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sile olması ümidiyle onun bu eserini ter
cümeye başlayarak 27 Safer- 8 Rebiülev
vel 935 ( 10-20 Kasım 1528) arasında on 
gün içinde tamamlar (Vekayi', s. 393-394). 
Sade bir ifade ile meydana getirdiği bu 
tercüme. mutasawıf ve dervişlere bü
yük bir hürmet duyan Babür'ün tasav
vufi konulardan lezzet alan bir yönünü 
aksettirmektedir. Bu didaktik mesnevi 
Babür'ün divan nüshalarında yer almak
tadır. Bunlardan istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndeki (TY, nr. 3743) Halis Efen
di nüshası metninin Fuad Köprülü tara
fından neşri yapılmıştır ("RisiUe-i ViUidi
ye Tercümesi", MTM, nr. 1, 1331 1 1915, 
s. 113-124). RampOr nüshasındaki met
ni divanın Denisan Ross tarafından. Pa
ris nüshası da Samoyloviç tarafından ya
pılan neşrinde basılmıştır. 935'te ( 1528-
29) yazılan eserin, istinsah tarihi 931 
( 1525) olarak gösterilen Tahran Kütüb
hane-i Saltanati'deki Babür külliyatı için
de yer alması. bu tarihlerden birinin yan
lış olduğunu göstermektedir. Risalenin 
sonundaki 935 tarihi Babürname ile de 
teyit edildiğine göre tarih yaniışı külli
yata ait olmalıdır. 

Babür'ün bunlardan başka var oldu
ğu söylenen biri mOsiki hakkında, diğe
ri harp sanatına dair iki eseri şimdiye 
kadar ele geçmemiştir. Babür'e bir de 
oğlu için yazdığı bir "Vesayaname" at
fedilmiştir (bk. A S. Beveridge, "Further 
Notes on Baburiana. II. Paternal Counsels 
Attributed to Babur in a Bhopal MS.", 
JRAS, 1923, s. 75-82) 

Babür Arap harfleri dışında değişik 

ve kullanılması kolay bir yazı şekli ta
sarlamış, 1 504' te ülkesinden ayrılıp ye
ni bir devlet kurmaya Kabil'e gittiğinde 
"hatt-ı Babüri" adıyla yeni bir alfabe sis
temi icat etmişti. Noktasız harflerden 
meydana gelen bu sistem. ileri sürüldü
ğüne göre, Türkçe'nin bünyesine uygun 
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gelecek bir yol arayışın ifadesiydi. Hatt-ı 
Babüri örneklerinden bazıları çok yakın 
zamanlarda ele geçmiştir (bu yazı mese
lesi hakkında bk. A de Longperier, "Note 
sur l'ecriture baberi", Comptes · rendus 
des sciences de l 'Academie des inscrip
tions, Paris 1872, I, 245-252; S. Azimdzha
nova, "New Data Concerning Khatt-ı Ba
buri", Central As ian Review, London 1964, 
XII/ 2 ve Proceedings of the Twenty-sixth 
International Congress Orientalists 1964, 
lV ( 1 970), s. 203 -208; R. Rahm'E<ti Arat, "Ba
bur ve Yazısı" , TK, Mart 1964, nr. 17, s. 
18-2 1; Ahmed Golçin-i Maani, "Moshaf-ı 
Baburi", Name-i Astan-ı Kods, Meşhed 

1344 hş ./ 1965, nr. 20, s. 60-64; Ali Alpars
lan, "Babur'un icad Ettiği 'Baburi Yazısı' 
ve Onunla Yazılmış Kur' an", TM, 1976, 
XVIII, 161-168; a.mlf., "Babur'un icad Et
tiği Baburi Yazı II", TM, 1980, XIX, 207-
209). 
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1526-1858 yılları arasında 
Hindistan'da hüküm süren 

bir Türk devleti. 
_j 

Hanedanın kurucusu ve ilk hükümda
rı Çağatay Türkleri'nden Babür'dür. Ba
bür Şah 1 526'da Pa ni pat Meydan Sava
şı'nı kazanarak LOdi Sultanlığı'nı ortadan 
kaldırdı ve Babürlü hanedanını kurdu. 
Mart 1527'de Kanva'da, savaşçılıklarıy
la Hindistan'da haklı bir şöhrete sahip 
olan RacpOtlar'ı mağiOp etti. Çitor raca
sı Rana Sanga'nın emrindeki HindOiar 



ağır kayıplar verdiler. Bu hadise Babür
lüler'in Hindistan'daki hakimiyetini iyice 
sağlamlaştırdı. 1 530'a doğru Babür'ün 
sağlık durumu bozulmaya başladı. Dev
rin ileri gelenlerini yanına çağırtarak oğ
lu Hümayun'un hükümdarlığını kabul 
ertirdikten kısa bir süre sonra 26 Ara
lık 1 530'da Agra'da vefat etti. 

