
FERRUHABAD 

Şah Cihan ve ll. Şah Alem'e ait sikkeler 
üzerinde Ahmednagar adının yazıldığı 

görülmektedir. Ahmed Han'ın Perruha
bad ' ı geri alması üzerine Ava d hakimi 
Safder Ceng, Ahmed Han'ı şehrin S km. 
yakınındaki Petihgarh Kalesi'nde kuşat
tı ve Maratalar'la Rohillalar'dan da yar
dım istedi. Yenilen Ahmed Han Himalaya 
ormaniarına kaçarak hayatını kurtardı ve 
ancak kaybettiği topraklar üzerinde hak 
iddia etmekten vazgeçmesi şartıyla ge
ri dönebildi; dönüşünde de günlerini Ma
ratalar'ın tahakkümünde geçirdi. 1760 
yılında Afgan Şahı Ahmed Şah Dürranı 
IV. Hint Seferi'ne başladı ve 1761'de Ma
ratalar'ı Panipat Savaşı 'nda büyük bir 
yenilgiye uğratarak zengin ganimetlerle 
ülkesine geri döndü. Ahmed Şah Dürra
ni'nin bu seferi Perruhabad Newablığı 
üzerindeki Hindü Marata baskısını ha
fiflettiyse de onu tekrar eski bağımsız
lık günlerine kavuşturamadı. 

Ahmed Han'ın ölümünden sonra Per
ruhabad Avadlar'a bağlı Avad Durbar'a 
tabi oldu. 1777'de Avad hakiminin da
veti üzerine İngilizler Perruhabad 'ın ya
kınındaki Fetihgarh Kalesi'ne yerleştiler 
( 1780). Beşinci newab İmdad Hüseyin 
Han bölgeyi İngilizler'e teslim etti (1802), 

kendisi de bu topraklarda yerli bir prens 
olarak tanındı. İmdad Hüseyin Han'ın to
runu Cemmul Hüseyin Han sefahata ka
pıldı ; Farsça ve Urduca şiirler yazan Mir
za Galib Urduca gazellerinden birinde 
onun bu hayatını tavsif eder. Hanedanın 
son halkasını oluşturan ve Aralık 1846'da 
newablığa gelen Tefazzul Hüseyin Han 
ise bir süre sonra bağımsızlığını ilan etti 
ve bu durumu Ocak 1858 tarihine kadar 
sürdürdü. 1859 ·da Perruhabad toprak
larını İngilizler tekrar ele geçirdiler ve 
Tefazzul Hüseyin Han'ı da Osmanlılar'ın 
yönetimindeki Mekke'ye sürdüler. 

Bugün Perruhabad bölgesinin yöne
tim merkezi Fetihgarh'tır. Önemli bir ka
ra ve demiryolu hattı kavşağında yer 
alan 207.783 nüfuslu (1991) Perruhabad 
ise bir sanayi merkezi ve tarım ürünleri 
pazarıdır. İslam öncesi dönemlere ait 
birçok tarihi binanın bulunduğu bölgenin 
kuzeybatısındaki Kampil şehri Budistler 
için önemli dini merkezlerden biridir ve 
burada çok sayıda eski tapınağın mev
cut olduğu görülmektedir. islamı döne
me ait yapı ise azdır. Bunlar arasında 
bir kısmı metrük ve bakıma muhtaç du
rumda bulunan, bir kısmı da başka ga
yelerle kullanılan newabiarın anıt me
zarları sayılabilir. Mesela Muhammed 
Han'ın anıt mezarı 1940 yılına kadar tü-
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tün deposu olarak hizmet vermiştir. Per
ruhabad'da yetişen alimlerden Abdün
nebf Ahmednagarf (ö. 1762), yazdığı Ca
mi'u'l- 'ulı1m adlı dört ciltlik ansiklo
pedik eserle XVlll. yüzyıl Hindistan alim
leri arasında önemli bir yere sahiptir. 
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FERRUHİ-i SiSTANI 
( ~~.~.)!) 

Ebü'l·Hasen Ali b. Culuğ 
(ö. 429 / 1037·1038) 

İslam devri İran edebiyatının 
ilk dönem kaside şairlerinden. 

