FETiH POR SiKRi ULUCAMii
FETİHPÜR SİKRİ

Babürlüler'in
1574-1586 yılları arasındaki
baş şehri.
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Hindistan· ın Utar Pradeş eyaletinde
37 km. güneybatısında yer alır.
Ekber Şah, Sikri köyü yakınlarında bir

Agra ' nın

mağarada yaşayan Çiştiyye tarikatı şeyh

lerinden Selim Çişti'yi ziyaret ettiğinde
11569) şeyhin erkek çocuğu olmayan sultana yakında bir oğlunun doğacağını müjdelernesi üzerine burada bir saray inşa
ettirdi ve Selim adını verdiği oğlunun (Cihangir) bu sarayda doğmasının ardından
da çevresine başka muhteşem binaların
yapılmasını emrederek burada bir şehir
kurdu. 1574 'te Gucerat seterinden zaferle dönünce de buraya Fetihpür adını
verdi. 1586 'ya kadar on iki yıl süreyle
Babürlüler'in başşehri olan Fetihpür Sikri 'yi devletin ve özellikle kendi döneminin ihtişamını yansıtacak şekilde mimari eserleri e süsledi; hatta bu faaliyetini
burayı terkedip Agra 'ya döndükten sonra da sürdürdü .
harabeleri çok iyi korunve halen Babürlü mimarisinin en göz alıcı eserlerinin sergilendiği bir açık müze olarak Hindistan'ın
en fazla turist çeken yerlerinden birini
teşkil etmektedir. Şehirdeki en önemli
mimari eserlerden biri olup 979 ( 157172) yılında bitirilen Fetihpür Sikri Ulucamii, Mescid-i Haram'dan sonra müslümanların ikinci büyük mabedi olması
amacıyla inşa edilmiş dünyada benzeri bulunmayan muhteşem bir yapıdır ve
özellikle Bülend Dervaze adıyla bilinen
zafer takı niteliğindeki 1602 tarihli ana
giriş kapısı ile ünlüdür (geniş bilgi için bk .
FETiHPOR SİKRİ ULUCAMİİ) . Caminin arkasındaki alana Selim Çişti ile tarunu islam Han'ın türbeleri, caminin aşağısına
Tarihi
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muş durumdadır
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ise saray ve hükümet binaları ile aşev
leri, çarşılar. kervansaraylar ve hamamlar yapılmıştır. Sarayın bölümlerini oluş
turan Divan-ı Has, Penç Mahal, Divan-ı
Am. harem daireleri ve hükümet binaları birbiriyle bağlantılı inşa edilmiş ve
etrafı duvarla çevrilen bu külliye Hathi
Pal (filler kapısı) denilen büyük bir kapı
ile dışarıya açılmıştır. Ortasında sekiz
köşeli bir sütunun yükseldiği tek bir mekandan ibaret olan Divan-ı Has, bu şe
hirdeki ulucami gibi dünyada bir benzeri bulunmayan ilginç bir yapıya sahiptir
(geniş bilgi için bk. DİVANHANE) Divan-ı
Am ise 111 tane cumba tarzında duvar
bölmesiyle çevrilmiş ve batı tarafına sultanın tahtı yerleştirilmiş genişçe bir mekandan oluşur. Seksen dört simetrik sütunla inşa edilen Penç Mahal, her katı biraz daha küçülen beş katlı bir binadır' ve yine değişik bir görünüm arzetmektedir. Hathi Pal'ün aşağı tarafında,
doğruluğu kanıtianmayan bir iddiaya
göre Ekber Şah ' ın şehri terketmesine
suyunun bozulması sebep olan Fetihpür' un özel su sistemi ve kuyusu yer
alır. Yine bu mevkide seyir kulesi olarak
kullanıldığı tahmin edilen ünlü Hiran
Menar (geyik kulesi) bulunmaktadır. Şe
hirdeki kervansaraylar tamamen harap
durumdadır.
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Hint- İslam sanatının
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Dünyanın en büyük ve en bezemeli camilerinden biri olup Babürlü mimarisinin başlıca eserlerindendir ; değişik özellikleriyle bütün camiler içinde ayrı bir
yer işgal eder. Hint halklarının dini ve
siyasi tek hakimi olmak isteyerı Ekber
Şah tarafından, kendi kurduğu Fetihpür
Sikri şehrinde şahsının ve devletin gücünü, ihtişamını göstermek amacıyla yaptırılmıştır. 979 ( 1571 -72) tarihli kitabesinde Mescid-i Haram'dan sonra en büyük mabed olmasının istendiği belirtilen
cami, Ekber Şah ' ın sarayı ile ünlü mutasawıf Selim Çişti'nin hankahının yakınında yer almakta, devasa boyutlarıy
la ve dünyanın hiçbir yerinde eşine rastlanmayan ilginç yapısıyla da bu iddialı durumunu belirgin bir biçimde ortaya koymaktadır. Cami, 1574 yılında Ekber Şah'ın Gucerat'ta elde ettiği zaferden sonra Fetihpür (zafer şeh ri ) ismini
vererek oturmaya başladığı yeni başşeh
rin gittikçe artan önemine paralel olarak zamanla büyük bir ün kazanmıştır .
Yeni bir din kurma hazırlığı içinde bulunan Ekber Şah ' ın 12 Rebiülewel 987 (9
Mayıs 1579) günü düzenlenen mevlid merasimi münasebetiyle minbere çıkıp kendini ilahi mertebeye yücelttiği ünlü manzum hutbeyi okumasına sahne ,olan cami, onun şehri terkettiği 1586 yılından
sonra da önemini korumuştur. Ekber
Şah'ın artık Fetihpür'da oturmadığı halde Dekken 'i fethi ( 1602) münasebetiyle
caminin güney kapısını yıktırıp yerine
Hindistan ' ın en görkemli zafer takların 
dan biri olan Bülend Dervaze isimli taçkapıyı yaptırması, Fetihpür Sikri Ulucamii'ni kendi büyüklüğünün ve zaferlerinin sembolü olarak görmeye devam ettiğini göstermektedir.

130 basamaklı bir merdivenle çıkılan
cami, şehrin güney batısınd a engebeli
bir arazi üzerine inşa edilmiş ve bu amaç-
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