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Berberfler I. idris'e biat ederek onun ciBabürlü
hükümdan
had ve islamiaştırma faaliyetine katıldı
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lar. Ancak ll. idris, babasına iyilik eden
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Evrebe kabilesi ve koliarına karşı iyi davranmadı. ll. idris'in 213'te (828) ölümüyHindistan tarihçilerince daha çok Alemgir unvanıyla anılır. Şah Cihan ile Mümtaz
le birlikte Fas onun oğulları arasında birMa hal'in üçüncü oğlu olarak 1S Zilkade
birleriyle anlaşamayan emirliklere ayrıl
1027'de (3 Kasım 1618) Malvii'da (Dhod )
dı. Evrebe ve diğer Serberi kabileleri 221
dünyaya geldi. Molla Abdüllatif Sultan(836) yılında bunlarla ilgilerini keserek
pOri. Mir Muhammed Haşim Gflani. SeyFas Sultanı Ali b. Muhammed'e biat ettiler. Bu sultanın on üç yıl süren bir sü- . yid Muhammed Kannevci, Şeyh Ahmed
Molla Civen. Şeyh Abdülkavi BurhanpOkOn devresinden sonra ölümü üzerine
ri, Danişmend Han ve Sadullah Han gibi
(849) yine karışıklıklar ortaya çıktı. Fas
meşhur alimlerden ders alarak yetişti.
rakip zümreler arasında bölündü. Evrebe 251 'de (865) Ali b. Muhammed 'in yeEvrengzib'in aktif siyasi hayatı. 1635 'ğeni Ali b. Ömer' e tabi oldu. Bir ara NOte Cüchar Singh Bundela'ya karşı gerçekkOr Emirliği ile de irtibatı olan kabile,
leştirilen başarılı bir seferle başladı. ErOrtaçağ'da Cezayir'de Nikavs ve BOne
tesi yıl 1644'e kadar yürüttüğü Dekken
bölgelerinde varlığını devam ettirdi: Evvaliliğine tayin edildi. Ardından Gucerat
rebe kabilesinin daha sonraki yıllarda
valiliğine getirildi. Valilikte iki yıl kaldık
tan sonra 1646'da Belh'e gönderildi. Evda tamamen kaybolmayarak varlığını
sürdürdüğü görülmektedir. Evrebeliler.
rengzib Belh'te başarılı olamadı ve yerini Nazar Muhammed Han 'a bırakmak
Muvahhidler zamanında 559 ( 1164) yı
lında isyana teşebbüs ettilerse de 580'zorunda kaldı. 1646-1647 yıllarında Özde ( 1184) onlarla birlikte ci had için Enbekler ve Safevfler'e karşı düzenlenen
seferlerde orduya başarılı bir şekilde kudülüs'e hareket ettiler. Bir kısmı buramanda etti. 1648 ·de Mültan valiliğine
da yerleşip bazı yerlere kendi adlarını
verdiler (Cebeliberanis gibi) . Kabile daha
getirildi. Bu sırada Şah Cihan ondan Kansonra Merinfler devrinde de ortaya çık
dehar'a sefer yapmasını ve şehri iranlımıştır. Özellikle Endülüs'te cihad konusunu ele alan eserlerde onların hizmetleri anılmaktadır. 707 ( 1307 -1308) yılın
da isyan eden bazı Evrebe emirlerinin
Merinfler' den Sultan EbO Sabit'in emriyle öldürüldükleri ve cesetlerinin Merakeş'te teşhir edildiği bilinmektedir.
kınlık

