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týrmacýlar da vardýr (meselâ bk. Tâhâ el-
Hâcirî, s. 8; Cemîl Cebr, s. 67). Bu konu-
daki tartýþmalarý eser üzerine yazdýðý bir
makalede ele alan Gregor Schoeler ise (bk.
bibl.) Berlin Staatsbibliothek’te yeni bu-
lunan Kitâbü Âdâbi’l-mülûk adlý bir ese-
re dayanýp et-Tâc fî aÅlâšý’l-mülûk’ün
müellifinin Câhiz’in çaðdaþý Muhammed
b. Hâris et-Taðlibî (es-Sa‘lebî) olduðunu ile-
ri sürmüþtür. Schoeler’in tesbitine göre bu
son eser, Ebü’l-Hasan Ali b. Rezîn el-Kâ-
tib tarafýndan yazýlýp 541-569 (1146-1174)
yýllarýnda emirlik yapan Nûreddin Mah-
mud Zengî’ye ithaf edilmiþtir. Ali el-Kâtib
kaynaklarý arasýnda Taðlibî’nin Kitâbü AÅ-
lâšý’l-mülûk’ünü zikretmiþtir. Ali el-Kâ-
tib’e ait eser büyük oranda et-Tâc ile ör-
tüþmekte olup buna göre Ali el-Kâtib ese-
rini, kendisinin Taðlibî’ye nisbet ederek Ki-
tâbü AÅlâšý’l-mülûk ismiyle andýðý et-
Tâc fî aÅlâšý’l-mülûk’ten özetleyerek yaz-
mýþtýr. et-Tâc’ý Câhiz’e nisbet eden ilk mü-
ellifin Yâkut el-Hamevî olduðu bilinmekte-
dir (Ýrþâdü’l-erîb, VI, 76). Eseri Kitâbü AÅ-
lâšý’l-mülûk adýyla Taðlibî’ye izâfe eden
Ebü’l-Hasan Ali b. Rezîn el-Kâtib, Yâkut’-
tan yaklaþýk bir asýr önce yaþadýðýna göre
onun verdiði bilgiye güvenmek daha isa-
betli olacaktýr.
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Ýslâm türbe mimarisinin
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Türbenin mimari güzelliði kadar çevre-
sinde oluþan romantik hâtýralar da esere
ayrý bir özellik katar. Bu durum binanýn ya-
pýldýðý günlerden bugüne kadar devam et-
miþ ve âbide, Þah Cihan ile eþi Ercümend

Bânû Begüm (Mümtaz Mahal) arasýndaki
muhabbetin timsali haline gelmiþtir. Tac
Mahal romantik hususiyetleri, müstesna
bir durum arzeden mimari olgunluðu ve
eþsiz güzelliðiyle dünya üzerinde inþa edil-
miþ eserlerin muhteþem örneklerinden bi-
ridir. Bâbürlü mimarisinin bu örneði, bü-
tün Ýslâm eserleri arasýndaki istisnaî mev-
kiiyle sadece müslümanlardan deðil diðer
din mensuplarýndan da her zaman saygý
görmüþ, imrenilen bir eser olmuþ, birçok
millet, binanýn yapýmýnda görev alan mi-
mar ve ustalarla birlikte yapýyý kendine
mal etmeye çalýþmýþtýr. Esasýnda Þah Ci-
han tarafýndan yaptýrýlan Tac Mahal, hü-
kümdarýn hâkimiyeti süresinde (1628-1658)
en parlak dönemini yaþayan Bâbürlüler’in
güç ve kudretini temsil eden bir eser ol-
masýna raðmen çok deðiþik biçimlerde yo-
rumlanmýþ ve çok deðiþik amaçlara alet
edilmek istenmiþtir. Tac Mahal, her þey-
den önce bir müslüman eseri olarak inþa
edilen ve Bâbürlü geleneðiyle hânedanýn
ceddi olan Timurlu anlayýþýný takip eden bir
eserdir; bununla birlikte Hindu ve hýristi-
yan mimarisinden etkilendiði ileri sürül-
müþ, hatta aslýnda türbenin bir Hindu ta-
pýnaðý olduðunu iddia edenler çýkmýþtýr.
Özellikle siyasî amaçlar taþýyan bu yöndeki
faaliyetlere raðmen Tac Mahal’in Þah Ci-
han’ýn kendi þahsiyetiyle irtibat halinde Ýs-
lâm muhitinde teþekkül etmiþ bir eser ol-
duðu gerçeði deðiþtirilememiþtir. Bazý Av-
rupalý yazarlarýn ýsrarla savunduklarý, Tac
Mahal’in Venedikli bir mimar tarafýndan in-
þa edildiði fikri de zamanla terkedilmiþtir.