Babür'den sonra oğlu Hümayun ( 1530-
1540) Agra'da tahta çıktı. Devletin o sı
rada önde gelen rakibi Lüdi ailesinden 
Afganlar'dı. Bengal'e iltica etmiş olan 
Mahmud Han Lüdi batıya doğru ilerle
yerek Cavnpür'u ele geçirdi. Hümayun 
1 531 'de şehri kurtardıktan sonra Şir 

Han'a ait Çunar Kalesi üzerine yürüye
rek kaleyi dört ay kadar muhasara et
ti. Babürlüler'in güneybatıdaki komşu
su Sultan Sahadır Şah Guceratf, 1 534'te 
Hümayun doğuda meşgul iken Çitor'u 
muhasara ettiği bir sırada Agra yakın
larına kadar ilerlemişti. Bunun üzerine 
Hümayun Gucerat seferine karar verdi 
ve Bahadır'ı Mandasor'da bozguna uğ
ratarak kaçmaya mecbur ettikten son
ra Kambay körfezine kadar ilerledi ve 
Gucerat'ı topraklarına kattı ( 1535) Yö
renin idaresini kardeşi Askeri'ye bıraka
rak Agra 'ya döndü. Askeri Gucerat'ın 
muhafazasında başarılı olamadı. Saha
dır Ahmedabad'a hücum ederek Babür
lüler'i ülkesinden attı. Bu sırada Hüma
yun iç karışıklıklarla uğraşıyordu. Kar
deşleri Hindal Mirza ve Kamran Mirza'
nın ayaklanmaları ve tahtta hak iddia 
etmeleri Hümayun'u epey uğraştırdı. O 
sırada Şfrşah, Ganj boyunca batıya doğru 
nüfuzunu yaydığı gibi Benares'i de top
raklarına kattı. Şfrşah 27 Haziran 1 539'
da Çavsa'da gece baskınıyla Hümayun'u 
beklenmedik bir şekilde ağır bir mağlü
biyete uğrattı. 

17 Mayıs 1 540'ta Kan n eve Meydan 
Savaşı da Babürlüler'in yenilgisi ve Agra 
ile Delhi'yi boşaltıp Lahor'a çekilmeleriy
le sonuçlandı. Hindal Mirza ve Kamran 
Mirza Hümayun'la Lahor'da buluştular 
ve hep birlikte mücadeleye karar verdi
ler. Fakat Hindai-Kamran rekabeti, do
ğuda Şirşah tehlikesi Hümayun'u Hin
distan'dan uzaklaşmaya mecbur etti. Ba
bürlüler on beş yıl kadar sürgünde var
lıklarını devam ettirmeye çalıştılar. Hü
mayun Safevfler'e sığındı ve Tahmasb'ın 
yardımını gördü. Hindal Moğollar'la yap
tığı savaşta öldü. Askeri ve Kamran da 
hac için Mekke'ye gittiler ve orada ve
fat ettiler. 

Hümayun 1 555'te Hindistan'a geri dön
dü. Sürfler'den İskender'i mağlüp ede-

rek Delhi'yi zaptetti. Böylece Babürlüler 
ikinci defa Hint hakimiyetini ele geçir
diler. Mir'dtü'l-memdlik müellifi Seydi 
Ali Reis bu sırada Delhi'ye gelmiş ve Hü
mayun'la görüşmüştür. Hümayun 28 
Ocak 1 556'da kaza sonucu yaralandı ve 
öldü. Hümayun'un ölümü Seydi Ali Reis'
in tavsiyesi üzerine gizli tutuldu. Az son
ra Hümayun'un oğlu Ekber Şah, atalığı 
Bayram Han'ın yardımıyla on dört ya
şında iken Celaleddin unvanı ile tahta 
oturdu. Gerekli tedbirler alınarak iç hu
zur sağlandı. Afganlı Hem u 1556 yılı son
larında mağlüp edildi. Daha sonra Bay
ram Han hacca gönderilmek suretiyle 
saraydan uiaklaştırılmak istendi. Ekber 
Şah bazı idarf ve sosyal değişiklikler yap
tı. Bengal, Portekiz, Gucerat meseleleri
ni isteği doğrultusunda halletti. Osman
lılar, Safeviler ve Özbekler'le iyi müna
sebetler kurdu. Hindistan-Türk tarihin
de büyük akisler bırakan Celaleddin Ek
ber' in 1605 'te vefatından sonra büyük 
oğlunun muhalefetine rağmen Nured
din unvanı ile tahta çıkan Cihangir, Ba
bürlüler'in Ekber'den sonraki en güçlü 
şahsiyetidir . 1612'de Afganlılar'ın Ben
gal'deki tehlikeli ayaklanmasını bastır

dı. Mevar Racası Amar Sing de Cihangir 
ile siyasi rekabete başladı. Onun salta
natı sırasında Portekiz, Hollanda, Fran-

Babürlü ressamt Ebü'I -Hasan' tn XVII. yüzyı l baş l a rında yap

tiğ ı , Ciha ngi r ' i babası Ekber'in resmine bakarken tasvir 

eden bir tablo (Musee Guimet-Paris) 
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sa ve İngiltere Hindistan'a karşı sömür
ge politikalarını geliştirdiler. 

