
1758'de Delhi'den uzaklaştırıldı. 117Z'de 
( 1759) Bihar'a hücum ettiyse de ingilizler 
karşısında başarılı olamadı. Babasının ve
zir Gaziddin tarafından tahttan indirilip öl
dürülmesinin ardından Ebü'l-Muzaffer Ce
laleddin ll. Şah Alem unvanıyla hükümdar
lığını ilan etti (4 Cemaziyelevvel ı ı 73 1 24 

Aralık I 759) . Ancak başşehir fiilen vezir 
Gaziddin'in hakimiyetinde olduğu için ül
keyi Delhi dışından yönetti. Onun döne
mi, Babürlü hanedanının zayıflayıp yıkıl
maya yüz tuttuğu ve ingilizler'in bölgede 
hakimiyetlerini genişlettiği yıllara rastlar. 
1761 'de ikinci defa Bihar'a yaptığı saldırı 
yine başarısızlıkla sonuçlandı. Baksar sa
vaşında ingilizler'e yenilerek (Reblülahir 
ı I 78 1 Ekim ı 764) ingiliz himayesini kabul 
etti. Bihar, Orissa ve Bengal'in denetimini 
onlara bıraktı. Bunun karşılığında ingiliz
ler tarafından kendisine ayrılan tahsisat
la Allahabad'da yerleşti ve uzun yıllar bu
rada kaldı. 

Delhi'ye tekrar hakim olmak isteyen ll. 
Şah Alem, Maratalar'ın şehri ele geçirip 
kendisini davet etmeleri üzerine Delhi'ye 
gitti (Ramazan 1 1851 Aralık 1771 ). Delhi'
de yeni bir ordu kurarak Kuzey Hindistan'
da hakimiyetini güçlendirmeye çalıştıysa 
da Sihler'in 1770'li yıllar boyunca Delhi'ye 
yaptıkları saldırılar yüzünden giderek za .. 
afa düştü. 1788'de Sihler'in Delhi'ye hü
cumları esnasında kumandanlarından Ro
hilhand Emlri Gulam Kadir Rohilla'nın iha
neti sonucunda gözlerine mil çekilerek 
tahttan indirildi ve yerine Bldarbaht sul
tan ilan edildi. Ancak Gulam Kadir'in öl
dürülmesinden sonra ikinci defa tahta çı
karıldı (ı 203/1 788). Hindistan'da başlayan 
Fransız tehdidi üzerine Şah Alem'in Fran
sızlar'la anlaşmasından çekinen ingilizler, 
Reblülewel 1218'de (Temmuz 1803) Delhi'
ye hakim olunca Şah Alem'in Delhi sulta
nı unvanıyla Delhi Kalesi'nde (La' l Kıl'a) 
kendi himayeleri altında yaşamasına izin 
verdiler. ll. Şah Alem çok geçmeden bu
rada vefat etti (1 22 111806) . Mezarı XIII. 
yüzyıl mutasawıflarından Kutbüddin Bah
tiyar'ın türbesinin hazlresindedir. ingiliz ko
ruması altında kalede ikamet ettiği müd
det zarfında hutbeler onun adına okutul
muş ve sikkelerde ismi yer almaya devam 
etmiştir. 

Kaynaklarda Şah Alem'in Delhi'de bu
lunduğu süre içerisinde sanat ve edebi
yatla meşgul olarak vakit geçirdiği belirti
lir. Himayesine aldığı Sevda-yı Dihlevl'nin 
şiirde öğrencisi olan Şah Alem'in "Afitab" 
ve "Hurşld" mahlasları ile şiirler yazdığı bi
linmektedir. Farsça bir divanı ile 1797'de 
bir araya getirdiği Farsça, Urduca ve Hint-

çe beyitler ihtiva eden Nadirat-ıŞahi ad
lı bir eseri vardır (RampQr 1944). Şiirleri 

sebk-i Hindl geleneğini yansıtır. 'Aca'ibü 'l
,kışaş adlı eseri Urduca nesrin ilk örnekleri 
arasında yer alır ve onun tarikatiara (özel
likle Çiştiyye ve Kadiriyye) ilgisini ortaya 
koyduğu gibi islami ilimler hakkında do
laylı bazı bilgiler ihtiva eder. 
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ŞAH CiHAN 
(u~C>ı..;, ) 

