
HAN-ı CIHAN LODT 

zafere ulaşmak için güçlü bir orduya ih
t iyaç olduğunu bildirdi. Ancak daha son
ra Gucerat Valisi Abdullah Han, Han-ı Ci
han LOdi ve diğer kumandanların tedbir
sizliği yüzünden Babürlü kuwetleri Dek
kenliler karşısında tekrar bozguna uğra
yınca Han-ı Cihan LCıdi rütbesi indirilerek 
Thalnir'de (Thanadar) ikamete mecbur 
edildi. Fakat bir yıl sonra hükümdarıo 
teveccühünü t ekrar kazandı ve Mehabet 
Han ile birlikte Dekken'e gönderildi. 

1617 yılı başında Şehzade Hürrem Dek
ken işlerini yoluna koymakla görevlen
dirildL Cihan gir, şehzadeye ve kuman- · 
danlara daha yakın olabilmek için Narba
da nehri boylarındaki Handeş bölgesine 
gitti ve BurhanpOr'da konakladı. Babür
lü-Adilşah i yakıniaşması bu sırada atı lan 
önemli adımlardan biri oldu. Ancak yağ
mur mevsiminin yaklaşması üzerine Şeh
zade Hürrem, Malva bölgesinin merkezi 
olan Mandu Kalesi'ne çekildi; bu arada 
Pencap valiliği yüzünden babası ile arası 
açıldı. Han-ı Cihan LCıdi iç çekişmelerin dı
şında, fakat hükümdarıo yanında yer al
dı ve bir müddet sonra Mültan gibi önem
li bir yerin valiliğine tayin edildi. Orada gö
reve başladığında Safeviler ile münase
betler gergin leşmiş durumdaydı. Şah 1. 
Abbas, Osmanlılar'la barış antiaşması im
zalayarak batı sınırlarını emniyet altına 
aldıktan sonra Babürlüler'in Dekken'de
ki meşguliyetinden faydalanarak az bir 
kuwetle savunulan Kandehar'a saldırdı 
ve şehri ele geçirdi (1031/1622). 

Daha sonra Gucerat valiliğine tayin edi
len Han-ı Cihan LCıdi, Dekken işleriyle gö
revlendirilen Şehzade Pervlz'in 1626'da 
vefatı üzerine Dekken kuwetlerinin ba
şına getirildi. 1627'de Cihangir öldü. Da
ver Bahş kısa bir süre tahtı ele geçirdi. 
1628'de Şehzade Hürrem Şah Cihan un
vanıyla hükümdar oldu. Han-ı Cihan LCıdi 
yeni hükümdara itaat arzetmesine rağ
men Balagat Kalesi'ni Nizamşahiler'e bı
raktığı için Şah Cihan tarafından Agra'ya 
çağrıldı. Başşehre giden Han-ı Cihan LO
di, aleyhinde gelişen tehlikeli durum kar
şısında kaçarak Nizamşahiler'e sığındı . 

Bu olay üzerine Babürlü-Nizamşahi mü
nasebetleri tekrar gerginleşti. Babürlü 
kuwetleri Nizamşahiler'i yer yer mağiOp 
etmeye, hatta Devletabad'a kadar sür
meye muvaffak oldular. Tehlikenin yak
laştığını gören Han-ı Cihan LCıdi, kendi 
halkının kalabalık olarak bulunduğu Pen
cap'a geçmeye karar verdi. Yakın maiye
tiyle birlikte kuzeybatıya doğru yol alır
ken Şah Cihan'ın Kamkar yönetiminde 
gönderdiği birlik ona yetişti. Sihinda gö-
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lü kenarında yapılan çarpışmada yeniidi 
ve başı kesilerek Şah Cihan'a gönderildi. 
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HAN-ı c iHAN MAKBOL 
( J~ .:ı IP. .:ıl>) 

(ö. 770/1368-69) 