imarnın bulunmasını

Günümüzde Evrebe'nin Mezyete, Lecaye ve Ragive gibi bazı eski kollarının
kalıntıları ZerhOn'un kuzeyinde Vadiverga'da yaşamaktadır.
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lar'ın elinden geri almasını istedi. Ancak
Evrengzib buna iki defa teşebbüs ettiyse
de başaramadı. 1652 ·de tekrar Dekken
valiliğine tayin edilen Evrengzib 1655'te Golkanda'yı kuşattı ve Şah Cihan'ın
isteği üzerine vergi vermeleri şartıyla
onlarla barış yaptı. 16S7'de Sicapor topraklarına hücum etti. Bider ve Kelyani'yi ele geçirmek üzere iken yine Şah Cihan· ın emriyle antlaşma yaptı. Muhtemelen saraydaki bazı çevreler Evrengzib'in bu harekatlarda başarılı olup itibar kazanmasını istemiyordu.
6 Eylül 16S7'de Şah Cihan ciddi bir
hastalığa yakalanınca dört oğlu arasın
da taht kavgası başladı. Evrengzib'in liderlik kabiliyeti ve idari tecrübesi onun
başarı şansını arttırıyordu. Tahtın birinci adayı veliaht Dara Şüküh (Şiküh) bu
özelliklerden mahrum olduğu gibi Şah
Cihan'a olan yakınlığı da kendisini gevşekliğe sevketmişti. Bu arada Şah Cihan'ın Bengal valisi olan ikinci oğlu Şü
ca' ve en küçük oğlu Murad hükümdarlıklarını ilan ettiler. Şüca· başşehre doğ
ru harekete geçtiyse de BahadırpOr'da
yenilerek Müngir'e kaçtı (14 Ş ubat ı 658) .
Evri:mgzib ve Murad Ücceyn'de kuwetlerini birleştirerek Dara ŞükOh'un kuman danı Cesvent Singh 'i Dermet'te yendiler
( 15 Nisan 1658) Daha sonra Evrengzib
Dara ŞükOh ' u Agra civarındaki SamOgarh'ta mağiOp etti (29 M ay ıs 1658) ve
babası Şah Cihan'ı Agra Kalesi'nde gözaltına aldı. Bu arada Murad'ı da Gvalyor (Gwalior) Hapishanesi'ne gönderdi:
Murad 1661 'de burada idam edildi. Böylece Delhi'de tahtı ele geçiren (31 Temmuz 1658) Evrengzib, Dara ŞükOh'u da
Ecmir yakınlarında üç gün süren savaş
ta bozguna uğrattı (23 Mart 1659). Dara
Şüküh kaçarken Melik Civen tarafından
yakalanıp Delhi'ye götürüldü ve bir süre
sonra öldürüldü . Şüca' ise Arakan'da öldü. Kardeşlerini bu şekilde bertaraf eden
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Evrengzib devletin tek hakimi oldu ve
tahta çıkışını ikinci defa kutladı (5 Haziran 1659).
Evrengzib'in

yarım

hükümdarlığı başlıca

yüzyıla

yaklaşan

iki safhaya ayrıla
bilir. Kuzeyde bulunduğu ilk dönemde
daha çok idari ve siyasi meselelerle ilgilendi. İkinci dönemde ise güneye doğ ru
hareket ederek Dekken'de Babürlü hakimiyetini sağlamak için çok gayret sarfetti.
Hükümda rlığının ilk döneminde kumandanlarından Mir Cümle Kuçbihar ve
Asam ' ı fethetti ( 1661-1663). Ancak bu fetih çok pahalı ve geçici oldu. 1667'de YGsufzaylar ve 1672'de Afridiler'in isyanını
bastırma işi çok zaman aldı. 1678 yılın
da Marvarlı Maharaca Cesvent Singh'in
ölümünden sonra Babürlü- Racpüt iliş
kileri bozuldu ve taraflar arasında savaş
başladı. Evrengzib Ecmir'de ordugah kurup savaşı yakından takip ettiği sırada
oğlu Ekber Şah'ın isyan etmesi üzerine
Rana Rac Singh'le barış antiaşması yaptı
( 168 1) . Ancak Marvarlı Rathorla r'ın itaat
altına alınması epeyce zaman aldı. Bu
esnada Dekken'de Maratalar'ın reisi Sivaci. Babürlü hakimiyetine karşı yeni bir
tehdit unsuru olarak ortaya çıktı. Evrengzib, Emirü'l-Omera Şayiste Han ' ı ona karşı sevkettiyse de başarılı olamadı. Fakat Şayiste'nin yerine geçen Cey Singh,
Sivaci'yi Pura ndhar Antiaşması'nın ( 1665)
şartları gereği otuz yedi kalenin yirmi
üçünü teslim etmeye zorladı. Bunun
üzerine Sivaci Evrengzib'in hakimiyetini tanıdı. Evrengzib, büyük dedesi Ekber Şah'ın yaptığı gibi düşmanlarını yumuşatarak hizmetine alma usulünü benimsedi. Ancak Sivaci, 5000 kişilik bir
ordunun kumandanlığına tayin edilmesini kendisine yakıştırmayarak tekrar
Dekken'e kaçtı. Onun Babürlü topraklarına saldırması ve halktan zorla vergi
toplaması Babürlüler'i epeyce endişe-

