük bir konvoy ile onlara 

eşlik ediyordu. Ayrıca ilerleyişi sırasında filler sesler çıkarırdı, bu sesler beni güldürdü. 

Bu ses geceleri domuzların bir arada çıkardığı sese benzerdi. 

  

 
242 Cevat İzgi, “Kûtvâl”, DİA, 2002, C. 26, s. 503-504.  
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90. Evrengzîb'in Politikası (1698) 

Fryer: New Account of India 

Yönetiminde bu kritere bağlıydı: Bâbür veya Pers takipçileri dışında Emîrler ve 

soylular kadar adilane emanet edilebilir. Ama bu politikasıyla her zaman yıllık ücret 

veya câgîr kaynaklandığı yerden uzak değişimlere onları tahsislerinde para yönetiminde 

ve onlara emanet edilen güçlere güvenilmeyeceğini, düşündüğünde aldığı önlemler 

vardı. Bunlar boyunduruktan çıkmaya yeltenmemeleri için alınmış bu önlemlerdi. 

Şehirleri, eyaletleri idare ederken veya savaş sırasında kadınları ve çocukları rehin 

alırdı. Görevleri Padişaha fon sağlamaktı. Burada verilen tüm topraklar sadece ona 

aittir. Bütün paralar, emtia ve topraklar dahi tamamen onun, eğer onları isterse geri alır 

(1698). 

91. Padişahın İleri Yaşı (1704) 

Manucci: Storia do Mogor, Çev: W. Irvine 

Yaşlı Padişah jest ve hareketleriyle hala savaşa hevesli gözüküyordu. 

Tahtırevanına oturduğunda, şöyle bir kılıcını sallardı sonra gülümser ve onu bir bezler 

cilalar, kınına geri sokardı. Aynı şeyleri oku içinde yapardı. Ama genelde, çoğu zaman 

oturur ve bitkin görünürdü. Kâtipleri herhangi bir dilekçe verdiğinde veya bir olayı 

rapor ettiklerinde başını kaldırır ve sırtını düzeltirdi. Verdiği cevaplar net olurdu. Halen 

en küçük ayrıntısına kadar ordusuyla ilgilenirdi. Ancak uzak bir mesafeden, verdiği 

emirlere çok az dikkat ediliyordu. Mazeretler uyduran, zorluk çıkaran ve bu bahanelerin 

aracılığıyla, memurları bu durumdan faydalanıp ne isterlerse onu yapıyorlardı. Aziz gibi 

davranmaktan vazgeçip yapılması gerektiği gibi bir kaç kelle uçursa bu kadar 

düzensizlik ve kargaşa olmazdı ve itaat etmeye daha hevesli olurlardı (1704). 
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92. Evrengzîb'in Mektupları (1707) 

Tarih-i Irādat Khān, Çev: Scott 

Oğlum Âzam'a 

Sana sıhhatler olsun. Kalbim sana yakın. Artık yaşlandım, zayıfladım ve güç 

bütün vücudumdan çekildi. Bu dünyaya bir yabancı olarak geldim ve bir yabancı olarak 

gidiyorum. Kendimle ilgili hiçbir şey bilmiyorum; neyim ya da nereye gideceğim. 

İktidar ve güç ile geçen bir ömrün ardından geriye sadece üzüntü kaldı. Bir süredir ben 

bu s ultanlığın, koruyucusu ve muhafızı olmadım. Değerli zamanım boşuna geçti. Kendi 

inancım vardı ama onun muhteşem ışığı benim görüş alanıma girmedi (onu 

göremedim). Hayat bâki değil, ölüm arkasında iz bırakmaz, geleceğe dair tüm umutlar 

solar. Heyecan beni terk etti, benden geriye sadece kemik ve deri kaldı... 

Oğlu Kâm Bahş'a 

Oğlum, kalbime en yakın! Gücümün yettiğince, Allah'ın izniyle, sana bazı 

tavsiyeler vermek istiyorum, bunlara özen göster; Allah adanmışlık olmadan (irade) 

onun söylediklerini duyamazsın. Şimdi bir yabancı olarak bu dünyadan göçüyorum, 

kendi önemsizliğime ağıt yakıyorum, bu bana ne kazandırdı? Yanımda günahlarımın ve 

kusurlarımın meyvelerini taşıyorum. Allah'ın takdiri hayret verici! Buraya yalnız geldim 

ve yalnız gidiyorum. Bu karavanın lideri beni terk etti. Beni on iki gündür rahatsız eden 

ateş beni terk etti. Baktığım her yerde ilahtan başka bir şey göremiyorum. Kendimi 

bilmiyorum. Sırtım güçsüzce büküldü ve ayaklarım hareket gücünü kaybetti. Alıp 

verdiğim nefes bile terk ediyor beni geriye hiç umut bırakmıyor. Çok sayıda suç işledim 

ve hangi cezalara maruz kalacağımı bilmiyorum. Allah'ın takdiri insanları ve orduyu 

koruyacaktır ancak iman zaruridir. Hayattayken hiçbir şey umursamadım, şimdi 

gidiyorum ve bunun sonuçlarını tahmin ediyorum. Halkın kaderi bundan sonra önce 

Allah'a sonra oğullarıma emanet. Sadık olanların ve sefalet içinde acı çekenlerin 

katledilmemesine özen gösterin. Ben giderken, seni, anneni ve oğullarımı Allah'a 
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emanet ediyorum. Ölümün ıstırabı hızlıca bana doğru geliyor. Bahadır Şah hala 

bulunduğu yerdeydi ve oğlu Hindistan'a yanına geldi. Bidâr-Baht Gucerât'de. Şimdiye 

kadar zamanın hiçbir etkisi olmadığını belirten hayatım, üzüntülerle doludur. Begümü 

endişelenmeden kabul görün. Annen Udeypur, hastalığımda bir ortaktı ve ölümüme 

eşlik etmek istiyor ama her şeyin kendine ait zamanı var. 

Onun kötü muamele görmemesine özen göster. Görüşlerini nezaket ve sanatla 

kazanman elzemdir. Ayağını yorganına göre uzat. Maaşlarını almamış askerlerin 

şikâyetleri eskisi gibi.  Dârâ Şükûh, muhakeme gücü yüksek ve iyi bir anlayışa sahip 

olmasına karşın, halka büyük emeklilik maaşları ödedi, bu onları ahlaksızlaştırdı ve 

eskisinden bile daha hoşnutsuz hale geldiler. Ben gidiyorum. Yaptığım iyilik ya da 

kötülük, senin içindi. Size yaptığım yanlışları ve söyleyip gücendirdiğim şeyleri 

hatırlamayın. Bu sayede ahirette bunlar için hesap vermeyim. Kimse kendi ruhunun 

ayrılışını görmedi ama ben kendi ruhumun ayrılışını görüyorum. 