Tac Mahal, Þah Cihan’ýn, büyük bir sev-
giyle baðlý olduðu eþi Ercümend Bânû Be-
güm’ün 17 Zilkade 1040 (17 Haziran 1631)
tarihinde genç yaþta vefatýnýn ardýndan in-
þa edilmiþtir. 1001 (1593) yýlýnda doðan Er-
cümend Bânû Begüm, Cihangir’in vezirle-
rinden Ý‘timâdüddevle Mirza Gýyâsüddin’in
oðlu Âsaf Han’ýn kýzýdýr. Halasý Nurcihan,
Cihangir’in hanýmýydý. Þah Cihan daha þeh-
zade iken 1021’de (1612) onunla evlenen
Ercümend Bânû kocasýnýn tahta çýkmasý
üzerine Mümtaz Mahal unvanýný almýþtýr.
Þah Cihan’dan olan on dört çocuðu arasýn-
da meþhur mutasavvýf Dârâ Þükûh, Þeyh
Muhammed Bedahþî ve Muînüddin Çiþ-
tî’nin müridlerinden olup onlarýn menâký-
býna dair eserler yazan Cihanârâ Begüm
ve Bâbürlü Hükümdarý Evrengzîb Âlemgîr
anýlabilir. Türbenin 1041 Cemâziyelâhirin-
de (Ocak 1632) baþlayan inþasý yirmi iki yýl
sürmüþ, çevre düzenlemesi ve diðer bö-
lümleriyle birlikte tamamlanmasý 1654 yý-
lýnda mümkün olmuþtur. Kaynaklarda Þah
Cihan’ýn “nâyâb, latif, acayip ve garip” bir

duðu et-Tâc’ýn yazma nüshasýný Süley-
maniye Kütüphanesi’ndeki diðer bir nüs-
ha ile (neþredenin giriþi, s. 26-32) karþýlaþ-
týrarak geniþ bir tanýtma yazýsýyla birlikte
(neþredenin giriþi, s. 23-65) yayýmlamýþ-
týr (Kahire 1332/1914). Nâþir, tanýtma ya-
zýsýnda eserin Câhiz’e nisbeti ve eserden
yararlananlar gibi çeþitli konularda bilgi
vermiþ, kitaptan Câhiz’e aidiyetine iþaret
eden bölümler aktarmýþtýr (neþredenin gi-
riþi, s. 52-59). Ahmed Zeki Paþa “Halep
nüshasý” demekle yetindiði, Abdullah b.
Ömer eþ-Þâfiî tarafýndan 883’te (1478) is-
tinsah edilen bir nüshayý da tanýtmýþ (neþ-
redenin giriþi, s. 61-65); eserin sonuna ço-
ðu Câhiz’in el-Beyân ve’t-tebyîn’i ile Ki-
tâbü’l-¥ayevân’ýndan alýnan bilgiler ek-
lemiþ, nüsha farklarýný göstermiþ, ayrýca
dipnotlarda açýklayýcý bilgiler verirken ya-
rarlandýðý, müellifleri bilinmeyen Tenbî-
hü’l-mülûk ve’l-mekâyid ve Me¼âsi-
nü’l-mülûk adlý eserlerin müelliflerini tes-
bite yarayacak metin analizleri yapmýþtýr.
Nâþir ayrýca esere Câhiz’in Arap kültürün-
deki yeriyle et-Tâc hakkýnda bilgi veren
Fransýzca bir giriþ yazmýþtýr.