_j 

Tirmizli olduğu şeklindeki bilgi (Dev
letşah. s. 55) doğru değildir. Sfstanlı ol
duğunu bir şiirinde açıkça ifade eden (Sa
ta. ı . 547) Perruhi'nin babası Cülüğ (bazı 
kaynaklara göre Kulü' ILutf Ali Beg, s. 83; 

Hidayet. ı. 439)). Sistan emirlerinden Ha
Ief b. Ahmed b. Muhammed es-Saffa
rl'nin kölesiydi. Perruhi'nin şiirlerindeki 
sadeliğe ve çeng (harp) çalmasına baka
rak onun daha çok halk kültüründen fay
dalandığı söylenebilir. Zira o dönemde 
bir kişinin iyi öğrenim görmesi ya ailesi
nin zengin olması ile veya yeteneğini tak
dir eden bir koruyucu sayesinde müm
kün olurdu. Her iki imkandan da yoksun 
olan Perruhi'nin kendi kabiliyeti ve di
ğer şairlerin etkisiyle şiir söylemeye baş
ladığı tahmin edilebilir. Onun bu alan
da Unsurl'nin (ö. 431 / 1039- 1040) öğren
cisi olarak gösterilmesi de (Devletşah. s. 
30) doğru değild ir. Zira aslen Belhli olan 
Unsurf Sfstan' a gelmediği gibi Perruhi 
de Belh ·e gitmemiştir. 

Bir süre Sfstanlı bir dihkan*a hizmet
çilik yapan Ferruhf evlendiğinde efendi
sinden ücretinin arttınlmasını istedi. Bu 

isteği kabul edilmeyince de şiir kabili
yetine güvenerek övgüye değer itibarlı 
bir kişi bulmayı düşündü. Bu hususta 
kendisine Çaganiyan Valisi Fahrüddevle 
Ebü'I -Muzaffer Ahmed b. Muhammed-i 
Çaganf tavsiye edildi. Ferruhf bunun üze
rine Çaganiyan'a gitti. Emfre takdim et
tiği kaside çok beğenilince ödül olarak 
kendisine birkaç at verildi. Perruhi'nin 
ilk şiirlerinden olan bu kasidede, emir 
hakkında daha önce Dakiki'nin de kasi
de yazdığından ve Dakiki'nin o sırada öl
müş bulunduğundan söz edildiğine göre 
bu olay onun ölümünden (366/ 976 I?J) 
hemen sonraki yıllarda cereyan etmiş 
olmalıdır. Perruhi'nin Çaganl'nin yanın
da ne kadar kaldığı belli değildir. 

Ferruhf. Gazneli Mahmud'un tahta çık
masının (388/998) ardından onun saray 
şairleri arasına girdi. Bundan sonraki 
hayatı Sultan Mahmud ve onun iki oğ
lu Muhammed ile Mesud dönemlerinde 
geçti. Bu devirdeki görevi, ramazan ve 
kurban bayramları ile Nevruz. Mihrican 
ve Sede gibi kutsal günlerde hükümdar 
tarafından verilen kabul merasimlerin
de, ayrıca hükümdarla birlikte katıldığı 
seferlerde onun için kaside söylemekten 
ibaretti. Nitekim Sultan Mahmud'un Hin
distan'a yaptığı bütün seferlere katıldı ve 
kasidelerinde bunlar hakkında .bilgi ver
di. Özellikle Somnat seferini (416/ 1025) 

tasvir eden kasidesinde (Divan, s. 34-36) 
verdiği ayrıntılı bilgiler tarih yazarları 

için büyük bir önem taşır. Sultan Mah
mud ve oğulları dışında övdüğü kişiler 

arasında Sultan Mahmud'un ünlü veziri 
Ahmed b. Hasan-ı Meymendl, saltanatı
nın son dönemlerinde Mahmud'un vezi
ri olan Ebü Ali Hasan b. Muhammed Mf
kal! (Hasanek-i NTşabOrf). yine Mahmud'un 
yakınlarından Hace Ebü Bekir Abdullah 
b. Yüsuf-i Sistanı gibi devlet adamları 
yer alır. Gazneli Mahmud'un ölümü (42 ı 1 
1030) dolayısıyla yazdığımersiye bu türün 
şaheserlerinden sayılır. Ömrünün son yıl
larını da Gazne'de geçiren Ferruhf 429'
da ( 1037-1 038) burada vefat etti. 