93. Evrengzîb'in Ölümü (1707) 

Muhammed Saki Müstaid Han: Meʾâs̱ir-i ʿÂlemgîr 

Ordu, hükümdarlığın 50. yılında, 16. Şeval'de Ahmednagar'da kamp kurdu. Bundan 

bir yıl sonra Padişah hastalandı ancak kısa süre sonra sağlığı düzeldi ve işlerin kontrolünü 

geri aldı (1707). Şâh Âlem (Bahadır Şah) Malva valisi olarak atandı ve şehzade Bidâr-Baht 

Bicapur'a gönderildi. Gidişlerinden sadece birkaç gün sonra ateşi yükseldi. İbadetini hiç 

aksatmadı ve dinin tüm gereklerine yerine getirdi. Perşembe akşamı bir Kaan'dan bir talep 

okudu. O 4,000 rupilik (bir fil fiyatı) adak yapmayı istiyordu ve bunun Kadı tarafından 

dağıtılmasını istiyordu. Padişah, zayıf olmasına ve acı çekmesine rağmen kendi elleriyle 

dilekçeyi yazdı. Bu kurbanın bir an önce yapılıp dağıtılmasını istiyordu. Ertesi sabah, Cuma 

28 Zilkade 1118 (21 Şubat 1707), dualarını yaptı ve ardından istirahat için odasına geri 

döndü. Halen çok zayıftı, ölmekte olan padişah parmakları arasında tespihi çekmeye devam 

ediyordu. Günün çeyreğinin sonunda son nefesini verdi. 
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94. Sihler (1714) 

Hâfî Han 

Sihlerin yarattığı şiddet tüm sınırlara dağıldı. Müslümanlara ciddi hasarlar 

verdiler. Cami ve türbeler tahrip edildi (1714). Pencap'daki Gurdesp'de bir kale inşa 

ettiler, Delhi'den on ya da on iki gün süren bu yolculuğu (50,000 ya da 60,000 atlı ve 

piyade) tamamladılar. Kulelerini ve surlarını güçlendirdiler, etrafı işgal ettiler. 

Sirhind'den Lahor'a kadar harap ettiler. Abd-üs-Samed Han Lahor'a vali olarak tayin 

edildi, seçilmiş bir orduyla buraya gönderildi. Guru'nun elinde tuttuğu büyük gücüyle 

kalenin yanında çatışmaya girdi. Kâfirler, o kadar şiddetli bir şekilde savaştılar ki, 

neredeyse İslam ordusunu yeneceklerdi. Defalarca büyük cesaret gösterdiler, her iki 

tarafta da çok sayıda insan öldü. Ancak Moğol büyüklüğünü ve yiğitliğini burada 

gösterdi, düşman mağlup edildi ve kaleye doğru sürüldü. Bu yüzden hücumu büyük bir 

cesaret ile gece yaptılar. Abd-üs-Samed Han kalenin önündeki gücünü korumak için 

siperini atmak zorunda kaldı. Güçlerini topları ve ileriye doğru hücuma geçti. Zamanla 

düşman ordusunun erzağını kesmeyi başardı ve kaledeki erzaklar tükendi. Çaresiz 

durumda kalan Sihler, hayatlarının bağışlanması karşılığında teslim olmayı teklif etti.  

Diler Jang243 (Abd-üs-Samed Han), ilk başta onların canını bağışlamayı reddetti, daha 

sonra Padişah'a suçlarının affetmesi için yalvarmalarını önerdi. Şef Guru (Banda) 

çocuğuyla ve divanı ile birlikte (ayrıca üç ya da dört bin esir ile) teslim oldular önceden 

belirlenmiş kaderlerinin cezasını çekmek (ödemek) üzere götürüldüler. Padişah'a iki bin 

kesilmiş baş ve zincirlerle bine yakın esir yolladı. Delhi'ye vardıklarında, mahkûmların 

yüzleri siyaha boyandı kafalarına tahta başlıklar geçirildi ve devenin üzerine 

yerleştirildiler. Sonra kafaları kesilip mızraklara geçirildi, bu şekilde şehre getirildiler, 

 
243 Savaşta cesur ve korkusuz olana verilen bir sıfat.  
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onlara Bahşi244 (mutemet) bir filin üzerinde eşlik ediyordu. Bu tüm seyircilere ders 

olması içindi.  Padişahın önünden geçildikten sonra, Guru, oğlu ve ona eşlik eden bir 

kaç kişinin kaleye kapatılması emredildi. Geri kalan iki ya da üç yüz sefil adamlar her 

gün kûtvâl ofisi önünde, çarşı ve sokaklarda ölüme mahkûm edildi. Tüm Guru'nun 

takipçilerinin öldürülmesinden sonra, oğlunun da öldürülmesi gerektiği kararı verildi. 

Yedi-sekiz yaşında olan bu çocuğun babasının intikamını almaya karar verip 

başkalarının oğullarını öldürmemesi için bu karar verildi. Daha sonra Guru'nun kendisi 

öldürüldü. 

Bir gencin annesi gelerek sözde çocuğun masum olduğu iddiasıyla (Padişah 

Ferruhsiyer'dan aldığı izin ile) cezanın ertelenmesini istedi. Bu sırada cellat kanlı 

kılıcını genç adamın başında tutmaktaydı. Serbest bırakılması için verilen emri gösterdi. 

Fakat genç şöyle söyledi: “Annem yanlış bir şey söylüyor. Benim kalbim, ruhum ve 

inancım Guru'ya adanmıştır. Beni arkadaşlarımın yanına çabucak gönderin.” 

95. Barha Kardeşler (1722) 

Cihângîr'in Anıları 

Düab'da olduğu gibi, bu Seyyidlerin ülkesi olan birbirine yakın on iki köy (bara) 

vardır, onlar Barha Seyyidleri olarak bilinir. Bazı insanlar soylarından şüphelenilir, 

ancak cesaretleri Seyyid olduklarının inandırıcı bir kanıtıdır (1623). 

Hâfî Han 

Onlar hakkında ve özellikle Seyyid Abdullah hakkında Ferruhsiyer ölümüyle 

ilgili hususta, rüşvet kabul ettikleri, çiftçilere sert davranışlar ve diğer kötü muameleler 

hakkında halkın şikâyetleri söz konusudur. Ratan Çand ve divan üzerinde etkisi de söz 

konusuydu. Ayrıca falcılar ve seyyahlar da onun hakkında şikâyetçiydi. Hüseyin Ali 

 
244 Babürlüler’de kâtip anlamında kullanılır; Orhan F. Köprülü, “Bahşı”, DİA, 1991, C. 

4, s. 520-521. 
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Han, Dekken'e atanmadan önce, haraç ve rüşvet işlerinden oldukça rahatsızdı. 

Oradayken Muhkam Singh ve diğer memurlar onun doğasını bozup onu ayarttılar 

(1722). 

Ancak her iki kardeşte cömertlikleri ve hoşgörülü olmaları ile tanınırdı. Bu 

bölgelerdeki sakinler, Seyyidlerin üstünlüğünden şikâyet etmediler. Eğitimli, özgürlüğe 

ve hayırseverliğe düşkün, yoksulları himayesi altına aldı, erdemli olan Hüseyin Ali 

erkek kardeşinin yanından sivrilerek kendini gösterdi. Minnet duyanların sayısı çoktu 

bunu yiyecek ve tahıl dağıtmaya borçluydu. Evrengzîb döneminde, kıtlık zamanında, 

yoksul ve dullara büyük miktarda para ve çok miktarda tahıl tahsis etti. Yaz aylarında 

suyun az olduğu yerlerde orada yaşayanların acısını hafifleten büyük su tankını yaptıran 

oydu. Kendi memleketleri olan Barha'da halk yararı için saraylar, köprüler ve diğer 

binalar inşa ettiler. Seyyid Abdullah sabrı, dayanıklılığı ve sempatikliği ile dikkat 

çekiciydi. 

96. Nâdir Şah Delhi'de (1739) 

Anand Ram Muhlis: Tezkire 

Servetin doğası gariptir, burada 100.000 cesur ve tam teçhizatlı atlı asker ve 

Moğol İmparatorluğunun tüm kaynakları vardı! Moğol monarşisi sona ermiş gibiydi 

(1739). 

