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studi turcologici in ltalia" (ll libro italiano 
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XVIII. yüzyıl başlarında kurulup 
1952'ye kadar 

Hindistan yarımadasında 
hüküm süren müslüman devlet. 

_j 

_j 

Hindistan'da son yüzyıllarda hüküm 
süren müslüman devletlerin HaydarabM 
nizamlığından sonra en önemlisi olan 
Bopal. Tiah bölgesinden (Pakistan) gelen 
Orakzai Afridileri'nden Dost Muhammed 
Han tarafından kurulmuştur. Dost Mu
hammed 1708 ·de otuz dört yaşlarında 
iken Delhi şehrine giderek Babürlü im
paratoru ı. Sahadır Şah'tan hizmetleri
ne karşılık olmak üzere Berasiye bölge
sinin idaresini almış, daha sonra da bu
rada nevvab* lığını ve istiklalini ilan et
miştir. Dost Muhammed Han 1740'ta 
öldüğünde yerine oğlu Yar Muhammed 
Han (1740- ı 754) ve ondan sonra da Feyz 
Muhammed Han (ı 754- 1777) newab ol
dular. Muktedir birer hükümdar olama
yan bu iki kardeşten özellikle Feyz Mu
hammed Han devrinde devlet idaresi 
tamamen Hintli vezirlerin elinde kalmış 
ve onların da idaresizliği yüzünden top
rakların yarısı kaybedilmiştir. Feyz Mu
hammed Han' ın ölümü üzerine newab 
olan kardeşinin oğlu Hayat Muhammed 
Han da yine idareyi Hintli vezirlere ema
net etmiş, ancak yeğeni Vezir Muham
med Han devamlı surette onlarla mü
cadele ederek devletin daha fazla zayıf 
düşmesine engel olmuştur. Bu arada 
Vezir Muhammed Han, devletin zayıflı
ğından faydalanarak ülkeye hücum eden 
Pindariler'i Maratalar'ın yardımıyla geri 

püskürtmüş, daha sonra da yardım ama
cıyla girdikleri ülkeyi istila eden Mara
talar ' ı dışarı atmıştır (1807). Aynı yıl Ha
yat Muhammed Han' ın ölümü üzerine 
oğlu Gavs Muhammed Han (1 807/ 1816) 

newab unvanını almışsa da gerçek ha
kimiyet ve devlet idaresi yine Vezir Mu
hammed Han'da kalmış ve Vezir Mu
hammed Han devamlı mücadeleleri so
nunda Bopal'e eski itibar ve gücünü ka
zandırarak kaybedilen yerlerin de çoğu
nu geri almaya muvaffak olmuştur. Ve
zir Muhammed Han ' ın elli bir yaşında 
iken ölümü (1816) üzerine yerine Gavs 
Muhammed Han' ın kızı Kudsiyye Begüm 
ile evli olan oğlu Nezir Muhammed nev
vab oldu (1816-1818). Nezir Muhammed 
Han devrinde ingilizler'le anlaşma yapıl
mış ve bu anlaşma Bopal Devleti'nin top
raklarının korunmasında Pindariler'e kar
şı verilen mücadelede tesirini göster
miştir. 1820'de Nezir Muhammed Han 
ölünce karısı Kudsiyye Begüm "newabe" 
sıfatıyla tahta oturdu ve böylece devlet 
başkanlığı kadınların idaresine geçmiş 
oldu. 

Kudsiyye Begüm'den sonra 184S'te 
tahta çıkan kızı iskender Begüm. anne
si Kudsiyye Begüm ile başlayan kadın
lar dönemini sürdürdü ve ölümüne ( 1868) 

kadar newabe olarak kaldı. Bu kadın 

hükümdarlık geleneği , 1926' da Sultan 
Cihan Begüm'ün, oğlu Muhammed Ha
midullah Han' ın lehine tahttan çekilme
sine kadar sürmüştür. Anlaşmalarla in
gilizler'e bağlı kalan iskender Begüm öl
düğü zaman arkasında ziraat ve asker
lik alanında yapılmış birçok reform bı

raktı. Onun döneminde dini alanlarda 
da serbest düşünce hakim kılınmış ve 
kadınların sosyal hayata karışmasına ze
min hazırlanmıştır. iskender Begüm'ün 
ölümü üzerine amcası Fevcdar Muham
med Han'ın uzaktan idaresi altında kızı 