Gerek et-Tâc’ýn neþre esas alýnan iki
nüshasýnda müellif isminin bulunmama-
sýna gerekse klasik kaynaklardaki Câhiz’e
ait kitaplar arasýnda bu adla bir eser geç-
memesine raðmen Ahmed Zeki Paþa’nýn
et-Tâc’ý Câhiz’e nisbet ederken metin tah-
lili yanýnda dayandýðý en önemli deliller-
den biri, ilki Yâkut el-Hamevî’nin Ýrþâdü’l-
erîb’i olmak üzere (VI, 76) bazý kaynaklar-
da Câhiz’in eserlerinden gösterilen (neþ-
redenin giriþi, s. 59) el-Fityân ve fe²âßi-
lü (aÅlâšu) ehli’l-ba¹âle isimli kitabýn et-
Tâc’da müellif tarafýndan kendi eseri ola-
rak anýlmasýdýr (s. 3, 4). Diðer bir bilgi ise
nâþirin eseri matbaaya verdikten sonra
ulaþtýðý Halep nüshasýnýn baþýnda müellif
isminin Ebû Osman Amr b. Bahr el-Câhiz
þeklinde zikredilmesidir (neþredenin giriþi,
s. 64). Kâtib Çelebi (Keþfü’¾-¾unûn, I, 38)
ve Ýsmâil Paþa (Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 802)
Câhiz’in AÅlâšu’l-mülûk adlý bir eserin-
den söz etmektedir. et-Tâc’a dayanarak
Sâsânîler döneminde saraydaki makam-
lar hakkýnda bir makale yazan Francesco
Gabrielli de bu eserin Câhiz’e aidiyeti ko-
nusunda Ahmed Zeki Paþa ile ayný kana-
ati paylaþmaktadýr (Schoeler, CXXX [1980],
s. 219). Öte yandan önce Osman Reþer,
ardýndan eseri Fransýzca’ya çeviren Char-
les Pellat (Le livre de la couronne: Ouvra-
ge attribué à Gåhiz, Paris 1954), tercüme-
sine yazdýðý giriþte bu iddiaya karþý çýk-
maktadýr (Schoeler, CXXX [1980], s. 219-
221). Benzer görüþleri savunan baþka araþ-
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Tac Mahal’in bir öncüsüdür. Bir kaide üze-
rinde yer alan bu türbede mevcut bulun-
mayan köþelerdeki minarelerin kullanýldýðý
ilk âbidevî örnek ise Lahor’da 1036-1046
(1627-1637) yýllarýnda inþa edilmiþ Cihan-
gir’in türbesidir. Agra’daki 1628 tarihli Ý‘ti-
mâdüddevle Türbesi de mimari tezyinatý
ve iç mekân düzeninde getirdiði yenilikler-
le dikkat çekicidir. Tac Mahal’e duyulan hay-
ranlýk daha sonraki devirlerde de sürmüþ
ve Bâbürlü türbe mimarisi içinde Evren-
gâbâd’da 1678 tarihli Bîbî ka Makber ve
Delhi’deki 1753 tarihli Safder Ceng Türbe-
si gibi örneklerde görüldüðü gibi taklitleri
yapýlmýþtýr.

Yamuna nehri kenarýnda inþa edilen Tac
Mahal’in yapýmýnda beyaz mermer ve kýr-
mýzý kum taþý kullanýlmýþ olup ana türbe
binasý tamamen beyaz mermerden, külli-
ye içindeki diðer kýsýmlarsa kýrmýzý kum ta-
þýndan inþa edilmiþtir. Kýrmýzý-beyaz renk
tezatlýðýyla bütün ilgi ana türbe binasý üze-
rinde toplanmýþtýr. Tac Mahal ana türbe
binasý mescid, kabul salonu, kapýlar, ek
pavyonlar ve geniþ bahçelerden müteþek-
kil bir külliye meydana getirecek þekilde
düzenlenmiþ geniþ bir mimari bütündür.
580 × 305 m. ebadýnda bir alanda yer alan
külliyenin etrafý kýrmýzý kum taþý duvar-
larla çevrilmiþtir. Külliye güneyde taçkapý-
sýyla dikkati çeken giriþ bölümü, onu takip
eden ve bir kenarý 305 m. uzunluðunda
bir kare teþkil eden bahçe kýsmý, kuzey-
de yer alan türbe, kabul salonu ve mes-
cidden müteþekkil olmak üzere üç kýsým-
dan ibarettir. Ýran bahçe mimarisinin ana
esaslarýna göre “çâr bâð” sistemiyle teþ-
kilâtlandýrýlan ve içindeki kanal, havuz fýs-
kiyeleriyle deðiþik bir hava taþýyan bahçe-
de çiçeklerin ve aðaçlarýn güzelliðiyle bir

cennet tasviri meydana getirilmeye çalý-
þýlmýþtýr.