Nadir şah, Şahabad'dan kamp alanına geldiğinde, iki şah Delhi'ye doğru hareket 

etmeye hazırdı. Birlikte yolculuk için büyük bir araç yaptılar. Muhammed Şah, 

Şahcihanâbâd kalesine 8. Zilhicce’de içeri girdi. Fetih ertesi gün gerçekleşecekti. 

Kaderin bir cilvesiyle, kısa süre önce ikisini tutamayacak bir imparatorluk bulmuşlardı. 

Şimdi ise aynı dört duvarda oturuyorlar. 

Ertesi gün Nadir Şah Hintli hükümdarların yanına döndü onları ziyaret etti ve 

takdim edilen hediyeleri kabul etti.  Şah'ın akşama doğru yola çıkmasıyla birlikte 

şehirde bir söylenti yayıldı; onun tüfek atışı ile ağır yaralandığı söylentisi hızlıca 
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yayıldı. Bu etrafa nifak tohumlarının ekilmesine neden olarak yağma ve cinayetler ile 

karşılığını buldu. Kasabanın serserileri toplandılar ve ayrım gözetmeden yağma ve 

yıkıma başladılar. Silah atışları karanlıkta gece boyunca devam etti, kimsenin dost 

düşman ayrıt edemediği yerde birçok insan öldürüldü. 

Sonuç olarak şafakta, Farslı Şah halkın genelinin katledilmesi emrini verdi. 

Çandni Çauk245, meyve pazarı, Dariba pazarı ve büyük caminin etrafındaki binalar ateşe 

verildi ve küllere gömüldü. Belde halkı katledildi. Bazı yerlerde ayaklanmalar baş 

gösterdi ancak çoğu yerde insanlar direnme fırsatı bulamadan katledildi. Persliler her 

şeye şiddetle el koydu; kumaş, mücevher, altın ve gümüş tabaklar kabul edilebilir bir 

yağma idi. 

Yazar, bu dehşeti şehir dışında Vakilpura’da köşkünden izledi. Ama Allah'a 

şükürler olsun bu yıkım dışarıya doğur yayılmadı (devam etmedi). Timur'un Delhi'yi ele 

geçirdiği günden bu yana, 1151(H.) yılından bu yana, 348 yıl boyunca başkent böyle bir 

şey görmemişti. Güzel sokaklarının ve binalarının yıkılmasıyla Delhi'yi eski ihtişamına 

geri getirmek için yılların emeği gerekecekti. 

Katliam günün ortasına dek sürdü. Daha sonra İran Şahı, katliamın durduğunu 

ilan etmek için kûtvâl sokaklara Persli bir muhafız ile yolladı. Şiddetin alevleri dereceli 

olarak azaldı, ancak dökülen kan, yıkım ve harabe onarılamazdı. Uzun süre sokaklar ölü 

yapraklı bir bahçe gibi cesetlerle doluydu. Şehir küllere çevrilmişti ve yanmış bir ovaya 

benziyordu. Bütün kraliyet mücevherleri ve mülkleri ve hazine Pers fatihi tarafından ele 

geçirildi. Burada altı lakh rupi, bir kaç bin ashrafi, altın plakalar bunların değeri 1 

kror246 rupi ve değeri 5 kror olan eşsiz güzellikle mücevherler idi. Tavus kuşu tahtı tek 

başına bir kror ederdi. Filler, atlar, kıymetli eşyalar, göze çarpan her şey, sayılamayacak 

 
245 Eski Delhi’de yer alan en eski pazarlardan birisi.  

246 Hindi(करोड़/कोसट) karoṛ veya koti: sayı olarak 10.000.000 ve 100 Lakh’a eşittir.  
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kadar çok fazla şey buradan yağmalandı. Kâtipler halkan fidye toplamak üzere 

görevlendirildi. Sadece paraları alınmakla kalmadı aynı zamanda bütün aileler 

mahvoldu. Birçok kişi zehir yutarak ya da kendini bıçaklayarak intihar etti. 

97. Panipat Savaşı (1761) 

Muhammed Cafer Şamlu: Tarih-i Menazilu’l Fütûh 

Geri döndük ve Ahmed Sultan'a, Maratha ordusunun savaş vermeye kararlı 

şekilde ilerlediğini bildirdi. Daha sonra planlarını hazırladı ve saflarını sıraladı. Ahmed 

Sultan merkezdeki yerini aldı ve 2.000 deve ile pozisyonunu güçlendirdi. Arkalarına, 

kraliyet memurları tarafından desteklenen 20.000 piyade geldi. Bunların arkasında 

başka gruplar vardı, Ahmed Sultanı desteklemek için 10.000 süvari gücü, Dürrânîler ve 

Gılzaîler gücü vardı, vb. Acil durumda destek vermek için sağda yarım league (1 league 

5.5 km) mesafede ve ayrıca solda rezervler vardı. Her iki taraf da öğlene kadar karşı 

karşıya geldiler; daha sonra cesur gençler savaşa başladılar ayrıca kum fırtınası ile 

uğraştılar. Avrupalı uzman topçular savaş alanına gürleyen sesle ortalığı ateşe verdiler. 

Şahin gibi isabetli atışlarla büyü yapar gibiydiler. Tüfek atışları artık çok dikkate 

alınmıyordu, katliamı yaratan top atışlarıydı (1761). 

Savaş günün bitmesine üç saat kalana kadar şiddetini korudu. Savaşın başlarında, 

Bhao ve Vişvas Ray, savaşın hararetinden korkarak ve dayanamayacaklarını düşünerek 

Ahmed Sultana yardım gönderdiler. Ancak Mahmud Han sıklıkla tekrar eden atışları, 

ekiz veya dokuz bin kana susamış Kızıl Süvari süvarisinin başında Marathaları kontrol 

altına aldı. Bir top Vişvas'a diğeri ise Bhao'ya isabet etti. İkisi de cehennemin en derin 

çukuruna gittiler. Maratha ordusu şeflerinin düşüşünü görür görmez kaçış yoluna doğru 

harekete geçti. 

Tarih-i İbrahim Han 

Muzaffer fatihler, Maratha kampını yağmalamaya koyuldu, çok miktarda gümüş 
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ve mücevher, 500 fil, 50,000 at, 1,000 deve ve pek çok mal ve kamp teçhizatı ele 

geçirdiler. Dekkenli yaklaşık 30.000 işçi de esir edildi. Akşama doğru Ahmed Şah 

katliama bakmak için dışarı çıktı, büyük bir ceset yığını ile akan kan akıntıları buldu. 

Sayılan otuz iki öbek ölü vardı, ağır silahlı birlikler tarafından korunan hendekler 

toplamda bir kaç lakh ölü adam vardı. Sığırlar ve valizleri haricinde her yer ceset 

doluydu. 
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DEĞERLENDİRME 

Stanley Lane-Poole’un bu eseri Gazneli Mahmud ile başlamış ve Türk-İslam 

egemenliğinin gerileme süreci ile sona ermiştir. (1000 – 1764). Döneme tanıklık eden 

alimlerin ve gezginlerin seyahatnamelerinden yararlanır. Yazar Hindistan ortaçağını üç 

bölüme ayırır. Birinci bölüm: Gazneliler, İkinci bölüm: Delhi Sultanlığı ve Üçüncü 

bölüm: Bâbürlüler şeklindedir. 22 Ekim 1764 Buksar savaşı sonrası İngilizlerin (East 

India Company) Hindistan üzerindeki hakimiyeti başlar. 