Şah Cihan Begüm newabe olarak tah
ta geçti (1868). 18SS'te evlendiği kocası 
Bahşı Baki Muhammed Han öldükten 
üç yıl sonra Şah Cihan Begüm Seyyid Sıd
dık Hasan Han ile evlendi ve Hasan Han 
karısına vekaleten idareyi ölümüne ka
dar elinde tuttu (ı 890). Şah Cihan Be
güm 1901'de öldü ve yerine geçen kızı 

Sultan Cihan Begüm yirmi beş yıl hü
küm sürdü. Sosyal hayatta birçok re
formlar yapan Cihan Begüm bu arada 
Londra'ya ve istanbul'a iki defa ziyaret
te bulundu ; istanbul'da ll. Abdülhamid 
ve V. Mehmed Reşa d 'la görüştü . ingil
tere'yi ikinci ziyaretinde newabiiğın oğ
lu Muhammed Hamidullah Han'a devri 
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hususunda muvafakat aldı ve 1926' da 
tahttan çekildi. Aligarh i~ıam Üniversi
tesi'nde tahsil görmüş aydın bir kişi olan 
Muhammed Hamidullah Han (ö . ı 960). 

1946'da Hindistan Milli Kongresi ile Mu
hammed Ali Cinnah tarafından yönetilen 
Müslüman Birliği arasında anlaşma sağ
layarak Hindistan ' ın siyasi hayatında 

önemli bir hizmet ifa etmiştir. 1947'de 
Hindistan ve Pakistan devletleri kurul
duğunda Bopal önceleri Haydarabad gi
bi kendi idaresini elinde bulundurdu ise 
de 1949'da Hindistan Birliği'ne katıldı. 
1952'de newablık idaresine son verildi ; 
1956 ·da da Bo pal bölgesi Medya Pra
deş eyaleti ile birleştirilerek Bopal şehri 
bu eyaletin merkezi haline getirildi. 
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Hindistan' da 

L 
Medya Pradeş eyaJetinin merkezi. 

_j 

Orta Hindistan'da Betva nehri yakı

nında, tabii manzarası ile ilgi çeken bir 
yerde kurulmuştur. Başşehir Yeni Del
hi'den gelerek Ucceyn ve Huşengabad 
yönünde güneye giden kara ve demir-
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yolu buradan geçer. Şindiya, Halkar ve 
Nersingher şehirleri ile komşudur. Böl
genin iklimi ılıman ve su kaynakları zen
gindir; Parbati ve Betva nehirleri de bu 
civardan doğar. Puhta Pul Talao ve Be
ra Talao gibi göller şehrin çevresine ta
bii güzellik kazandırır. Önceleri Bopal İs
lam Devleti'nin başşehri olan Bopal, 
19S6'dan sonra Medya Pradeş eyaleti
nin merkezi haline getirildi. Bölgenin di
ğer önemli şehirleri İslamgerh, Ahta, Se
huro ve Raisen'dir. Nüfusu 1981 sayımı
na göre 671.018 olan Bopal'de halkın 
çoğunluğu müslümandır. Bopal bölgesi
nin en eski yerleşme merkezi Raisen'de
ki Bocpur olup Ganj'a güneyden karışan 
Betva nehrinin doğusunda yer alır. Pa
ramara Rajputları'ndan Raca Boc'un Xl. 
yüzyılda inşa ettirdiği büyük Şiva Tapı
nağı'nın kalıntıları bugüne kadar gelmiş
tir. Yine bu civarda Cayna azizlerinden 
Adinatha'nın büyük bir heykeli ve tapı

nağı bulunmaktadır. 

Bopal şehri 1728'de, devletin de ba
nisi olan Dost Muhammed Han tarafın
dan kurulmuştur. Sonradan Dost Mu
hammed, şehri dış tehlikelere karşı ko
rumak gayesiyle Hintli eşi Feth Bfbf'nin 
adını verdiği Fetihgerh Kalesi'ni inşa et
tirmiştir. Bugün şehrin bu bölümü Şehr-i 
Has adıyla anılmakta ve şehrin diğer 

önemli iki bölgesine de CihangirabM ve 
Ahmedabad denilmektedir. Daha önce 
İslamnagar'da oturan newab Feyz Mu
hammed Han başşehri Bopal'e naklet
miştir. Şehir Pindarl istilası sırasında ha
rap olmuş ise de Nezir Muhammed Han 
tarafından kısa süren hükümdarlığı dö
neminde (1816-1818) imar edilerek eski 
canlılığına kavuşturulmuştur. 