Vereenidge Dost-lndische Compagnie 
adlı Felemenk Doğu Hindistan Kumpan
yası, Compagnie Française des lndes Ori
entales ve İngilizler'in kurduğu East ln
dian Company yanında Portekizliler'in de 
Hindistan kıyılarında ticari merkezleri 
mevcuttu. Türkçe bilen William Hawkins 
1608'de Gucerat'taki Sürat'a geldi ve 
ülkesi için ticari imtiyaz istedi. Bu mü
nasebetle 1609' da Cihangir' in huzuru
na çıkarak onunla dostluk kurdu. 1615'
te SirT. Roe İngiltere adına Babürlü hü
kümdarı tarafından kabul edildi. Cihan
gir'in oğlu ve Dekken valisi Hürrem ona 
istediği bazı ticari kolaylıkları sağladı. 

Dekken'de Melik Amber ayaklanması ve 
Maratalar'ın onunla iş birliğine girmesi 
Cihangir'i epeyce meşgul etti. Şehzade 
Hürrem babası adına Dekken'de sükü
neti sağladı ( 1621) Bu sırada Safevi Hü
kümdarı Şah Abbas Kandehar'ı ele ge
çirdi (1622). Cihangir batı sınırı için önem 
arzeden bu kaleyi almak üzere Hürrem'i 
görevlendirdi. Ancak şehzade emrine ita
at etmeyerek Babürlüler'in can düşma
nı Melik Amber'le birleşti. Daha sonra 
yaptığına pişman olarak iki oğlu Dara 
Şüküh ile .Evrengzfb'i başşehre yolladı. 
1626'da Mahabet Han Cihangir'e karşı 
ayaklandı ve hükümdar(~sir aldı, fakat 
aynı yılın sonuna doğru Cihangir onun 
elinden kurtuldu. Şehzade Hürrem de 
bu kargaşa sırasında asi veziri destek
ledi. 

Cihangir 7 Kasım 1627'de Keşm ir'den 

Lahor'a giderken yolda öldü ve Ravi neh
ri kıyısında Şah Dara denilen yerde gö
müldü. Şehzade Hürrem bu sırada Dek
ken'de idi. Cihangir'in karısı Nur Cihan'ın 
kardeşi Asaf Han, Cihangir'in tarunu Da
ver Bahş Bulakl'yi hükümdar ilan etti. 
Ancak Daver Bahş, az sonra Asaf Han'ın 
kendisine ihanet ederek amcası Hürrem'i 
sultan ilan ettiğini öğrendi ve Safevfler'e 
sığındı (ı 628). 1. Şah Cihan adıyla Agra'
da tahta çıkan Hürrem, Cihan Lüdi ve 
Bundelas ayaklanmalarıyla meşgul oldu. 
Çok sevdiği eşi Ercümend Banü Müm
taz Mahal'in hatırasına Tae Mahal adlı 

abidevi eseri yaptırdı. Behmenfler'in son 
kalıntısı olan mahaiiT hanedanları da Ba
bürlü topraklarına kattı. Portekizliler'le 
Hugli'deki mücadele Şah Cihan lehinde 
sonuçlandı. Dekken'deki ordu Evreng
zib'in emrindeydi. Bfder ile Kalyan da 
bu şehzade tarafından alındı. Şah Cihan 
1657'de hastalandı. Bunu haber alan di
ğer şehzadeler ayaklandılar. Murad Bahş 
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kendisini hükümdar ilan ettiyse de bir 
ihanet sonucu ele geçirilerek hapsedildi 
ve daha sonra öldürüldü. Şah Şüca' da 
Hacva'da mağlüp oldu ve Murad Bahş'ın 
akıbetine uğradı. Dara Şüküh, Samu
garh'ta Evrengzfb'in kuwetleri önünde 
bir varlık gösteremeyerek yenildL Böy
lece rakipsiz kalan Evrengzfb, Muhyiddin 
1. Alemgir unvanıyla 21 Temmuz 1658'
de Agra'da tahta çıktı ve babasını da 
kalede göz altına aldırdı. 