Külliyenin asýl merkezini oluþturan tür-
be bölümünün de içinde yer aldýðý kuzey
kýsmý çok dikkatli ve itinalý biçimde tertip
edilmiþ mimari teþkilâtýyla göz doldurmak-
tadýr. Bu kýsýmda ortaya konan mimari den-
ge ve uyumla ana türbenin teþkilâtý ka-
dar iki yan kýsýmda bulunan binalarýn si-
metrik düzeniyle de mükemmel bir âhenk
oluþturulmuþtur. Ortada geniþ, yanlarda
daha küçük üçer kubbeyle örtülü yan bi-
nalardan doðudaki kabul salonu ve misa-
firhane, batýdaki mesciddir. Bu yapýlarýn
ortasýnda bütün ihtiþamýyla yükselen ana
türbe binasý bir kenarý 95 m. olan kare bir
kaide üzerinde yer almaktadýr. Köþelerde
bulunan 42 m. yüksekliðindeki minareler
tarafýndan çerçevelenen ana türbe bina-
sý sekizgen bir plana sahiptir. Yapý mer-
kezinin sekizgen bir iç mekân, bu iç mekâ-
na baðlanan dört geniþ eyvan ve bu ey-
vanlar arasýnda koridorla orta alana bað-
lanan dört köþe odasýndan oluþan bir pla-
ný vardýr. 18 m. çapýndaki orta mekânýn
üstü 24 m. yüksekliðinde bir iç kubbeyle
örtülüdür. Bu kubbeli mekânýn etrafýnda
yer alan birimler iki katlý biçimde inþa edil-
miþ olup türbenin merkezini teþkil eden,
mermer sandukalarýn da içinde yer aldý-
ðý bu merkezî mekâný kuþatacak þekilde
düzenlenmiþtir.

Dört yöne bakan 32 m. yüksekliðinde-
ki büyük sivri kemerli eyvanlarla dýþarýya
açýlan binanýn her cephesinde büyük ey-
vanlarýn yanlarýna gelen iki katlý, sivri ke-
merli küçük eyvanlar yerleþtirilerek mima-
ri âhenk ve simetri çok daha etkili hale
getirilmiþtir. Bu küçük eyvanlar içerideki
iki katlý mekânlarla da baðlantýlýdýr. Yapý-
nýn üstünde 44 m. yüksekliðindeki dýþ kub-
be geniþ bir kasnak üzerinde büyük bir
haþmetle durmakta olup soðan biçimin-
dedir. Bu kubbe üzerindeki alemin ucuna
kadar binanýn tabandan yüksekliði 74 m.
olarak tesbit edilmiþtir. Ortada yüksek tu-
tulan eyvanlarla bir ölçüde dýþarýdan gö-
rünüþü engellenen kubbe kasnaðýnýn yan-
larýna yerleþtirilen dört küçük kubbeli bi-
rimler vasýtasýyla görünüþü çok daha za-
rif ve ihtiþamlý hale getirilen türbenin ör-
tü sistemi Hint-Ýslâm mimarisinin en gü-
zel örneklerinden birini oluþturmaktadýr.
Ýçinde mermer sandukalarýn yer aldýðý or-
ta mekânýn güney giriþi dýþýnda kalan bü-
tün giriþleri paravanalarla kapatýlmýþ olup
bu paravanalar üzerinde cam mozaik dol-
gu malzemesiyle yapýlmýþ bir tezyinat mev-
cuttur. Üst katlarda ve dýþ cephelerde de
rastlanan bu cam mozaik tezyinatla ýþýk

eser yaptýrmayý amaç edindiði yazýlmak-
tadýr. Osmanlý, Ýranlý, Suriyeli usta ve sa-
natkârlarla birlikte mahallî Hintli ustalara
da görev veren hükümdar türbenin inþa-
sý için mimar ve ustalardan oluþan bir he-
yet kurmuþ, heyetin baþýna bizzat kendisi
geçmiþtir. Üstâd Îsâ (Muhammed Îsâ) Efen-
di adlý, Osmanlý asýllý bir mimarýn baþlarýn-
da bulunduðu bildirilen bu heyet tarafýn-
dan hazýrlanan plan ve maketler Þah Ci-
han’ýn direktifleriyle binaya aksettirilmiþ-
tir. Yapýya þekil veren aslýnda Þah Cihan’ýn
bizzat kendisidir. Binada Hint asýllý oldu-
ðu bilinen ve Nâdirü’l-asr Üstâd Ahmed di-
ye tanýnan bir mimar da görev yapmýþtýr.
Kaynaklara göre inþasýnda 20.000 kiþinin
vazifelendirildiði binanýn oldukça yüklü bir
maliyeti vardýr. Yapý için gerekli malzeme-
lerin büyük ölçüde Bâbürlüler’e tâbi veya
müttefik olan devletlerce parasýz karþýlan-
masýna raðmen inþaatta çalýþtýrýlan usta
ve sanatkârlara ödenen maaþlar önemli bir
yekün teþkil etmiþtir.