Gazneli Mahmud’un Hindistan seferi (1000) hakkında iki görüş yer alır. Birinci 

görüş Erdoğan Merçil’in de belirttiği üzere, Hindistan’a gerçekleşen on yedi sefer 

sadece yağma amaçlı değil, İslam dinini Hindistan’da yaya amaçlıdır. Diğer şarkiyatçı 

görüş ise Gazne kuvvetlerinin askeri gücünü koruması ve giderlerini karşılaması için 

ciddi bir maddi kaynağa ihtiyacı vardı (C.E. Bosworth). Hindistan'da yer alan 

Gazneliler hem Türk-İslam tarihinin hem de Hindistan tarihi için önemlidir ve bir 

dönüm noktasıdır. 

Kral Caypal’ın Mahmud tarafından yenilgiye uğratılması Türklerin o bölgeye 

hakimiyeti açısından başlangıç noktası olur. Erdoğan Merçil, Caypal’ın oğlu 

Anandpal’a karşı düzenlenen altıncı sefer için Mahmud’un artık Hindistan kuzeyinde 

gücünü kabul ettirdiğini Türk-İslam ordusuna karşı güçlerin bertaraf edildiğini belirtir. 

Utbî: Târîḫu’l-Yemînî ve Firişte: Tarih-i Firişte eserleri bu olayların alındığı 

kaynaklardır. Orada bahsedildiği üzere kalabalık Caypal ordusu nispeten daha az 

sayıdaki Mahmud ordusu tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Mahmud’un 

Hindistan’a düzenlediği on yedi sefer vardır ve bu sayede Türklerin yüzyıllarca sürecek 

hakimiyet süreci başlamıştır. 

1210 yılında oluşan Delhi Sultanlığı, yakılış iki yüzyıl boyunca Hindistan'da 

önemli bir Müslüman üssü olmuştur. Delhi sultanlığı ile ilgili kaynakların büyük 

bölümü Farsça yazılmıştır, bazı bölgeyi tarif eden Arapça eserler de söz konusudur.. 
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Kuruluşu 1206 yılında Kutbüddin Aybeg, Gūrî Sultanı Muizzüddin Muhammed’i 

öldürüp tahta geçer. 13. yüzyılda Moğolların kuzey Hindistan'a yaptığı baskınlar sebebi 

ile sultanlığın sınırlarını geliştirmesi oldukça zor bir işti. 1290-1320 arasında Halacîler 

tarafından yönetildi. Alâeddin Halacî (1296 - 1316) Delhi sultanlığını genişletti, İndus 

Nehri'ne batıya, Varanasi'ye kadar doğuya sultanlık genişledi. Dekken ve güneyde yer 

alan Hint devletleri Halacî üstünlüğünü kabul edip haraç ödemek zorunda kaldılar. 

Sadece doğuda Bengal bağımsız idi. 

1320-1414 arasında iktidara Tuğluk hanesi geçti. Muhammed Tuğluk Dekken ve 

güney Hindistan fethini tamamladı ve onları saltanatına ekledi. Bununla birlikte güney 

Hindistan'da otoritesi zayıflamıştı. 1136 yılında Vicayanagar imparatorluğu Güney 

Hindistan'da bağımsızlık ilan etti ve Behmen Şah, Dekken'de Behmenî Sultanlığını 

kurdu (1347). Timur Hindistan’ı işgal etti ve 1398'de Delhi tahrip edildi. Tuğluklar 

ciddi bir darbe aldı. 15. yy başlarında Jaunpûr, Mâlvâ ve Gucerât bağımsızlıklarını ilan 

etti. Seyyid Hızır Han 1413’de Delhi’yi tekrar ele geçirdi ve Seyyidler hanedanı başa 

geçti. Arkasından gelen Seyyid sultanlar otoriteyi sağlamak konusunda büyük bir 

mücadeleye girişti. Behlûl-i Lûdî 1451’de tahta geçerek Lûdîler dönemi başladı. Eserde, 

Delhi Sultanlığı ile ilgili şu başlıklar üzerinde durulur; Alâeddin Halacî’nın politikası ve 

karakteri, Muhammed Tuğluk, Fîrûz Şah döneminde ülkenin zenginliği ve bolluğundan 

söz edilir. Burada ayrıca Timur’un Hindistan’a yaptığı seferlere de yer verilmiştir. 

Bâbür Şah Panipet savaşından galip ayrılarak Lûdî Sultanlığına sonra verdi 

(1526). Böylece Babürlüler kurulmuş oldu. Hint topraklarında geniş ve çeşitli 

kültürlerin birleşimi bir imparatorluk kuruldu. Saltanatın zirvesinde 3.2 milyon km 

alana ve 150 milyon farklı etnik kökenden insana hükmettiler. Büyük bir askeri gücü 

ellerinde bulundurdular. Özellikle Asya'da ve dünyada büyük bir Müslüman güç haline 

geldiler. Birçok insan ve kültürden oluşan karmaşık askeri ve sivil kuruluş yarattılar. 

Bâbürlüler zenginliği ve ihtişamı ile meşhurdu. Batılı veya diğer yerlerden buraya 
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gelen gözlemciler Bâbür zenginliği karşısında hayrete düştüler. Görgü kuralları, müzik, 

şiir, resim gibi pek çok alanda aristokrat bir kültür oluşturdular. Günümüze gelen 

minyatür resimler veya mimarı başarılar (Tac Mahal) hayranlık uyandırıcıdır. Yaklaşık 

yüz yetmiş yıl boyunca Bâbürlüler karışık merkezi saltanatını korudu. Başarıları, askeri 

zaferler, genişleme, merkezi kontrol ve yetenekli danışmaların becerileri sayesinde oldu. 

Bu noktaya gelişim kademeli, sistematik şekilde ilerledi. Bölge halkı ile ilk 

karşılaşma Müslüman ve Hindular arasında 7. yüzyılın başında Sîstan'da İran ve 

Afganistan arasındaki sınırda çarpıştılar. Afganistan'ın batısından Mekran ve Sind 

kıyıları, fetihler 9. yüzyılda Kabil'e, 13. yüzyılın başlarında onları Delhi'ye ve daha 

sonra 14. yüzyılda Dekken ve güney Hindistan'a ulaştırdı. Kurulan devletler, Türk, 

Afgan, Fars ve diğer Müslümanlardan oluştu. 14. yüzyıl ortalarında dağılana kadar 

Delhi sultanlığı alt kıtanın büyük bölümüne hükmetti. 

Bâbür Şah’tan sonra yerine 1550 yılanda Hümâyûn tahta geçer. Bu dönemde 

Hümâyûn ile Şir Şah arasında mücadeleler gelişir. Üçüncü Bâbür sultanı Ekber Şah, 

döneminde Hindu unsurlar saltanata ihtilat etti. Gösteriş ve göz kamaştıran hali devam 

etti. Bu durum sadece Avrupalı ziyaretçileri değil İran ve Osmanlı'dan gelen 

ziyaretçileri de şaşırttı Cihangir tahta geçtikten sonra oğlu Hüsrev ayaklanması ile 

uğraştı. Hüsrev Sihlerden yardım istediğinde bulundu, bu isyan Cihangir tarafından 

bastırıldı. Hüsrev ise 1622 yılında öldü. Bu dönemde ayrıca Müslümanlar ve Sihler 

arasında nefret başladı. Evrengzîb ölümü sonrası iç savaşlar ve isyanlar patlak verdi ve 

yıkış süreci başladı. 