1662'de doğuda Assarn racası Babür
lüler'e karşı ayaklandı. Evrengzfb muk
tedir ve güvenilir valilerden Mfr Cumla'
yı onun üzerine yolladı. Yüsufzay ve Af
ridfler'in 1667 ve 1672'de birbirini ta
kip eden isyanları da bastırıldı. Cesvent 
Sing'in bir halef bırakmadan ölmesi üze
rine de Marvar Babürlü topraklarına ka
tıldı. Hindistan'da HindGiuğun en güç
lü temsilcilerinden biri de RacpGtlar'dı. 
Evrengzfb, oğlu Ekber'i bunları te'dib 
etmekle görevlendirdi. Fakat tecrübesiz 
şehzade RacpGtlar'ın vaadine aldanarak 
babasına karşı isyan etti. Babürlü ordu
su hemen hükümdarıo diğer oğlu Mu
azzam'ın idaresinde Ekber'in üzerine yü
rüdü. Ekber önce Dekken'e, sonra Ma
ratalar'a sığındı. Evrengzfb'in sıkı takibi 
dolayısıyla canını kurtarmak için iran'a 
kaçtı ve orada öldü. Maratalar gün geç
tikçe Babürlüler'e karşı düşmanca tu
tumlarını daha da arttırdılar. Reisieri 
Şahcf, Ahmednagar'dan çevreye sık sık 
baskınlar düzenleyerek birçok yeri yağ
maladı. 

Evrengzfb daha sonra Şahcf'nin oğlu 
Sfvacf ile meşgul oldu. Amber Racası Cay 
Sing'i Maratalar'a karşı harekete geçir
di. Asiler yenilgiye uğratıldığı gibi zap
tettikleri arazi de Babürlüler tarafından 
alındı. Dilir Han RacapGr'a yürüyerek şe
hir ve kale yakınlarında Maratalar' ı ağır 

bir mağlübiyete uğrattı (1679) Sfvacf'ye 
kendisi gibi muharip olan oğlu Sembha
cf halef oldu ve Evrengzfb'i dört beş yıl 
kadar uğraştırdı. Karakoyunlular'a men
sup Kutbşahfler ile Osmanlılar'la akra
ba olduklarını iddia eden Adilşahfler Ba
bürlüler'in hakimiyetini tanımak zorun
da kaldılar ( 1687). Dekken bölgesi ve ci
varının hakimiyet altına alınmasından 

sonra sıkı bir şekilde takip edilen Semb
hacf de esir alındı. Bazı kutsal değerle
re hakaret etmesinden dolayı Evreng
zfb'in emriyle 1689'da idam edildi. An
cak Maratalar bu defa Raca Ram ve ll. 
Sivacf gibi liderler vasıtasıyla Babürlü
ler'e karşı mücadeleye devam ettiler. 
Evrengzfb 170S'te Maratalar üzerine son 
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seferine çıktı. Vakinkera Kalesi'ni kuşat
tığı sırada hastalandı ve 3 Mart 1707'de 
Ahmednagar'da öldü. Cesur ve ileri gö
rüşlü bir kişi olan Evrengzfb Babürlü
ler'in altı büyük hükümdarının sonuncu
sudur. Devlet yönetimi hakkında on iki 
maddelik bir de vasiyetname bırakmış
tır. HindGiar karşısında müslüman nü
fusu dengeleyebilmek için Türkistan'dan 
getirilen çok sayıda Türk'ü büyük şehir
lerde iskan ettirmiş, onlara toprak dağıt
tığı gibi ordusunda da görev vermiştir. 

Evrengzfb'in ölümünden sonra oğul

ları A'zam Muhammed Şah ve Kam Bahş 
1707' de kısa bir süre tahtı ellerinde bu
lundurdular. A'zam Muhammed Şah ba
bası gibi güçlü bir şahsiyet değildi. Kam 
Bahş, BfcapGr sübedar• ı iken Turaniyan
lı beylerin desteğiyle tahta sahip olmak 
istedi. Kendi adına hutbe okuttuğu gibi 
para da bastırdı. Bu arada Evrengzfb'in 
diğer oğlu Şah Alem 1. Sahadır Şah da 
ayaklanmış, A'zam Şah'ı yendikten sonra 
hükümdarlığını ilan etmiş ve Dekken'de 
istiklalini ilan eden Kam Bahş'ın kendi
sine itaat etmesini istemişti. Bunun üze
rine Kam Bahş, Padişah-ı Dfnpenah un
vanını alarak 1. Sahadır Şah'la mücade
leye karar verdi. Ancak Haydarabad ya
kınlarında meydana gelen savaşta mağ
IGp oldu, kısa bir süre sonra da aldığı 