lendirdi. Sivaci'nin 1680'de ölümüne rağ
men Maratalar'ın saldırıları durdurulamadı. Bu durum karşısında Evrengzib
güneydeki hareketleri bizzat yönetmek
için Burhanpür'a doğru ilerlemeye karar
verdi (1681).
Evrengzib bu tarihten itibaren ölümüne kadar Dekken'de yaşadı. Bu sırada
sekiz aylık bir kuşatmadan sonra Bicapür'u ele geçirdi ( 1686). Sivaci'nin oğlu
Sembhaci yakalanıp idam edildi ( 1689)
Fakat Marata liderleri ondan sonra da
Babürlüler' e karşı saldırı düzenlemeye
devam ettiler. Öyle ki Dekken Evrengzfb'in son zamanlarında bile etkili bir şe
kilde kontrol altına alınamadığı gibi bu
seferler devleti ekonomik açıdan da oldukça yıprattı.
Hindistan'ın kuzeyindeki komşu Türk
devletleriyle ilişkilere önem veren Evrengzfb'in bu ilişkilerinin herhangi bir
siyasi gaye gütmeyip sembolik ve karşı
lıklı hediyeleşmelerden ibaret olduğunu
söylemek mümkündür. iranlılar' la olan
münasebetler ise pek dostça geçmemiş
tir. İran Şahı ll. Abbas'la yapılan yazış
malarda kullanılan ifadeler bir ara gerginliğe kadar yol açmışsa da 1666 ·da
Şah Abbas'ın ölümüyle bu gerginlik ortadan kalkmıştır. Evrengzib babası Şah
Cihan ' ın aksine Osmanlılar'la ilişki kurmak istememiştir. Hatta Osmanlılar'ın
gönderdiği bir elçiye karşılık bile vermemiştir. Kaynaklarda sebebi belirtilmernekte birlikte bunun büyüklük kompleksinden ileri geldiği söylenebilir. Fakat
Osmanlı himayesinde olan Mekke şerif
leri ve Basra valileriyle iyi ilişkiler kurmaya önem vermiştir. Evrengzib 28 Zilkade 1118'de (3 Mart 1707) öldü ve Evrengabad yakınlarındaki Huldabad 'da
defnedildi. Oğulları Muazzam (Bah a dır
Şah 1), A'zam ve Kam Bahş arasında baş
layan taht kavgası Muazzam'ın galibiyetiyle sona erdi.