Perruhi'nin şiirlerinde usta bir halk 
şairinin samimiyeti görülür. Bu özelliği 

ve sağlam dili sayesinde benzeri şairle
rin üstünde bir yer elde eder. Samimi
yeti sadece gazel türündeki şiirlerinde 
değil kasidelerinde de hissedilir. Bu ni
telikleriyle ünlü Arap şairi Ebü Piras el
Hamdanl'ye (ö. 357 / 968) benzetilir. Di
vanı günümüze gelmiş olan Perruhi'nin 
ayrıca müsikideki maharetiyle de tanın
dığı ve çok iyi çeng çaldığı kaynaklarda 
belirtilir. 9564 beyitten meydana gelen 



divan ilk defa Ali Abdürresüli tarafın
dan yayımianmış (Tahran ı3ıı hş.). bu
nu Hüseyin Mekki (Tahran ı320) ve Mu
hammed Debir -i Siyaki'nin (Tahran ı336 
hş., ı349 hş ) neşirleri takip etmiştir. Ay
rıca Dihhuda tarafından neşre hazırla

nan divan henüz basılmamıştır. Muham
med b. ömer er-Radüyani'nin Tercüma
nü ·ı- belôga adlı eseri bazı kaynaklar
da Perruhi'ye nisbet edilmişse de eserin 
Ahmet Ateş tarafından yayımlanması ile 
(İstanbul ı949) bu yanlış düzeltilmiştir. 
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FERRUHSİYER 

( .r.-' t.} ) 
Ebü'l-Muzaffer 

Muhammed Mu\'nüdd\'n 
(ö. 1131/1719) 

Babürlü hükümdan 
(1713- 1719). 
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19 Ramazan 1094'te (11 Eylül 1683) 
Dekken'de Evrengabad'da doğdu. Ba
bası. 1. Sahadır Şah'ın üçüncü oğlu Mu
hammed Azimüşşan'dır. On yaşında iken 
büyük dedesi Evrengzib ' in (1. Alemgir) 
yanına Dekken'e gitti ve üç yıl onun ya
nında kaldı. Ardından babasının Bengal 
seferine katıldı (1697). Babası 1707'de 
Evrengzib tarafından Bengal ·den geri 
çağrıldığında onun yerine vekil oldu. An
cak bu görevi sırasında bütün idari iş
ler "divan"ı Mürşid Kulı Han'ın elinde bu
lunduğundan idari yetkisini istediği gi
bi kullanamadı. 1. Sahadır Şah'ın yerine 
geçen Cihandar Şah döneminde (ı 7ı2-

ı 7ı3) devlet idaresinde tam bir karış ık

lık hüküm sürmeye başlamış, hüküm
darın sefahat ve eğlenceye düşkünlüğü 
sebebiyle durum daha da kötüleşmişti. 
Devlet hazinesi savurganca harcanmaya 

başlanmış, askerler maaşlarını alamaz 
hale gelmişti. Bunun üzerine Perruhsi
yer tahtta hak iddia ederek amcası Ci
handar Şah'a karşı harekete geçti. Az 
sayıdaki taraftarıyla Bengal'den Patna'
ya geldi. Durumdan haberdar olan Ci
handar Şah büyük oğlu İzzeddin'i Hace 
Hüseyin Han ve Lutfullah Han Sadık ile 
birlikte Agra'ya gönderip gelişmeleri ta
kip etmesini istedi. Cihandar Şah'ın dav
ranışlarını tasvip etmeyen Ahmed Han 
(Gaziddin Han Galib Ceng). Raca Sidhist. 
Hace Asım (Eşref Han). Mir Müşrif ve 
Zeynüddin Han gibi bazı nüfuzlu kişiler
le Bare Seyyidleri'nden Hüseyin Ali ve 
Abdullah onu desteklemeye karar ver
diler. Allahabad ve Sihar süvarilerinin 
desteğini de sağlayan Perruhsiyer Pat
na'da hükümdarlığını ilan etti (29 Safer 
ıı24 / 7 Nisan ı7ı2) 