yaraların tesiriyle öldü. 1. Sahadır Şah 

daha şehzade iken Muazzam unvanını 

taşıyordu . Babası adına Dekken'i yönet
miş ve Goa 'daki Portekizliler' le savaş
mıştı. Ancak Babürlüler'e sonraki tarih
lerde büyük darbeler indirecek olan Ma
ratalar'a mağiGp olmuştu . 1699'da Af
ganistan'da Kabil valiliğine gönderilmiş
ti. ı. Sahadır Şah 1707' de Babürlü hü
kümda rı oldu. Saltanatının ilk yılları Ma
rata ve RacpGtlar'la mücadele içinde geç
ti. 27 Şubat 1712'de ölümünden önce 
Pencap'taki Sihler'i te'dib edip dağlık 

bölgeye sürdü. 1. Sahadır Şah 'a büyük 
oğlu Azfmüşşe'n halef oldu. Fakat vezir 
Zülfikar Han ' ın desteğine rağmen tahtı 

muhafaza edemedi. Mültan'da vali olan 
Muizzüddin Cihandar Şah üç gün devam 
eden savaştan sonra Azfmüşşe' n'i ber
taraf ederek Babürlü tahtına çı ktı. An
cak isyan eden Azfmüşşe' n'in büyük oğ
lu Ferruhsiyer meselesini bir türlü hal
ledemedi. Oğlu izzeddin, Barhe seyyidle
rinin desteklediği Ferruhsiyer'e mağiGp 
oldu. Sadık veziri Zülfikar Han 1713'te 
asi kuwetlerle Agra ·da savaştı. Duru
mun aleyhinde geliştiğini gören Cihan
dar Şah Delhi 'ye sığındıysa da burada 
ele geçirildi. Ferruhsiyer 1 O Ocak 1713'-

te Babürlü tahtına oturdu. Ancak ken
disine bu mevkii sağlayan Bare Seyyid
leri'yle anlaşamadı. Bengal 'de ve dola
yısıyla Kalküta'da nüfuz kazanmış olan 
ingilizler fırsattan istifade ederek Fer
ruhsiyer'den gümrük resminden muaf 
olduklarına dair izinname aldılar. Ondan 
sonra sırasıyla Şemseddin Refiüdderecat 
ve Refiüddevle ll. Şah Cihan 1719'da Ba
bürlü tahtına çıktılar. Seyyidler ve bazı 

Hindü ileri gelenleri hükümdarıo zayıflı
ğından faydalanarak düzeni bozucu ba
zı menfaatler sağladılar. ll. Şah Cihan da 
selefinden farklı değildi ve Seyyidler'in 
istedikleri şekilde hareket etti. Maiye
tiyle Agra'ya giderken FetihpOr Sikri ya
kınında Bidyapür köyünde öldü (Eylül 
ı 719) Bu sırada Malva silbedarı NfkGsi
yer. Çın Kılıç Han'a güvenerek hüküm
darlığını ilan etmişti. Ancak Çın Kılıç Han 
ve ona tabi olanlar NikGsiyer'i yalnız bı
raktılar. Ali ve Seyyid Hüseyin hanlar Ba
bür lü hükümdarını Agra'da muhasara 
altına aldıktan sonra esir ederek Delhi '
ye sürgüne yolladılar. 

Babürlüler'in son güçlü hükümdan Na
sırüddin Muhammed'dir. ROşen-ahter la
kabını taşıyan Nasırüddin Muhammed 29 
Eylül 1719'da tahta çıktı ve Seyyidler'in 
de yardımıyla mevkiini sağlamlaştıra

rak otuz yıla yakın saltanat sürdü. Af
ganistan'da ve iran'da Afşarlılar'ı güç
lendiren ve onlara parlak bir devir ya
şatan Türkmen reisi Nadir Şah , Kande
har meselesi sebebiyle Babürlüler'le an
laşmazlığa düştü . Galzaylar ' ın Hindis
tan'a sığınınası üzerine Nasırüddin Mu
hammed 'e mektup yazıldı. Fakat Nadir 
Şah'ın gün geçtikçe artan gücünü göre
meyen Babürlü hükümdan Afşarlılar'ın 
ricasını cevapsız bıraktı. Nadir Şah bu 
sebeple 1738'de Kabil'i. 1739'da da Del
hi'yi işgal edip ülkeyi yağmaladı. Hindis
tan 'ın bütün zenginlikleri İran· a taşın
dı. Nasırüddin Muhammed, Nadir Şah'ın 
Hindistan'dan ayrılmasından sonra içte 
emniyeti sağlamaya çalıştı. 1747'de Na
dir Şah'ın öldürüldüğü haberi Delhi sa
rayına ulaştı. Afşar ordusundaki Afgan
lar Abdali kabilesinden Ahmed 'i kendi
lerine şah seçtiler. Afganlılar tekrar Ba
bürlüler'in kuzeybatı sınırlarını kolaylık