Eserde Bâbür Şah ve onun soyundan gelen padişahlardan bahsedilir, kullanılan 

kaynaklardan bazıları Hümâyun Şah için Hümayunnâme, Ekber Şah için Târîḫ-i Elfî, 

Ebü’l-Fazl: Ekbernâme, Âyîn-i Ekberî,  Cihângîr için Tüzük-i Cihângîrî, olmuştur. 

Bâbür sarayına gelen Avrupalı gezginler ise; Thomas Roe, William Hawkins, François 

Bernier, Niccolao Manucci, John Fryer, Giovanni Francesco Gemelli Careri’dir. 
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Kademeli olarak gerçekleşen hakimiyet sürecinde, Himayalar’dan Krişna nehrine 

kadar olan bölge yaklaşık sekiz yüz yıl boyunca Müslüman yöneticilerin egemenliği 

altına kalır. Bâbür dönemine kadar Türk - İslam etkisi bazen şiddetli olur bazen de daha 

zayıf olarak kendini gösterir. İleri görüşlü bir lider olan Ekber Şah, bu sürecin 

ilerlemediğini (etkili olmadığını) görerek (Ebü’l-Fazl’ın da zekası ve etkisiyle) kültürel 

bir asimile süreci başlatmak istemiştir. Bu sebeple yeni bir din ortaya (dîn-i ilâhî) atmış ve 

daha politeist bir yapının peyda olmasına vesile olmuştur. Üzerinde durulması gereken bir 

diğer konu ise eski Hint kültürünün ve tarihinin (Vedik dönem) aşınmadığı, yapılan 

etkilerin halka ulaşmadığı konusudur. Lane-Poole’e göre; “Tarih her zaman süreklidir, 

yeni bir başlangıç olmaz ve her yeni dönem kendisinden öncesini sürdürür. Hindistan'da 

değişim o kadar aşamalı oldu ki, neredeyse görünmez idi.  Antik Hindistan gelenekleri 

çok köklüydü bu fetih fırtınasına karşı yok olmamayı başardı.”. Ayrıca İngilizlerin, Ekber 

Şahı örnek aldığına da değinmektedir. İkonoklast yapı ile İngilizler Hindistan’ı asimile 

etmeye çalışır ve sömürge süreci boyunca kültürel tahrip Türk-İslam hakimiyetine kıyasla 

çok daha şiddetli ve yıkıcı olur, bu durum Hindistan’ın kültürel dokusuna oldukça zarar 

verdi. 

Stanley Lane-Poole’un bu eserinde orta çağ bölümü için (Bâbür’e kadar): Utbî: 

Târîḫu’l-Yemînî, Firişte, İbnü’l-Esîr: el-Kamil fi’t-Tarih, Beyhakī: Tarih-i Beyhakî, 

Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî: Tabakât-ı Nâsırî, Berenî: Târîḫ-i Fîrûzşâhî, İbn Battuta 

Seyahatnamesi, Şems-i Sirâc Afîf: Târîḫ-i Fîrûzşâhî, Şerefüddin Ali Yezdi: Emir Timur 

(Zafernâme), Abdullah: Târîḫ-i Dâvûdî kaynaklarını kullanmıştır. Bâbür kısmı için 

Bâbürname ve Mirza Haydar Duğlat: Tarih-i Reşidi eserlerini kullanır. Bu bağlamda 

Utbî Sebük Tegin'in ve Gazneli Mahmud’un hizmetinde yer almıştır, el-Beyhakī gene 

aynı şekilde katiplik görevi icra etmiştir. Minhâc-ı Sirâc el-Cûzcânî’de sarayda pek çok 

hizmette bulunur. Berenî: seçkin bir alinden gelir ve Delhi sultanlarıyla iyi ilişkilere 

sahipti ve bu konu üzerine pek çok örnek verilebilir. Genel olarak Henry Miers Elliot ve 
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John Dowson çevirilerini kullanmış ama hata veya eksik gördüğü kısımlar için ana 

kaynakların orijinallerine başvurduğunu ve düzeltmelerde bulunduğunu söylemektedir. 

Bu kaynakları tercih ederken olaylara birincil elden şahit olan insanlar üzerinde 

durmuştur. Bu kişiler çoğu zaman sadece olaylara birincil elden gözlem yapanlar 

olmakla kalmaz ayrıca sarayda veya devlet himayesinde çalışan kişilerdir. Bâbür 

kısımlarında Avrupalı gezginlerin görüşlerinden örnekler verir, bu şahıslar da genelde 

saray himayesinde çalışan kişiler olmuştur. Burada olaylar hakkında iki taraflı bakış 

sağlar. 

Konuyu toparlamak gerekirse, Stanley Lane-Poole bizlere kaynaklar üzerinden 

birebir giderek, olaylara şahit olan tarihçilerden yararlanarak, dönemin Hindistan’ı 

hakkında bilgiler sunar. Eser Henry Miers Elliot’in “The History of India, as Told by Its 

Own Historians” gibi bir kaynak çalışması değildir. Buna karşın kaynaklar hakkında, 

Hindistan tarihi üzerine çalışmak isteyenler için bir pusula görevi görecektir. 
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SONUÇ 

Stanley Lane-Poole’un bu eserinde 1000-1761 yılları arası Hindistan tarihini ana 

hatlarıyla anlatmıştır. Eser, Hint kralı Caypal’ın yenilgisi ile başlar. Bu açıdan Gazneli 

Mahmûd’un Hindistan’a girişi ve önemli bir konum elde ettiği zaferi başlangıç 

noktamızdır (Hindistan’ın fethi). Delhi Sultanlığına geldiğimizde, ağırlıklı olarak bahsi 

geçen isimler şunlardır; Memlûk Sultanlarından Şemseddin İltutmuş ve Gıyâseddin 

Balban, Halacîlerden, Alâeddin Halacî ve daha sonra Tuğluklulardan olan Muhammed 

Şah ve Fîrûz Şah Tuğluk’dan (Berenî: Târîḫ-i Fîrûzşâhî,  Şems-i Sirâc Afîf: Târîḫ-i 

Fîrûzşâhî) bahseder. Eser daha sonra Behmenîler dönemi ile devam eder. Gülberge’de 

hüküm sürmüş ve Behmenîler kurucusu Alâeddin Behmen Şah, Bîder’de hüküm sürmüş 

Alâeddin Hümâyûn Şah tasvir edilir. Arkasından Delhi’de 1451-1526 yılları arası 

hüküm sürmüş Lûdîler gelir orada Sultan Behlûl Lûdî ve Sultan İbrâhîm B. İskender-i 

Lûdî anlatılır. Buraya kadar olan kısımı eserin ilk bölümü denilebilinir. İkinci kısım ise 

Bâbürlü devleti üzerinde durulur. 1526 yılında Bâbür Şah, Pânîpet savaşında Lûdîler’i 

mağlup eder sonrasında hızlı bir şekilde Delhi ve Agra’yı ele geçirir. Eserde bundan 

sonrası sırasıyla, Şîr Şah, Hümâyun Şah, Ekber Şah, Cihangir, Şah Cihan, Dârâ Şükûh 

ve son olarak Evrengzîb’den bahsedilir. 