(ö. 1076/ 1666) 

Babürlü hükümdan 
(1628-1658). _j 

20 Reblülewel 1 000 (5 Ocak 1592) tari
hinde Lahor'da doğdu. Adı Hürrem olup Ci
hangir'in üçüncü oğludur. Annesi RacpCıt 
Prensesi Manmati'dir. Küçük yaşta gele
neksel eğitim aldı, askerlik mesleğinde ken
dini gösterdi ve birçok askeri harekata ka
tıldı. Babürlü ordusunda ilk önemli faali
yeti 1 OZ4'te ( 1615) RacpCıtlar'a karşı ba
şarıyla tamamladığı Mevar seferidir. Ar
dından Ahmednagar Kalesi'ni fethedince 
(ı 025116 ı 6) babası tarafından kendisine 
Şah Cihan unvanı verildi. Dekken seferin
de kazandığı başarı üzerine Dekken sube
darlığına tayin edildi. 1031 'de (ı 622) kar
deşi Hüsrev'i öldürttü, bir yıl sonra da ba
basına karşı ayaklandı. Dekken'den çıkar
tılınca Bengal'e yöneldi, burada Portekiz
liler'le iş birliği imkanı aradı, ancak bir ne
tice alamadı. Bengal'de babasına karşı ye
nilgiye uğradı , Delhi'ye gidip teslim oldu 
ve affedildi (1035/1626) 1037'de (1627) 

Cihangir'in vefatının ardından taht kav
gasında kardeşlerine karşı üstün çıkarak 
"Ebü'l-Muzaffer Şehabeddin Muhammed 

SAH CiHAN 

Sahib-kıran" unvanıyla Babürlü sultanı ol
du. Kısa zamanda istikrarı sağladı ve Sa
fevller'in elindeki Kandehar'a yürüdü. Kan
dehar Valisi Ali Merdan Han, Şah Cihan'a 
tabi olarak şehri teslim etti. Safeviler an
cak on yıl sonra şehri geri alabildiler. 1633'
te Devletabad'ı, 104S'te (1636) Ahmedna
gar'ı aldı ve GCılkünde'yi vergiye bağladı. 
1 OSS'te ( 1646) Özbek Hanlığı'na karşı se
fer başlattı ve Belh şehrine girdi, fakat er
tesi yıl çekilmek zorunda kaldı. Bu arada 
Bengal'de Portekizliler'in kurduğu Hugli 
şehrini talan edip Portekizliler'in bir kıs
mını öldürdü, bir kısmını esir alarak Ag
ra'ya götürdü. Delhi Sultanlığı'nın çözülme 
sürecinde ortaya çıkan bağımsız müslü
man sultaiılıklardan başka Banglana ve 
Bundelkhand'daki RacpCıt krallıkları da ele 
geçirildi ve Hayber Geçidi 'ne kadar olan 
Hindistan topraklarında hakimiyet kurul
du. Şah Cihan döneminde Babürlü toprak
ları günümüz Hindistan sınırlarına yakın 
bir oranda, 3.000.000 km2 civarındaydı. 6 
Eylül 1657'de ciddi bir hastalığa yakala
nan Şah Cihan'ın dört oğlu Dara ŞükCıh, Şah 
Şüca' , Evrengzlb ve Murad Bahş arasın
da taht mücadelesi başladı. Neticede öne 
çıkan Evrengzlb kardeşleri Murad Bahş, 
Şah Şüca' ile veliaht Dara ŞükCıh'u öldürt
tü. Ardından babasına karşı ayaklandı ve 
onu Agra Kalesi'ne hapsederek kendi sal
tanatını ilan etti (2 1 Temmuz 1658). Kızı Ci
hanara Begüm bu dönemde Şah Cihan'ın 
yanında bulundu. Hastalığı giderek ağırla
şan Şah Cihan 16 Receb 1076'da (22 Ocak 
1666) vefat etti ve Tae Mahal'de hanımı 
Mümtaz Mahal'in yanına defnedildi. 