Evren gzib
devrinde
i nş a edi len
Lahor' daki
Padisahi
madsahil
CamiiPaki stan
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Evrengabad 'da ki Bibi-ka Ravza- Pa ki sta n

Evrengzib'in tarihteki rolü ve karakteri üzerinde farklı değerlendirmeler yapılagelmiştir. Onun dinine bağlı bir müslüman olduğu ve haftanın dört gününü
oruçlu geçirdiği bilinmektedir. Çağının
ünlü simalarından Hace Ma'süm, Hace
Seyfeddin ve imam-ı Rabbani Şeyh Ahmed ~ i Serhendi'nin torunlarından Hace
Muhammed Nakşibendi ile yakın irtibatı vardı. İslam fıkhının önemli kaynaklarından biri olan el- Fetdva '1- 'Alemgfriyye (el-Fetaua 'l-Hindiyye) onun himayesinde seçkin bir ulema heyeti tarafın
dan meydana getirilmiştir (bk . ei-ALEMG!RiYYE) Evrengzib ihtisab kanunları
nın uygulanmasına çok titizlik gösteriyor ve gayelerini gerçekleştirmek için
büyük çaba sarfediyordu. Gerektiği şe
kilde saygı gösterilmemesinden endişe
ederek bütün paralardan kelime-i tevhidi kaldırttı. Hak ve adalet hususundaki hassasiyeti sebebiyle defin giderlerinin kendi kazancından karşıtanmasını
isteyen bir vasiyet bırakmıştı.
Evrengzib, sık sık cizye tahakkuk etHindülar'a adaletsiz davranmakla itharn edilmiştir. Fakat kaynaklar genelde bu verginin sadece kağıt üzerinde kaldığını ve çok defa toplanamadığı
nı bildirmektedir. Evrengzib'in bazı fermanları onun Hindü mabedierine bağış
ta bulunduğunu göstermektedir. Evrengzfb'in Ru~a'dt-ı 'Alemgfr adını taşıyan
mektupları sade Farsça'nın güzel örneklerini teşkil eder. Bir devlet adamı olarak Babürlüler'i parçalanmaktan kurtarmaya çalışmış ve güvenliği sağlamıştır.
Han-ı Hanan Abdürrahim Bayram, Sactullah Han ei-AIIami, Mecdüddin Muhammed b. Muhammed el-Tel, İhtiyar Han,
Efdal Han ve Abdülaziz Asaf Han gibi
devlet adamları ehliyetli kişilerden oluş
maktaydı. Evrengzib ihtiyatlı , adil ve disiplinli bir sultan olarak şöhret yapmış
ve genelde herkesin takdirini kazanmış
tır. Hedeflerini tam olarak gerçekleştiti rdiği
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rememesine rağmen Jadunath N. Sarkar'ın da belirttiği gibi hükümdarlığı zamanında Babürlüler en parlak devrini
yaşamış, İngiliz hakimiyetine kadar Hindistan tarihinde daha önce benzeri görülmemiş büyük devlet vasfını kazanmıştır. Evrengzfb devletin sınırlarını Tencür (Tencevür) ve Triçinapali'ye kadar genişletmesine rağmen Sihler'in, Maratalar'ın ve Zutlar'ın çıkardığı isyanlar, RacpOtlar'ın desteklerini çekmeleri, maaş
larını arazi gelirlerinden alan askerlerin
köylüler üzerindeki baskısı ve diğer bazı meseleler Babürlüler'in XVIII. yüzyıl
ortalarında zayıflamasına sebep oldu. Bir
kısım tarihçiler, bazı zaaflarına rağmen
Evrengzfb'in meziyetlerinin ve hanedanın tarihindeki şerefli yerinin inkar ediIemeyeceğini kaydederler. Evrengzfb çok
keskin bir zekaya ve güçlü bir hafızaya
sahipti. Hükümdar olduktan sonra kırk
üç yaşında iken Kur'an'ı ezberlemiştir.
Aynı zamanda devrin sayılı alimlerindendi. Sarayda görevli şarkıcı ve müzisyenlerin, HindO astrolog ve astronomi bilginlerinin görevlerine son vermiştir. Resim ve sanatı himaye etmekten çok dini ilimiere değer vermiş, alimleri ve tarihçileri desteklemiştir. Evrengzfb devrinde yetişen meşhur tarihçiler arasın