Ağırlıklı olarak Cihangir dönemi ile birlikte, Avrupalı gezginler Bâbür saraylarını 

ziyarete gelirler. Onların gözünden, Bâbürlüler hakkında edindikleri izlenimler eserde 

görülmektedir. Bu gezginler saray içerisinde hekim veya büyükelçi olarak görevlerini 

icra ederler. Gezginlerin burada padişahlar ile görüşmeleri, aralarındaki diyaloglar, 

saray içi dinamikler, gelenekler hakkında eserde önemli bilgiler bulunmaktadır. Lane-

Poole, bu seyahatnameler ve diğer ana kaynakların (daha önce belirttiğimiz gibi) daha 

çok İngilizce çevirisini kullanmış olup, eksik gördüğü yerlerde ise kaynakların orijinal 

metinlerine bakarak düzeltmeler yaptığını belirtir. Sonuç olarak; bu eser ana 

kaynakların bir arada bulunduğu (her başlığın altında kullanılan ana kaynağın adı geçer) 
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derleme bir çalışmadır ve bizlere Ortaçağ Hindistan tarihi açısından yol gösterici 

niteliktedir. Ayrıca Lane-Poole, Hindistan’daki değişim sürecini, Türklerin coğrafyaya 

etkisini, elde ettikleri gücü, aradaki kültürel etkileşimi, tarihsel süreci kısaca özet 

mahiyetinde sunmayı hedefler. Kültürel etki iki taraflı olmakla birlikte, Hindistan 

üzerinde bir değişim yaratmıştır. Mimari de, sanatta ve dil üzerinde (Farsça ve 

Hintçenin karşımı bir dil olan Urduca)  değişimin izlerini görürüz. Bugün bile Hint 

coğrafyasına bakıldığında Müslüman nüfusun bu kadar yüksek sayılarda olması bu 

etkinin bir parçasıdır. Hatta İngiliz sömürgesi bittiğinde (1947), Gandhi tarafından 

Pakistan’a verilen bağımsızlık söz konusu olmasa ülke içi dini dengeler daha farklı 

durumda olurdu.  

Lane-Poole, Hindistan’ın, Vedik dönemden (Eskiçağ), İngiliz sömürgesine kadar 

yabancı fatihler tarafından kontrol edildiğini söyler. Buna rağmen kültürlerini muhafaza 

ettiklerini ve gelen (değişen) bu hükümdarlar ne kadar süre geçerse geçsin onlar için 

hep yabancı hükümdarlar olarak kaldığından bahseder. Bu yüzden homojen yapıya 

sahip olmamıştır. Yazar ayrıca, Ebü’l-Fazl ile birlikte Ekber Şah’ın bu durumu fark 

ettiklerini ve yeni bir din kurarak (dîn-i ilâh) ülkeyi birleştirmeyi hedeflediklerini iddia 

etmektedir. Hatta İngilizlerin onu örnek aldığını ve putları yıkıp yerine kendi düşünce 

biçimlerini empoze etmeye çalıştıklarını öne sürer. Ekber Şah’ın ölümü ile düşündüğü 

bu siyaseti uygulayacak vakti olmamıştır. Ayrıca ülke içerisinde Müslüman âlimler, bu 

yeni dine şiddetle karşı çıkmışlar bu bağlamda dine inananların sayısı yeterli rakamlara 

ulaşmamıştır. İngilizler dini propaganda ile kendilerini Tanrısal bir figür olarak dikte 

etmekte belli bir başarı elde etmişlerdir. Bugün Hindistan üzerinde yoğun olarak 

kullanılan İngiliz dili bunun bir örneğidir. Gandhi’nin, “Mustafa Kemal, İngilizleri 

yeninceye kadar Tanrı’yı da İngiliz zannederdim” sözü ise bu durumu destekler 

niteliktedir. Özetleyecek olursak; Lane-Poole bu çalışması ile Hindistan tarihini 

kaynaklar üzerinden anlatırken bir yandan da Hindistan’ın kültürel olarak sağlam bir 
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yapısı olduğunu fakat Bâbürlüler'in ve özellikle Ekber Şah siyasetinin bölge için önemli 

bir kırılma noktası olduğunu vurgulamaya çalışmıştır.  

  



159 

KAYNAKÇA 

AHMAD, B, “Anand Ram Mokles”, ELR, 1985, Vol: II, s. 1. 

AHMAD, Sayyid Maqbul, “Hindistan”, DİA, 1998, C. 18, s. 73-75. 

AKÜN, Ömer Faruk, “Bâbürnâme”, DİA, 1991, C. 4, s. 404-408. 

ALVI, S. S., “Baḵtāvar Khan, Moḥammad”, ELR, 1988, Vol: III, s. 541-542. 

ANDİCAN, Ahat, “Tüzükat-i Timuri Gerçek mi ve Geçerli Bir Birincil Tarihî 

Kaynak Olarak Kullanılabilir mi?”, Türkiyat Mecmuasi, c. 27 - 2, 2017, s. 33-83. 

ANSARI, A. S. Bazmee, “Gülbeden Begüm”, DİA, 1996, C. 14, s. 235. 

ANSARI, A. S. Bazmee,” Fevcdâr”, DİA, 1995, C. 12, s. 504. 

ANSARI, Bazmee, “Badāʾūnī, ʿabd-Al-Qāder”, ELR, 1988, Vol: III, s. 364-365. 

ANSARI, S. Bazmee, “Cûzcânî, Minhâc-i Sirâc”, DİA, 1993, C. 8, s. 98-99. 

AVARI, Burjor, India: The Ancient Past: A History of the Indian Sub-

Continent from c. 7000 BC to AD 1200, London, Taylor & Francis, 2007. 

AVCI, Casim, “Nizâmeddin Ahmed Herevî”, DİA, 2007, C. 33, s. 178-179. 

AYKUT, A. Said, “İbn Battûta”, DİA, 1999, C., 19, s. 361-368. 

BABÜR ŞAH, Gazi Zahireddin, Babürnâme, Çev. Reşit Rahmeti Arat, İstanbul, 

Milli Eğitim Basımevi, 1970. 

BÂBÜR, Zahîrüddîn Muhammed, Babürnâme’den Seçmeler, Haz. Ersin Teres, 

İstanbul, Antik Şark Klasikleri - Timaş Yayın Grubu, 2011. 

BARROW, Ian J.,”From Hindustan to India: Naming Change in Changing 

Names”, South Asia: Journal of South Asian Studies, Vol: 26, 2003, s. 37-49. 

BARTHOLD, V. V., Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Ankara, TTK, 1990. 

BAYUR, Y. Hikmet, Hindistan Tarihi, C. I - II, Ankara, TTK, 1947. 

BERNIER, François, Travels in the Mogul Empire, A.D. 1656–1668, Çev: 

Archibald Constable, London, Oxford University Press, 1916. 

BEVERIDGE, H., The Akbarnama of Abul Fazl I-II-III, Calcuta, The Asiatic 



160 

Society, 1907, 1939. 

BEYHAKĪ, Tarih-i Beyhakî, Çev. Necati Lügal, Ankara, TTK, 2019. 

BOSWORTH, Clifford Edmund, The Ghaznavids, Bosworth, Munshiram 

Manoharlal Publishers, 1992.  

BUCCINI, Stefania, The Americas in Italian Literature and Culture, 1700-

1825, Pennsylvania, Penn State Press, 1997. 

BURTON, Stein, A History of India, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010. 

BÜYÜKAKSOY, Ahmet, İngiltere’nin İstanbul Elçisi Thomas Roe’nun 

Diplomatik Yazışmaları (1621-1628), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012. 

CANNY, Nicholas, The Origins of Empire, Oxford University Press, 1988. 

COOMARASWAMY, Ananda K, Portrait of Gosāīṅ Jadrūp. Journal of the 

Royal, Asiatic Society, 1919, XIV, s. 389-391. 

CÛZCÂNÎ, Minhâc-ı Sirâc, Tabakât-ı Nâsırî, Gazneliler, Selçuklular; 

Atabeglikler ve Hârezmşâhlar, Çev ve Notlar: Erkan Göksu, Ankara, TTK, 2015. 