Şehrin en önemli yapıları Tae Mahal 
Sarayı ile yanındaki Tacü'l -mesacid adlı 
büyük camidir. Kırmızı ve mor kesme 
taşlardan yapılmış gayet ince ve yüksek 
minareleriyle Kudsiyye Begüm Camii de 
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Hint-İslam mimarisinin en güzel eserle
rindendir. İskender Begüm, Şah Cihan 
Begüm ve Sultan Cihan Begüm dönem
lerinde şehirde yol inşası ve ışıklandır
ma gibi imar hizmetleri yapılmış ve kül
tür hayatı da bu begümlerin himayesin
de büyük gelişmeler kaydetmiştir. 

Bopal tarihi boyunca İslami ilimierin 
öğretildiği önemli bir merkez olarak ta
nınmıştır. 1947'de Hindistan'ın istiklali
ne kavuşması üzerine kurulan eyalet
lerden Orta Hindistan'daki Medya Pra
deş'te ve Bopal'de İslami eğitim faali
yetinin sona ermesinden korkulmuşsa 
da o zaman Bopal Devleti'nin kadısı ve 
Bopal'deki Camia-i Ahmediyye'nin rek
törü olan Seyyid Süleyman Nedvf'nin ida
resinde Darülu!Qm Medresesi'nin kuru
luşu müslümanların ümitlerini canlandır
mıştır. Darülu!Qm'un kuruluşunda Bo
pal'deki Tacü'l-mesacid camiinin ima
rm Mevlana Muhammed İmran Han Ned
vf'nin de çok gayretleri olmuştur. İslami 
ilimierin öğretilmesindeki sistem bakı

mından Leknev'deki Nedvetululema mo
deline benzeyen Darülulüm ile Camia-i 
Ahmediyye daha çok dini eğitim mer
kezleridir. Bugün aralarında müzik aka
demisinin de bulunduğu on beş yüksek 
okul, 1970'te kurulmuş olan Bopal Üni
versitesi'nin bölümlerini teşkil etmek
tedir. 

Bopal önemli kara ve hava yolları üze
rindedir. Üretime yönelik sanayinin ge
liştiği şehirde çırçır, dokuma ve kumaş 
boyama, transformatör, demiryolu ma
kasları, çekme motoru, · elektrik malze
meleri, spor aletleri, kibrit vb. fabrika ve 
imalathaneleri bulunmaktadır. Haşere 

mücadelesi için ilaç üreten Union Carbi
de Corporation ' ın (ABD) depolarının 3 
Aralık 1984'te gaz kaçırınası üzerine 
meydana gelen dünyanın en büyük kim
yevl madde kazasında 3600 Bopalli öl
müş ve 50.000 kişi de hasta olmuştur. 

Borazan i 
Ali Dede 
Mescidi'nln 
van duvar ve 
minaresi ile 
çatısı 

çökmüş olan 
türbesinin 
ön cephesi -
Rodos 1 
Yunanistan 

7S" 80" 

Bopal 

Bopal, tabii güzellikleri ve tarihi yöre
leriyle Hindistan'ın turist çeken en önem
li merkezlerinden biridir. 
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BORAZANİALİDEDE 
MESCİDİ ve TÜRBESi 

Rodos'ta XVI. yüzyılda kurulmuş 
Gülşeni tekkesini meydana getiren 
mescid, türbe ve meşrutarlan ibaret 

küçük bir külliye. _j 

Kanuni'nin 1 522 Rodos seferinde bo
razan cı başı olan Ali Dede, aynı zaman
da Gülşeniyye'nin kurucusu İbrahim Gül
şen!' nin halifelerinden Abdi Halife'nin 
dervişlerindendi. Rodos'un fethinden son
ra padişahın izniyle buraya yerleşerek 
Halvetiyye'nin Gülşeniyye şubesine bağlı 
bir tekke açtı. Rodos'ta Kaleiçi'nde Omi
riu sokağında küçük bir külliye halinde 
düzenlenmiş bulunan yapılar, avlu için
deki bir mescid, bir türbe ve bir meşru

tadan meydana gelmektedir. Ali Dede ilk 
dergahını, Diocletianus zamanında (284-

307) öldürüldüğüne inanılan Azize Kyria
ki'ye ithaf edilmiş XIV. yüzyıla ait bir ki
lisenin yanında yer alan bir evde kur-