Tuğluklu devlet adamlanndan. 
_j 

Hindil asıllıdır. Tilingina'da rahip iken 
burayı ele geçiren Uluğ Han'a esir düştü 
ve Delhi'ye getirildi. Müslümanlığı kabul 
ederek Makbill adını aldı. 1322'den son
ra saraya intisap etti ve Muhammed Tuğ
luk'un nezdinde kazandığı itibar sayesin
de kendisine hanlık tevcih edildi. Daha 
sonra melik. vezir ve "Kıvamülmülk" un
van l arı ile önemli devlet hizmetlerinde 
bulundu. Delhi'de Dekkenli bir kimsenin 
böyle önemli memuriyetlere yükselmesi 
Türk meliklerini rahatsız etti; bundan do
layı sultanla arasını açmaya çalıştılar. An
cak bütün gayretlerine rağmen Makbill 
mevkiini korumayı başardı . 1327'de Dek
ken'in müstahkem kalesi ve şehri Devle
tabad'a (Deogiri) giden MakbCıl, sultan 
adına şehrin yönetimini üstlendiği gibi ci
vardaki racaların te'dibiyle de uğraştı. Kı
sa bir müddet sonra Mültan'daki Behram 
Ay-aba Kişli (KişiO) Han ayaklanınca sul
tanın emriyle oraya gönderildi. Han-ı Ci
han Makbill bölgede sükCıneti tekrar 
sağladı ve bir süre vali olarak Mültan'da 
kaldı. 

Delhi'ye döndükten sonra mali işlerin 
yöneticiliği olan vekil-i memalikliğe tayin 
edildi. Bu görevde iken sultan kendisine 
"mesned-i a'la-yi Uluğ Kutluğ a'zam-ı hü
mayCın Han-ı Cihan Makbill" unvanını tev
cih etmek suretiyle ona olan güvenini gös
terdi. Bu arada Han-ı Cihan Makbill, bo
zulan arazi hukukunu ıslah etmek için ilk 
adımları attı. Sık sık meydana gelen savaş
larda sultanın yanında yer aldı. 1345-1350 
yılları arasında Güney Hindistan'a gitti; 
Varangal. Dekken ve Gucerat isyanlarını 
bastırarak bölgede sükOneti sağladı . 

Han-ı Cihan Makbı11, 1351'de Gıyased
din ll. Muhammed Şah'ın ölümünden az 

önce Delhi'ye döndü. Sultanın vefatı üze
rine Mahmud ile FirCız Şah arasındaki taht 
mücadelesinde FirCız'un tarafını tuttu. 
lll. FirCız Şah Tuğluk Makbı1l'e birçok ih
sanda bulundu; ayrıca ona "hace-i cihan" 
yanında çeşitli unvanlar tevcih etti. 

Sultanla birlikte bazı reformları uygu
lamaya koyan Makbill gelir ve giderleri 
tanzim etti. EyaJetlerden gönderilen ver
gilerin hazineye aktarılmasını bizzat ta
kip ederek masrafların defterlere işlen
mesi mecburiyetini getirdi. Bu arada pa
zar sistemiyle de ilgilendi. Bazı satış yer
leri kurdurarak esnafın aşırı fiyatlarla mal 
satmasını önledi. Askeri ve mülki alanda 
da denetimlere önem veren Makbill or
duya gerekli olan şeyleri temine çalıştı . 

Yolcular için kervansaraylar inşa ettirdi. 
Devletin haber alma işlerini düzene koy
durdu ve ikta sahiplerinin meseleleriyle 
yakından ilgilendi. Ganj ve Cemne nehir
lerinin taşkınlarından zarar görenlere yar
dımda bulundu. Bazı yörelerde nehir çev
resinde sulama kanalları yaptırarak veri
mi yükseltıneye gayret gösterdi. 

Han-ı Cihan Makbill seksen yaşlarında 
vefat etti ve Delhi'de defnedildi. Daha 
sonra inşa ettirilen türbesi. Sencer Camii 
(Ka ll Mescid) civarındaki Nizameddin Evli
ya Dergahı yanında bulunmaktadır. Mak
bill . devrine damgasını vurmuş önemli 
şahsiyetlerdendir. Sultan Firilz Şah Tuğ
luk, kendisine duyduğu sevgiden dolayı 
Makbill'ün sahip olduğu iktaları ve unvan
Iarı büyük oğlu CCıne Şah'a tevcih etmiş
tir. 
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HAN-ı liANAN 
L.:ıııı>..:ı ı> ) 

Eski Moğol 
ve Türk· İslam devletlerinde 

yüksek bir unvan 
ve askeri makam. 
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"Hanlar hanı" demek olup önceleri en 
üst seviyedeki yöneticiler tarafından kul
lanılırken zamanla emirü'l-ümera veya 
beylerbeyi anlamını kazanmıştır. Cüvey-