Şah Cihan saltanatı sırasında Osmanlı
lar'la iyi ilişkiler kurmaya çalışmış, Kande
har'ı Safevller'den almak için bir Sünni it
tifakı planlamış ve bu çerçevede o sırada 
Bağdat seferiyle meşgul olan IV. Murad'a 
bir elçi ile mektup göndermiştir. Mlr Za
rif isfahanl adlı elçinin getirdiği mektupta 
Safevller'le mücadelenin gerekliliğine işa

ret edilmekte, Sultan Murad'dan Bağdat'ı 
bir an önce onlardan kurtarması beklen
mekte ve Babürlüler'in doğudan, Osman
lılar'ın batıdan Safevller'i baskı altına al
maları teklif edilmekteydi. lV. Murad da 
Şah Cihan'a bir elçi ve mektup göndererek 
karşılık vermiştir. Ancak Şah Cihan muh
temelen mektubun üslCıbundan hoşlan 

madığı için irtibatı kesmiş, daha sonra Sul
tan ibrahim'in cülCısunu ve Bağdat fethi
nin sonuçlarını bildiren Osmanlı mektup
larına kayıtsız kalmıştır. 1 OS9'da ( 1649) IV. 
Mehmed döneminde diplomatik ilişki ku
rulmuş , Şah Cihan'a müteferrika Seyyid 
Muhyiddin Efendi elçi olarak yollanmış. 
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ŞAH CiHAN 

Şah Cihan 'ı tahbnda tasvir eden bir minyatür (Washington Gal
lery of Art , nr. 42, vr. 17') 

Şah Cihan da Seyyid Ahmed adlı elçisini 
zengin hediyelerle İstanbul'a göndermiş
tir. Bu diplomatik teşebbüs Özbek hanı
nın arzusuyla yapılmıştır. 1063'te (1653) 
Hindistan elçisine refakat eden Osmanlı 
elçisi Zülfikar Bey yanında yeni Hint elçi
si Kaim Bey olduğu halde 1066'da (1656) 
İstanbul'a dönmüştür. Kaim Bey, Hindis
tan'a giderken onunla birlikte Ma'nzade 
Hüseyin Ağa elçi sıfatıyla yollanmış, 1 069'
da ( 1659) yalnız dönen Hüseyin Ağa, Şah 
Cihan'ın oğlu Murad'ın mektubunu getir
miştir (Abdurrahman AbdiPaşa Vekayi'na
mesi, s. 16, 19, 92, 96, 136). Kaynaklarda 
cesur, yetenekli ve uzak görüştü bir ku
mandan, disiplinli ve müşfık bir devlet ada
mı diye anılan ve çağının en büyük sultan
larından biri olan Şah Cihan'ın saltanatı 
Babürlüler'in altın çağı sayılır. Hükümdar
lığı sırasında bir istikrar dönemi yaşan
mış, ordu ve devlet çok güçlü bir yapı ka
zanmış, hukuk sistemi yeniden yapılandı
rılmış, pek çok bölgeden katılımlar olmuş
tur. Vergi ve topraklarda yeni düzenleme
ler gerçekleştirilmiş, Halisa toprakları ge
nişletilmiş ve hazine daha öncesine göre 
çok zenginleşmiştir. Dini hayatta Ekber ve 
Cihangir şahların devrine göre daha mu
hafazakar bir yol izlenmiş, Nakşibendi, Çiş
ti, Şüttari gibi Sünni tarikatlar faaliyetle
rini yaygınlaştırmıştır. Şah Cihan dönemi 
aynı zamanda Babürlü mimarisinin zirve
sidir ve başta Tae Mahat olmak üzere pek 
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çok muhteşem eserin inşası gerçekleşti
rilmiştir. Saltanatının başlarında Şah Cihan 
devletin idari merkezi olarak Agra'yı ter
cih etmiş, bu sebeple Agra'da pek çok mi
mari eser yapılmıştır. Bunlar arasında en 
önemlisi hanımı Ercümend Banu (Mümtaz 
Mahal) için inşa ettirdiği türbe olan Tae 
Mahal'dir. İranlı, Hindistanlı, Türkistanlı ve 
Osmanlı ustalarının katkılarıyla Babürlü 
Hint-Türk mimari anlayışını nakşeden Tae 
Mahat bir ihtişam ve zarafet örneğidir (b k 
TAC MAHAL). Bu dönemde Agra Kalesi ye
nilenmiş, Divan-ı Am. Divan-ı Has ve Hazi
ne bölümleri eklenmiştir. 1064 (1654) ta
rihli MQti Mescid (İnci Mescid) Agra Kale
si'ndedir. Şah Cihan 1638'de devletin idare 
merkezini Agra'dan Delhi'ye taşımış ve gü
nümüzde eski Delhi diye bilinen Şahcihana
ba.d'ın inşasını başlatmıştır. 1639-1648 yıl
ları arasında tamamlanan yeni şehir sur
tarla çevrili geniş caddeler, su yolları, pa
zar yerleri, hanlar, bağlar, camiler ve La'l 
Kıl'a (kızıl kale) olarak adlandırılan kaleyi ih
tiva ediyordu. Şehrin doğusunda yer alan 
La'l Kıl'a, Babürlü dönemi sivil mimarisi
nin en güzel örneklerinden olup kale ka
pıları, surları, geniş alanları, salonları ile 
bütüncül bir yapıdır ve Şah Cihan'dan iti
baren Babürlü tahtının idari merkezi ol
muştur. 1644-1658 yıllarında inşa edilen 
Delhi Cuma Camii, FetihpOr Sikri Uluca
mii anlayışını devam ettiren, ibadet me
kanının köşelerinde bulunan iki büyük mi
nare ve üç büyük taçkapıdan girilen geniş 
avlusu ile görkemli bir eserdir (bk. DELHİ 
CUMA CAMii). Lahor'da bu devirde özel
likle su mimarisi doruğa ulaşmış, su ka
nalları açılmış, yüzlerce süs bitkisiyle be
zenmiş ünlü Şalimar Bahçesi burada ku
rulmuştur ( 1642). Ayrıca Cihangir Şah'ın 
türbesiyle Lahor Kalesi'nin bir kısmı inşa 
eclilmiştir. Şah Cihan'ın kendi adını taşıyan 
cami ise Sind bölgesinde Tatta'dadır ve 
1054 (1644) tarihlidir. Cami 100 kadar kub
besiyle dünyanın en çok kubbeli eseri hüvi
yetindedir. Babürlü ihtişamını yansıtan ünlü 
Taht-ı Tavüs da Şah Cihan zamanına aittir. 
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ŞAH CiHAN BEGÜM 
(1838-1901) 