Tac Mahal’in planý, yapýyý Hint-Ýslâm ve
Timurlu mimarisi gelenekleriyle irtibatlý ký-
lar. Tac Mahal’in binasý ve çevresi, mimari
bakýmdan tam anlamýyla bir Bâbürlü ese-
ri olduðunu ispatlayan özelliklere sahiptir
ve Bâbürlüler’le Timurlular’ýn mimari an-
layýþýyla uyum içindedir. Yapýda, Orta As-
ya’da ve Ýran’daki Timurlu geleneðiyle Hint-
Ýslâm türbe mimarisinin âhenkli ve mü-
kemmel sentezi oluþmuþtur. Bu iki farklý
kaynaktan beslenen Tac Mahal’in gerçek
öncüsü kabul edilebilecek örnekler de Bâ-
bürlü mimarisinin âbidevî türbeleri ara-
sýnda bulunmaktadýr. Bâbürlü hükümdar-
larý için yapýlmýþ türbelerin ilk örneði olan
Delhi’deki 973 (1565) tarihli Hümâyun Tür-
besi ana türbe mekânýnýn teþekkülüyle
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Ankara’da XVII. yüzyýlda
Þeyh Tâceddinzâde Mustafa Efendi

tarafýndan yaptýrýlan
ve Mehmed Âkif Ersoy’un

içinde Ýstiklâl Marþý’ný
yazdýðý dergâh.˜ ™

Ankara’da Hamamönü mevkiinde inþa
edilen dergâhýn kurucusu Tâceddinzâde
Mustafa Efendi hakkýnda kaynaklarda ye-
terli bilgi bulunmamaktadýr. Aslen Anka-
ralý bir ailenin çocuðu olduðudur. Ailenin
Bursa’ya gidip daha sonra tekrar Ankara’-
ya döndüðü rivayet edilir. Adý ve Ankaralý
olduðuna dair bu rivayet onun, Bursa Kap-
lýca Medresesi müderrisi iken 1010 (1601)
yýlýnda Ankara’ya müftü tayin edilen ve

1018’de (1609) burada vefat eden Tezki-
reci Tâceddin Efendi’nin (Atâî, s. 531-532)
oðlu olabileceðini düþündürmektedir. Aile-
sinin Niksar-Samsun yöresinde beylik ku-
ran Tâceddinoðullarý ile ilgisinin bulunmasý
da ihtimal dahilindedir. Tâceddinzâde Mus-
tafa Efendi adýna ilk defa, 1075’te (1664)
Ankara’da düzenlenen Aslanaða bin Mus-
lu Vakfiyesi’nin þahitler listesinin baþýn-
da rastlanmaktadýr (bk. bibl.). Tâceddin-
zâde’nin dergâhla birlikte bir de cami yap-
týrdýðý anlaþýlmaktadýr. Bu bilgiden hare-
ketle Tâceddin Camii ve Dergâhý’nýn XVII.
yüzyýlýn ortalarýnda faaliyete baþladýðý söy-
lenebilir. Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti’nin
1270 (1853) yýlýna ait teftiþ raporunda, “Tâ-
ceddinzâde Mustafa Efendi’nin Tekke Ah-
med mahallesinde Þeyh Paþa Zâviyesi ye-
rinde yaptýrdýðý cami ve zâviye” ifadesi yer
almakta ve onun Aziz Mahmud Hüdâyî’-
nin halifeleri arasýnda bulunduðu kayde-
dilmektedir (BA, Cevdet, nr. 10201). Ayný
ifadeye bir tevcih defterinde de rastlan-
maktadýr (VGMA [Atik Þahsiyet] Rabi – Sa-
ni Asker, nr. 411, 77/1076). Oldukça geç ta-
rihli bu kayýtlar Tâceddinzâde’nin Aziz Mah-
mud Hüdâyî’nin halifesi, dolayýsýyla Celve-
tî þeyhi olduðuna dair Ankara halký ara-
sýndaki rivayetle örtüþmekteyse de Aziz
Mahmud Hüdâyî’nin bilinen halifeleri için-
de böyle bir isme tesadüf edilmemekte-
dir. Fakat Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Bur-
sa’dan Ýstanbul’a gelip 992 (1584) yýlýnda
Küçükayasofya Tekkesi’nde þeyhlik yaptý-
ðý ve burada 1038 (1628) vefat ettiði bi-
lindiðine göre (Yýlmaz, s. 51) Tâceddinzâ-
de Mustafa Efendi’nin gençlik yýllarýnda
ona yetiþmesi ve kendisiden icâzet almýþ
olmasý kuvvetle muhtemeldir. Esasen halk
arasýndaki yaygýn inanç da onun bir Cel-
vetî þeyhi olduðu yönündedir.