la aşarak Pencap'ı yağmaladılar. Nası

rüddin Muhammed, son çare olarak oğ
lunun kumandasındaki kuwetlerini Ah
med Şah Dürrani üzerine yolladı. Pencap
Delhi yolu üzerindeki Sirhind 'de meyda
na gelen savaşta Babürlü kuwetleri is
tilacı Abdalfler'e mağ!Gp oldu. Nasırüd
din Muhammed. oğlunun Afganlılar ta-
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rafından öldürülmesinden kısa bir süre 
sonra 16 Nisan 17 48' de vefat etti. Del
hi'de XIV. yüzyılın büyük vetisi Şeyh Ni
zameddin Evliya ·nın türbesi yakınında 
toprağa verildi. Babürlüler bundan sonra 
hızlı bir çöküş içine girdiler. Ülke Marata
lar'ın, Pindariler'in ve hepsinden önemli
si ateşli silahlarla donatılmış İngilizler'in 
istilasına uğradı. Evrengzib devrinde en 
geniş sınırlarına ulaşan Babürlüler bü
yük kayıplara uğrayarak süratle eridiler. 
Afganlılar. Sindliler. Pencaplılar. Keşmir
liler. Bengalliler ve Güney Hint racaları 
imparatorluktan payiarına düşen top
rakları aldılar . 

Mücahidüddin Ebü Nasr unvanını ta
şıyan Ahmed Şah Sahadır ( 1748-1754). 

annesi Udam Bai ve harem ağası Cavid 
Han'ın tesirinde kaldı. Ahmed Şah Dür
rani onun zamanında Pencap'ı istila ede
rek yağmaladı. Bu arada İskenderabM'
daki Maratalar ayaklandılar: 17SO'de 
yakın adamı Safder Ceng Maratalar' a 
katıldı. Bu ayaklanmadan sonra gücünü 
epeyce kaybeden Sahadır tahttan indi
rildi. 

Azizüddin ll. Alemgir 1 ı 754- ı 760) , ve
zir imadülmülk Gaziddin 'in yardımlarıy
la nüfuz sağlayabildi. Güçlük le toplaya
bildiği orduyla Pencap'ı Dürraniler'den 
geri alma teşebbüsü felaketle sonuçlan
dı. Ocak 1757'de Delhi ikinci defa Afgan
lılar'ın eline geçti. Bu hadiseden sonra 
vezir Gaziddin bir komplo hazırlayarak ll. 
Alemgir'i tahttan indirip öldürttü 1 ı 760) 

ve hükümdarın oğlu Ali Cevher' i Celaled
din Şah Alem unvanıyla tahta çıkardı. 
1760-1806 devresinde iki defa tahta çı
kan Şah Alem. Baksar Savaşı'ndan son
ra ingilizler'in himayesini kabul etti. Ro
bert Clive. 1767'ye kadar devam edecek 
valilik görevine getirildi. Hükümdar ise 
İngilizler'den maaş alan bir memur du
rumuna düştü. 

Bidarbaht ve Muinüddin ll. Ekber de 
ingi lizler'in gölgesinde varlıklarını kabul 
ettirebilmişlerdi. Son Babürlü hükümdan 
Sir~ceddin ll. Sahadır Şah'tır. 1837-1858 
yılları arasında ülkede Babürlüler'in es
ki büyüklüğünden hiçbir eser kalmamış
tı. Sahadır Şah 1857'de Delhi 'de patlak 
veren ayaklanmaya zoraki ön ayak ol
duğu için İngilizler tarafından sert bir 
şekilde cezalandırıldı. Aralık 1858'de Bir
manya'ya Rangun'a sürüldü ve 6 Kasım 
1862'de orada öldü. ll. Sahadır silik bir 
şahsiyet olmasına karşılık şairliği , mOsi
ki bilgisi ve hattatlığıyla Babürlüler' in 
son temsilcisidir. 

Teşkilat ve Kültür. Babürlü hanedanı
nın başında bulunan hükümdara "padi
şah" denilirdi. Babür Kabil'de iken bu 
unvanı benimsemiş ve kullanmıştı. Ayrı
ca "şehinşah" , "hakan", "şah" gibi unvan
lar da zaman zaman hükümdar isimle
rinin sonuna ekleniyordu. Padişah "dev
lethane" denilen sarayda otururdu. Pa
dişah eşleri Nur Mahal. Nur Cihan. Be
güm Sahib. Cihanara. Mümtaz Mahat gi 
bi unvaniarta anılırlar ve gerçek isimleri 
zikredilmezdi. Padişahtan sonra devlet 
işlerinde en yetkili kişi, bütün sivil ve as
keri işlerde padişah vekili durumunda 
olan "vekilü's-saltana" idi. Divan-ı A'la'
nın başındaki maliye işlerini yürüten ve 
düzenleyen saray görevlisine "vezir" de
nirdi. Divan -ı Halise doğrudan merkez
den idare edilen topraklar ve maaş iş