da cAlemgfrndme yazarı Münşi Muhammed Kazım, Mir'dtü'l- cdlem yazarı Muhammed Bahtaver Han ve Me' dsir- i
cAlemgfrf müellifi Muhammed Müstaid
Han sayılabilir.
Mimari ile fazla ilgilenmemesi yüzünden Evrengzib döneminde önceki hükümdarların zamanına nisbetle çok daha az sayıda ve daha az değerde eserler ortaya çıkmıştır. Dönemin en önemli
mimari eserlerinin başında, Tae Mahal
planından ilham alınarak 1678'de Evrengabad'da yapılan, Evrengzib'in hanı
mı Rabia Devrani'nin Bfbf- ka Ravza diye
meşhur türbesi gelir. 1659-1660'ta Delhi'de inşa edilen Mothki Mescidi, 1674'te Lahor'da yaptırılan Padişahf (BadşahT)
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Camii dönemin diğer iki büyük mimari
eseridir. Ayrıca Benares'te Ganj ırmağı
kıyısında bir cami ve Mutra'daki Mescid-i
Cum'a da bu dönemde inşa edilmiştir.
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Ailenin adı. Karesi Beyliği emir lerinden biri iken bu beyliğin Orhan Bey tarafından Osmanlı hakimiyeti altına alın
masından sonra 113481 diğer Karesi emirleriyle beraber Osmanlılar'ın hizmetine
giren Evren os Bey' e dayanır. Evren os
Bey'in babası Prangı lakabı ile anılan isa
Bey'dir. Bazı kaynaklara göre Bozoklu
Han ' ın oğlu olan Isa Bey, Süleyman Paşa ile birlikte Rumeli fütuhatına katılmış
ve Makedonya ' nın fethi sırasında Vrinaya 'ya bağlı Prangı (Frankı veya Pranko)
köyünde şehid düşerek orada gömülmüştür. Türbesi daha sonra oğlu Evrenos Bey tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı tarihlerinde Evrenoz (Evrenuz) şeklin
de de kaydedilen Evrenos Bey'i Batılı tarihçiler Bursa muhafızının oğlu olarak
gösterirler ve Bursa'nın fethinden sonra Türkler'in hizmetine girdiğini ileri sürerler. Ayrıca Evrenos Bey'in Akkoyunlu
Türkleri' nden olduğu veya Kıpçaklar'ın
Uran kabilesine mensup bulunduğu da
söylenmektedir.
Evrenos Bey, Osmanlı Devleti'nin hizmetine girdikten sonra Rumeli'de baş
latılan fetih hareketlerinde önemli rol
oynadı. Nitekim Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa'ya bağlı kuwetlerle Rumeli'ye geçti. Süleyman Paşa Evrenos Gazi'yi
Bizans imparatoru Kantakuzenos'a yardım etmek üzere görevlendirdiği gibi
1356'dan sonra Rumeli'de oluşturulan
ilk uçlardan birinin yönetimini de bir
akıncı beyi olarak ona verdi. Evrenos
Bey Türk akınlarının Meriç boyuna ulaş
masından sonra Gelibolu yakınlarındaki
Konurhisar'ı ve Burgaz'ı merkez edinerek 1359 yılında Keşan ve Dimetoka taraflarında akınlarda bulundu. Bu başa
rılarından dolayı Orhan Bey ona kılıç ve
kaftan gönderip vakıf için istediği yerleri verdi (760 / I 359)
Süleyman Paşa'nın ölümünden sonra
11359) Evrenos Bey Rumeli 'deki birliklerin başına gönderilen Şehzade Murad
ile birlikte fetihlere devam etti. Kısa bir
süre sonra Orhan Bey'in de ölümü üzerine Şehzade Murad Rumeli'den ayrılmak
zorunda kalınca bu bölgenin kontrolü
Hacı İlbey ile birlikte Evrenos Bey'e bı
rakıldı. I. Murad Anadolu'da devlet işle-
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