Enver Behnan Þapolyo, Ankaralý Þemsî-
zâde Ahmed Efendi tarafýndan kendisine
hediye edilen, Þeyh Derviþ Muslu Anka-
ravî’nin 1147’de (1734-35) derlediði mec-
muada Tâceddinzâde’nin evrâdýyla dergâh
þeyhlerinin bir listesinin, çeþitli menkýbe-
lerin ve Tâceddinzâde’nin þiirlerinin yer
aldýðýný belirtir. Sözü edilen mecmua bu-
gün kayýptýr. Çeþitli nüshalarý bulunan ev-
râd metni Sadi Bayram, Kâmil Þahin ko-
leksiyonundaki Tâceddinzâde’nin bazý þi-
irlerini ihtiva eden risâle ise Mustafa Aþ-
kar tarafýndan yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
Tâceddinzâde Mustafa Efendi’nin ölüm
tarihi bilinmemektedir. 1853 tarihli teftiþ
raporundan çocuðu olmadýðý anlaþýlan Mus-
tafa Efendi’den sonra dergâhýn þeyhlik
görevi 1717’de Abdurrahman Efendi’nin
türbedar tayin edilmesine kadar (BA, Cev-

oyunlarý yapýlarak aydýnlatýlan loþ orta me-
kânýn akustik düzeni dillere destan olmuþ-
tur. Sandukalarýn yer aldýðý orta mekânýn
altýnda asýl gömünün yapýldýðý kripta ka-
tý (mumyalýk bölümü) bulunmaktadýr.

Yapýnýn bütününe hâkim olan, mermer
içine renkli taþ kakma (pietra dura) tekni-
ðiyle yapýlmýþ tezyinatla, bütün mütevazi
kullanýlýþýna raðmen malzemenin ihtiþamý
ve çok sayýdaki deðerli taþýn meydana ge-
tirdiði tesirlerle ihtiþamlý bir görüntü oluþ-
turulmuþtur. Kemer aralarýnda, kitâbeler-
de ve sandukalarýn üzerinde bulunan züm-
rüt, yakut, pýrlanta, iri incilerden ve diðer
kýymetli taþlardan oluþan malzemeyle des-
teklenen tezyinatýn esasýný meydana ge-
tiren kitâbeler ve arabesk motifler yapý-
nýn içinde ve dýþýnda yer almaktadýr. Ana
türbe binasý ve külliyenin diðer bölümle-
rinde bulunan kitâbeler dinî mahiyettedir
ve Kur’ân-ý Kerîm’den âyetler ihtiva et-
mektedir. Bunlarýn arasýnda en meþhuru
cephelerde yer alan Yâsîn sûresi olup Os-
manlý tebaasýndan olduðu bilinen Hattat
Settâr Han tarafýndan yazýlmýþtýr. Yapýda
ayrýca Ýranlý, Hintli ve Arap hattatlarýn gö-
rev yaptýðý bilinmektedir. Settâr Han gibi
müstesna bir yere sahip olduðu farkedi-
len baþka bir Osmanlý sanatkârý da tarihî
kaynaklarda kendisinden kubbe ustasý di-
ye bahsedilen Ýsmâil Efendi’dir. Vefatýndan
sonra Þah Cihan’ýn naaþý da Mümtaz Ma-
hal’in yanýnda defnedilmiþtir. Bugün Tac
Mahal içinde bulunan iki kabir Þah Cihan
ile Mümtaz Mahal’e aittir.
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