leriyle. Divan-ı Ten ise "cagir" denilen ve 
hizmet karşılığı verilen topraklarta meş

gul olurdu. Ordunun mali ve idari işle
rinden sorumlu olan memura "mir bah
şı" adı verilirdi. Bunun yardımcıları ola
rak ikinci, üçüncü, dördüncü bahşılar bu
lunurdu. Babürlüler'in din iş l erine "sad
rü's-sudür" bakardı ve ülkedeki vakıflar
la zekat ve hayır işlerini yürütmek onun 
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başlıca görevi idi. Askeri idare eden ku
mandanlara bey karşılığı olarak "man
s.abdar" denilirdi. Bunlar "heft hezari". 
"penç hezari" ve "deh başı" adlarıyla be
lirli sayıdaki askerin kumandanı duru
mundaydılar. Mansabdarlar hem Türk
çe hem de Farsça unvanlar kullanmışlar
dı. Timar* sahipleri belirli sayıda aske
re bakmak ve onları savaşa hazır bu
lundurmak mecburiyetindeydiler. 

Babürlüler'de hassa askerine "valaşa
hi" deniyordu. Bunlar Ekber Şah tarafın
dan teşkilatlandırılmış seçkin askerlerdi. 
Tirnar sahibi ve kumandanlar ücretleri
ni kendileri tesbit ederler. bunun % S 
tutarını kendilerine ayırırlar, geri kala
nını da askeri hizmetlere harcarlardı. Sa
vaşta önemli roller oynayan filler ordunun 
önemli bir gücünü teşkil eder, bunlar
dan sorumlu olan görevliye "şahne-i pT
lan" denirdi. Ayrıca Babürlü ordusu ateş

li silahlarla da donatılmıştı. Top kullanan
lara "topçu", tüfek kullananlara ise "tü
fengendaz" adı verilirdi. Babürlü ordusu
nun mevcudu savaş zamanları 200.000'
den fazla olurdu. 

Babürlüler'in hakim oldukları toprak
lar XVIII. yüzyıl ortalarına kadar en ge
niş sınırlarına ulaşmıştı. Pencap. Sind. 
DOab. Kuz. Orissa, Bengal. Gucerat. Dek
ken ve Keşmir bölgeleri eyalet olarak 
kurulmuştu . Eyalete "sObe" de deniyor
du. Bunların sayıları on beş yirmi ara
sında değişiyordu. Eyaletlerin başında 

bulunanlara "vali " veya "sObedar" (sipeh
salar) adı veriliyordu. Vilayette subedar
lardan sonra divan. bahşı ve sadr un
vanlı memurlar getirdi. Subeler "serkar" 
denilen kazalara bölünmüştü. idarecisi 
ise "fevcdar" idi. Her serkar "pergene" 
adı verilen nahiyelere ayrılmıştı. Şehir
lerde emniyet ve asayişi sağlayan · me
mur "kutval" idi. G iriş çıkışları kontrol 
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etmeleri yanında pazar yerlerindeki fi 
yat kontrolleri. ölçü aletlerinin dene
timi. çevre temizliği ve Hindü kadınla
rın yakılmasını önlemek başlıca görev
leriydi. 

Babürlüler Hindistan'da kültür ve me
deniyetin gelişmesinde büyük rol ayna
mışlardır. Kendilerine has bir mimari tarz 
geliştirdikleri gibi ülkenin her tarafını 
önemli eserlerle süslemişlerdir. Babürlü 
başşehirleri Kabil, Lahor. Delhi. Agra ve 
FetihpOr Sikri'de cami, türbe. bahçe. köp
rü, su arkları. köşkler meydana getirmiş
lerdi. Agra'daki muhteşem eser Tae Ma
hal, Babürlüler'in ulaştığı medeniyetin 
en mükemmel örneğidir. Ayrıca Babür
lüler Türk-islam tarihçiliğinin gelişme
sine de büyük hizmet etmişlerdir. Ba
bürlü hükümdarların saraylarında gö
revlendirdikleri alimler. diğer ilimler ya
nında tarihçiliğe de altın devrini yaşat
mışlardı. Herat mektebi ve Hint-iran ge
leneği tarihçiliği tesiri altına almıştır. M. 
Elliot ve J. Dowson. Babürlü devri tarih
çilerinin eserlerini külliyat halinde ingi
lizce'ye tercüme ederek yayımlamışlar
dır. Babürlüler devrinde yazılmış başka 
önemli eserler de vardır. Babür'ün yaz
mış olduğu Babürname, kızı Gülbeden 
Begüm'ün kaleme aldığı Hümayı1nna-
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962/1555]) 
Celaleddin Ekber 963 (15561 
Nüreddin Cihangir 1014 (16051 
Daver Bahs 1037 (16271 
Şihabüddin ı. Şah Cihan 1037 (16281 
Murad Bahs 1068 (16571 
Şah Şüca· 1068 (16571 
Muhyiddin Evrengzib 
Alemgir 1068 (16581 
A'zam Şah 11 18 (17061 
Kam Bahs 1119 (17071 
ı. Şah Alem ı. Bahadır Şah 1119(17071 
Azimüsse'n 1124 (17121 
Muizzüddin Cihandar Şah 1124 (17121 
Ferruhsiyer 1124 (17131 
Şemseddin Refıüdderecat 1131 (17191 
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lll. Şah Cihan 1173 (1 7601 
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me, Ebü'I-Fazl el-AIIamf'nin yazdığı Ek
bername bunlar arasındadır. Ayrıca Ni
zameddin Ahmed ei-Herevi'nin umumi 
Hint tarihine dair Tabakat-ı Ekberi'si 
ile Pirişte'nin Gülşen-i İbrahimf adlı 
eserleri de meşhurdur. 
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Babür'ün kendi hayatını anlattığı 
dünya çapında ilgiye kavuşmuş 