DİLEK, Kaan, “Şerefeddin Ali Yezdî”, DİA, 2010, C. 38, s. 550-552. 

DUĞLAT, Mirza Haydar, Tarih-i Reşidi / Geride Bıraktıklarımızın Hikayesi, 

Çev. Osman Karatay, İstanbul, Selenge Yayınları, 2006. 

EATON, R. M., “ʿAbd-Al-Ḥamīd Lāhūrī”, ELR, 1982, Vol: 1, s. 112. 

EATON, R. M., “Abu’l-Fażl ʿAllāmī”, ELR, 1983, Vol: I, s. 287-289. 

EATON, R. M., “Akbar-nāma”, ELR, 1984, Vol. I, s. 714-715. 

EDHEM, Halil, “Stanley-Lane Poole”, Belleten, 1937, C. I, Sayı:3/4,  s. 673-676. 

EL- BİRUNİ, Ebu Reyhan, Tahkiku ma li'l-Hind, Çev: Kıvameddin Burslan, 

Ankara, TTK, 2015. 

ELLIOT, Henry Miers, The History of India, as Told by Its Own Historians, 

Vol: VII,  Ed. John Dowson, London, Trübner & Co, 1877. 



161 

ELLIOT, Henry Miers, The History of India, as Told by Its Own Historians, 

Vol: VI, Ed. John Dowson, London, Trübner & Co, 1875. 

ELLIOT, Henry Miers, The History of India, as Told by Its Own Historians, 

Vol: II Ed. John Dowson. London, 1869. 

ELLIOT, Henry Miers, The History of India, as Told by Its Own Historians, 

Vol: IV Ed. John Dowson, London, 1875. 

ELLIOT, Henry Miers, The History of India, as Told by Its Own Historians, 

Vol: III, Ed. John Dowson, London, 1871. 

ELLIOT, Henry Miers, The History of India, as Told by Its Own Historians, 

Vol: V, Ed. John Dowson, London, Trübner & Co,  1873.  

ELLIOT, Henry Miers, The History of India, as Told by Its Own Historians, 

Vol: VIII, Ed. John Dowson, London, Trübner & Co, 1877. 

EMÎR TİMUR, Timur'un Günlüğü - Tüzükat-ı Timur, Çev: Adnan Aslan ve 

Kutlukhan Şakirov, İstanbul, İnsan Yayınları, 2004. 

FAROOQI, Naimur Rahman, “Delhi Sultanlığı”, DİA, 1994, C. 9, s. 130-132. 

FAYDA, Mustafa, “Tarih”, DİA, 2011, C. 40, s. 66-72. 

FRYER, John, A New Account of East India and Persia, London, Ed: William 

Crooke,  Hakluyt Society, Vol: I, 1909. 

GÜLBEDEN, Begüm,  Hümayunnâme, Çev. Abdürrab Yelgar, Ankara, TTK, 

1987. 

GÜNALTAY, M. Şemseddin, İslam Tarihinin Kaynakları Tarih ve 

Müverrihleri, İstanbul, Endülüs Yayınları, 1991. 

HALAÇOĞLU, Yusuf, “Alâeddin Halacî”, DİA, 1989, C. 2, s. 330 

HALICI, Gülseren, “Ana Hatlarıyla Tüzuk-e-Cihangiri”, DTCF Dergisi, C. 34, 

1-2, 1990, s. 117 – 129. 

HAWKINS, William, The Hawkins Voyages, London, Hakluyt Society, 1878. 



162 

HOVENDEN, Harris, The Dictionary of National Biography, Vol IX, London, 

Oxford University Press, 1917. 

HOYI, Mohammad Taghi E., Farsça’nın Hindistan’da Yaygınlaşması: Tarih-i 

Elfi Kitabı’nın Tanıtımı, Müellif: Ahmet Tetevi ve Asıf Kazvini, XV. Türk Tarih 

Kongresi IV. C. – I. Kısım,  11-15 Eylül 2006, Ankara, s. 78 

İBN BATTUTA, İbn Battuta Seyahatnamesi, Çev. A. Sait Akut, İstanbul, 

2000. 

İBNÜ’L-ESİR, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 12, Çev: Ahmet Ağırakça, Abdülkerim 

Özaydın,  İstanbul, TTK, 1987. 

İBNÜ’L-ESİR, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 9, Çev. Abdülkerim Özaydın, İstanbul, 

TTK, 1987. 

İZGİ, Cevat, “Kûtvâl”, DİA, 2002, C. 26, s. 503-504. 

JAHANGIR, The Tūzuk-i-Jahāngīrī I-II, Çev: Alexander Rogers, London, The 

Asiatic Society, 1909-1914. 

KARAGÖZOĞLU, Berna, “Hindistan Türk Moğol İmparatorluğu Döneminde 

Farsça Tarih Yazıcılığı”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, 

2016, s. 348-370. 

KARAYEL, Habibe, Sir Thomas Roe’nun Gözünden Babürlü Sarayı, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2015. 

KOÇ, Bilal, “Türk Hanedanının Delhi Pazarındaki Denge-Denetim Sistemi: Sultan 

Alaeddin Muhammed Halaci Örneği”, III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 1. Cilt, 

5-7 Ekim 2017, Kırşehir, 113- 130.  

KONUKÇU, Enver, “Abbâs-ı Servânî”, DİA, 1988, C. 1, s. 28-29 

KONUKÇU, Enver, “Bâbür”, DİA, 1991, C. 4, s. 395-396 

KONUKÇU, Enver, “Bedâûnî, Abdülkādir”, DİA, 1992, C. 5, s. 295-296 



163 

KONUKÇU, Enver, “Behmenîler” DİA, 1992, C. 5, s. 353-354 

KONUKÇU, Enver, “Ebü’l-Fazl el-Allâmî”, DİA, 1994, C. 10, s. 313-314 

KONUKÇU, Enver, “Ekber Şah”, DİA, 1994, C. 10, s. 542 

KONUKÇU, Enver, “Hâfî Hân”, DİA, 1997, C. 15, s. 111 

KONUKÇU, Enver, “Halaç”, DİA, 1997, C. 15, s. 228-229 

KONUKÇU, Enver, “Haydar Mirza”, DİA, 1998, C. 17, s. 29-30 

KONUKÇU, Enver, “Hümâyun”, DİA, 1998, C. 18, s. 481-483 

KORTEL, S. Haluk, “Tüzük-i Cihângîrî”, DİA, 2012, C. 42, s. 9 

KORTEL, S. Haluk, “Zemindar”, DİA, 2013, C. 44, s. 238-239. 

KORTEL, S. Haluk, Delhi Türk Sultanlığı’nda Teşkilat, Ankara, TTK, 2006. 

KORTEL, S. Haluk; “Tuğluklular” DİA, 2012, C. 41, s. 333-336. 

KÖPRÜLÜ, Orhan F., “Bahşı”, DİA, 1991, C. 4, s. 520-521. 

KÖPRÜLÜ, Orhan F., “Fîrûz Şah Tuğluk”, DİA, 1996, C. 13, s. 141-142 

LANE-POOLE, Stanley, Aurangzib and the Decay of the Mughal Empire, 

Oxford, Clarendon Press, 1901. 

LANE-POOLE, Stanley, Bábar, Oxford, Clarendon Press, 1899. 

LANE-POOLE, Stanley, Mediæval India under Mohammedan rule, 712-1764, 

New York, G. P. Putnam's sons, London, T.E. Unwin,  1903. 