Patna'daki bu olayları Delhi'de öğre
nen Cihandar Şah. oğlu İzzeddin kuman
dasındaki bir orduyu Perruhsiyer üzeri
ne gönderdi. Ancak bu ordu yenilince 
Cihandar Şah veziri Zülfikar Han ile bir
likte Delhi'den Agra'ya hareket etti. 11 
Ocak 1713'te meydana gelen Samagarh 
Savaşı ' nda mağlüp olan Cihandar Şah 
Delhi'ye kaçarak Esed Han'a sığındı. Esed 
Han ile oğlu Zülfikar Perruhsiyer' e ya
ranmak için onu hapsettiler. Perruhsi
yer, Cihandar Şah'ı babasının ve kuman
danlarının ölümünden sorumlu tutarak 
maiyetiyle birlikte idam ettirdi ve Ba
bürlü tahtının rakipsiz sahibi oldu ( ı6 
Muharrem ıı25/ 12 Şubat 171 3). Zafer
den sonra Bace Seyyidleri'nden Abdul
lah Han' ı vezirliğe. Hüseyin Ali 'yi de or
du başkumandanlığına getirdi. Perruh
siyer'in kararsız. korkak ve endişeli tav
rı yüzünden devlet işleri bütünüyle bu 
iki kardeşin eline geçti. Perruhsiyer sa
dece onlara karşı değil kendisine inatla 
boyun eğmeyen gruplara karşı da ba
şa rılı bir mücadele veremedi. Onun aciz 
idaresi Sihler'in, Racpütlar'ın, Marata
lar'ın ve Çatlar'ın itaatsizliğine yol açtı. 

Perruhsiyer, Çatlar'la yaptığı mücadele
de başarılı olmayınca onların başında bu
lunan Çoraman'a tavizkar davranarak 
Delhi'den Çambal Geçidi'ne kadar uza
nan büyük kral yolunun kontrolünü ken
disine bıraktı. Bu durum Çoraman'ı da
ha güçlü hale getirdi ve giriştiği faali
yetler Perruhsiyer'i endişelendirdi. Ço
raman' ı cezalandırmak üzere gönderdi
ği Amber Hacası Cey Sing Sevai başarılı 
olamadı (ı716). Perruhsiyer ayrıca Rac
pütlar'la olan münasebetlerini güçlen
dirmek için 171S'te Marvar (CodpOr) ma-
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haracası Acit Sing'in kızı ile evlendi. Ma
ratalar'a da Dekken eyaletinin ' "çavs" ve 
"serdeşmuhi " vergi gelirlerini toplama 
hakkı tanıdı; böylece eyalet gelirlerinin 
dörtte biri Maratalar ' a bırakıldığı gibi 
yapılacak tahsilatın % 10'u da onlara 
kalıyordu. Perruhsiyer. hastalığı sırasın
da kendisini iyileştiren William Hamil
ton'a Doğu Hindistan Şirketi'nin Ben
gal, Sihar, Orissa. Süret ve Madras 'ta 
herhangi bir gümrük vergisi ödemeden 
ticaret yapmasına dair ferman yayımla
dı (17 ı 7) Bu ise Hindistan'da İngiliz nü
fuzunun yerleşmesine zemin hazırladı . 

Perruhsiyer'in zayıf idaresi çok geç
meden Seyyid kardeşleri devlete hakim 
olma hususunda cesaretlendirdi. Mara
tala r' ın yardımını temin eden Seyyid kar
deşler onu tahttan indirdiler (28 Şubat 

1719) Perruhsiyer'in önce gözlerine mil 
çekildi; ardından da 27-28 Nisan gece
si öldürüldü. Meşhur şair Mirza Abdül
kadir Bidil bu olaya Seyyidler'in ihaneti
ni ifade eden bir mısra ile tarih düşürdü. 
Perruhsiyer avcılığa ve atlara çok düş
kündü. Kur'an'ı ezberlediği, iyi bir öğre
nim gördüğü. şiirler yazdığı bilinen Per
ruhsiyer'in saltanat dönemindeki tek 
imar faaliyeti 1717'de Kutb Camii'ne ek
lenen üçüncü bir mermer kemerdir. 
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