hatırat kitabı. 
L _j 

Doğrudan doğruya verilmiş bir adı ol
madığı için Babürname'den başka Ve
kayi', Vakıaname, Vakıdt-ı Babürf, Ve
kayi'name-i Pddişdhf ve Babüriyye den-

diği gibi Farsça tercümelerinde de çok 
defa Tüzük-i Babürf ismini alır. En yay
gın adı Babürname olmakla beraber iki 
yerinde Babür'ün ondan Vekayi' diye 
bahsetmesine bakılarak son zamanlar
da bu isim tercih edilmeye başlanmıştır. 
Babür bir defasında da eseri için "tarih" 
sözünü kullanmıştır. Divanındaki bir ru
baisinde de hatıratını Vekayi' adıyla zik
retmiştir ("Babür'ün Şiirleri", MTM, nr. 

5, s. 327). 

Eser herhangi bir önsöz veya bir giriş 
kısmı olmaksızın Babür'ün on iki yaşın
da Fergana tahtına çıkışı ile başlayıp ölü
münden bir yıl öncesine kadar olan za
man içindeki hayat macerasını anlatmak
tadır. S Ramazan 899 (9 Haziran 1494) 
ile 3 Muharrem 936 (7 Eylül 1529) ara
sını içine alan bu devrenin, eserin ba
zı kısımları kaybolduğundan, Temmuz 
1 503 - Mayıs 1 504, Mayıs 1 509 - 2 Ocak 
1519. 1521'den birkaç gün hariç 13 Ara
lık 1 520 - 17 Ekim 1 525 ve Eylül 1 529 -
1530 yılları arası eksiktir. Vak'aiarın geç
tiği coğrafi sahalara göre eserde sadece 
1494-1503 (Fergana), 1504-1520 (Kabi l). 
1525-1529 (Hindistan) yılları mevcuttur. 

Asli şekli elde olmadığı için neden ile
ri geldiği aniaşılamayan bu durum üze
rinde, Babür'ün aradaki yılları yazmaya 
vakit bulamadığı, yahut utanıp anlat
maktan çekindiği hususlar olduğu yo
lunda inandırıcı olmaktan uzak bir kı

sım görüş ve ihtimaller ileri sürülmüş
tür. Bugün metinleri kayıp gözüken ba
zı yılların esasında yazılmış olduklarına 

dair ipuçları bulunmaktadır. Eserde ek
sik yıllara ait vak'alar, Babür'ün yeğeni 
ve Babürname'yi tam şekliyle görmüş 
olan Mirza Muhammed Duglat'ın Tarfl].-i 
Reşfdf'sindeki hatıraların yardımıyla bü
yük ölçüde tamamlana bilmektedir. 

Her yılın ayrı bir fasıl halinde anlatıl
dığı Babürname'nin mihverini. Babür'ün 
siyasi iktidarını koruma ve yeni siyasi 
birlikler kurma yolunda yaptığı müca
deleler teşkil eder. Bu muhtevası ile Ba
bürname kendiliğinden üç bölüme ayrıl
maktadır. Bu üç safhada da Babür vak'a
ları bir mekan bağlantısı içinde ele alır. 

1494-1 503 yılları arasındaki zamanın 

teşkil ettiği ilk bölüm, Babür'ün kendi 
memleketi Fergana'da geçen hadiseleri 
nakleder. Fergana ülkesini tanıtan ge
niş bilgiden (Vekayi', 1, ı -5) sonra baba
sı Ömer Şeyh Mirza ile Babür'ün her iki 
amcası Sultan Ahmed Mirza ve Sultan 
Mahmud Mirza'nın hal tercümeleri ve 
yaptıkları işlerle Baysungur Mirza' nın 
mücadelelerinin yer aldığı bu bölüm, Ba-