MANUCCI, Niccolao, Storia do Mogor, Çev: William Irvine, London, 1907. 

MERÇİL, Erdoğan, “Utbî, Muhammed b. Abdülcebbâr”, DİA,  C. 42, 2012, s. 

236-237. 

MERÇİL, Erdoğan, Gazneliler Devleti Tarihi, Ankara, TTK, 2007. 

NIZAMI, Khaliq Ahmad, “Evrengzîb”, DİA, 1995, C. 11, s. 537-539 

NIZAMI, Khaliq Ahmad, “Firişte”, DİA, 1996, C. 13, s. 133-134 

ÖZAYDIN, Abdülkerim, “el-Kâmil”, DİA,  2001, C. 24, s. 281-283 

ÖZAYDIN, Abdülkerim, “İbnü’l-Esîr, İzzeddin”, DİA, 2000, C. 21, s. 26-27 



164 

ÖZCAN, Azmi, “Câgîr, DİA, 1993, C. 7, s. 11-12 

ÖZCAN, Azmi, “Muhammed Bahtiyâr Halacî”, DİA, 2005, C. 30, s. 505-506 

ÖZCAN, Azmi, ”Berenî”, DİA, 1992, C. 5, s. 491 

ÖZCAN, Azmi, Sûrîler, DİA, 2009, C. 37, s. 541-542. 

ÖZGÜDENLİ, Osman Gazi, “Muhammed Şah”, DİA, 2005, C. 30, s. 571-572 

PLETCHER, Kenneth, The History Of India, New York, Rosen Education 

Service, 2010. 

QURESHI, I. H., Cambridge History of Islam: The Indian Sub-Continent, 

Southeast Asia, Africa and the Muslim West, Vol II, Part A, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1977. 

RIZVÎ, Saiyid Athar Abbas, “Mansabdâr”, DİA, 2003, C. 28, s. 3-4 

ROE, Thomas, The Embassy of Sir Thomas Roe to the Court of the Great 

Mogul, 1615-1619, London, Hakluyt Society, Vol I - Vol II, 1899. 

SADGROVE, Philip - Charles, Durmuş, İsmail, “Edward William Lane”, DİA, 

2003, C. 27, s. 99-100. 

SAQI Mustad Khan, Maâsir-i-'Alemgiri, Çev: Jadunath Sarkar, Kalküta, Royal 

Asiatic Society, 1947. 

ŞEŞEN, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, İsar 

Vakfı Yayınları, 1998. 

TAŞTEKİN, Serap, “Moğolların Unutulan Tarihine Mirza Haydar Duğlat’tan Bir 

Katkı: Tarih-i Reşidî”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, c: 4, sayı: 1, 2019,  296-

322. 

The Encyclopedia of Islam (New Edition), Vol: IV, 1978, 

http://ktp.isam.org.tr/pdfdkm/dosyabak.php?MaddeKodu=080197 (Erişim Tarihi 

27.10.2019). 

TÜMER, Günay, “Bîrûnî”, DİA, 1992, C. 6, s. 206-215;  



165 

UTBÎ, Muhammed b. Ahmed, The Kitab-i-Yamini, Çev: James Reynolds, 

London, 1858. 

WILLIAMS, W.R., The Parliamentary History of the County of Gloucester, 

1898, Hereford. 

YAZICI, Orhan, Ahmed Şah Abdali ve Milli Afgan Devleti'nin kuruluşu 

(1747-1772), Yayınlanmamış Yüksek Doktora Tezi, Malatya, İnönü Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. 

YAZICI, Tahsin, “Beyhakī, Muhammed b. Hüseyin”, DİA, 1992, C. 6, s. 63-64. 

YAZICI, Tahsin, “Târîh-i Beyhakī”, DİA, 2011, C. 40, s. 74-75. 

YEL, Ali Murat, “Lane-Poole Stanley”, DİA, 2003, C. 27, s. 100-101. 

YEZDİ, Şerefüddin Ali, Emir Timur (Zafernâme), Çev. D. Ahsen Batur, 

İstanbul, Selenge, 2019. 

 

  



166 

ÖZET 

Çalışmamız Stanley Lane-Poole’un “Medieval India from Contemporary 

Sources” adlı eserinin Türkçeye çevirisidir. Eser, 1000-1761 yılları arası Hindistan 

tarihini anlatır. Üç kısıma bölebiliriz; Birinci kısım Gazneliler, ikinci kısım Delhi 

Sultanlığı ve üçüncü kısım ise Bâbürlülerdir. Eserde Kral Caypal’ın yenilgisi Hindistan 

ortaçağına giriş açısından başlangıç noktamız olmuştur. Bu bağlamda Gazneli Mahmûd 

Hindistan’a düzenlediği seferler, Türk-İslam etkisinin bölgede yayılmasını etkin rol 

oynar. Ayrıca, Lane-Poole’un bu çalışması ana kaynakların bir özeti (derleme) 

mahiyetindedir. Kaynak kullanımında olaylara birinci elden şahit olmuş şahısları (devlet 

çalışanları ve padişahları) tercih eder. Lane-Poole, batılı gezginlerin Babür sarayındaki 

gözlemlerine de yer verir. Bu gezginler (büyükelçi veya hekim vs.) statüleri ile Bâbür 

Şahlarına yakın olmuşlardır.  

Hindistan tarihini ayrıca şu şekilde bölümlere ayırabiliriz. İlk olarak Ariler ile 

başlayan Vedik dönem (Eskiçağ), ikinci bölüm; Gazneli Mahmûd ile başlayan Türk-

İslam dönemi ve son olarak Babür devletinin düşüşe geçişi ile başlayan İngiliz sömürge 

dönemidir. Bu bilgiler ışığında Lane-Poole Hindistan’ın hiçbir zaman homojen bir 

yapıya sahip olamadığından ve. Hindistan Türk hakimiyet süreci, sömürge süreci dahil 

olmak üzere yerli halk bu fatihleri “yabancı hükümdarlar” olarak görür. 

Çalışmamızda eserin çevirisinin yanı sıra, eserde geçen kaynakların anlatımı, 

Lane-Poole’un hayatı, çalışmalarını ve eserini değerlendirdiğimiz bir kısım eklenmiştir. 

Burada amacımız bu birincil el kaynakların Türkçeye tanıtılması (literatüre eklenmesi) 

olmuştur. 
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ABSTRACT 

This thesis is a translation of turkish of Stanley Lane-Poole's “Medieval India 

from Contemporary Sources” Poole's work tells about history of India period of 1000 to 

1071. That part of history can be divided as Ghanzavids, Delhi Sultanets and Mughals. 

Medieval period has started by the defeat of Caypal who is the king of India. 

Afterwords Ghanzavids champaigns are very important on Turkish and Islamic effects 

on that geography. In addition, the Lane-Poole study is a summary of the primary 

sources. This book prefers workers, sultans and written sources of that era as primary 

source. Also observations from foreign people about Medieval India.  

We can also divide Indian history three. First, vedic period then, second Turk and 

Islamic period and last period is English colonial period. The British colonial period 

that began with the decline of Mughal state. In the light of this information, Lane-Poole 

points out that India has never had a homogeneous structure. He also mentions that in 

the process that began with the Turkish sovereignty of the Medieval India, the 

indigenous people considered these conquerors as foreign rulers. This also applies to the 

British colonial process. 

This thesis is not just a translation. It has also have a title about Lane Poole's 

works and life. Conclusion of this thesis is adding a new historical information to 

Turkish language with its every angle. Our aim here is to introduce these primary 

sources to Turkish. 
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