Bopal newabı 
(1845-1860, 1868-1901). 

_j 

Orta Hindistan'da Bopal şehri yakınla
rındaki İslamnagar'da doğdu . Babası Ci
hangir Muhammed Han, annesi Newab 
İskender Begüm'dür. Babasının vefatının 
ardından yedi yaşında iken annesinin gö
zetiminde Bopal Sultanlığı'nın newabı ilan 
edildi (Nisan 1845) ve devlet işleri annesi 
tarafından yönetildL 1855'te Baki Muham
med Han ile evlendi, 1858'de kızı Sultan Ci
han dünyaya geldi. İngilizler, Şah Cihan Be
güm'ün onayı ile annesi İskender Begüm'ü 
Bopal newabı olarak tanıclı ( l Mayıs 1860) 
Şah Cihan 1868'de annesinin vefatı üzeri
ne yeniden newab oldu. 

İktidarının ilk yıllarında ülke içinde ge
ziler yaparak halkın durumunu yakından 
gördü; devlet gelirlerini ve vergileri dü
zenledi; ordı.i, emniyet ve posta teşkilatı
nı modernleştirdi; kadastro çalışmalarını 
başlattı ve nüfus sayımı yaptırdı. Koca
sının 1867'de vefatının ardından 1871 'de 
dönemin tanınmış alimlerinden Sıddik Ha
san Han ile evlendi. Sıddik Hasan Han dev
let işlerine müdahale edip önemli görevle
re kendi adamlarını yerleştirdi. İngiliz yöne
timi bu devirde Sıddik Hasan Han'ı çeşit
li unvaniarta ödüllendirdi. Şah Cihan Be
güm'ün devlet işlerini eşine bırakması aile
sinin tepkisine yol açtı ve kızı Sultan Cihan 
ile arası açıldı. Modernleşme çabalarını sür
düren Şah Cihan Begüm hukuki ve mali 
alanlarda reformlar yaptı. Sıddik Han'ın İn-


