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lesinde yardımcı olanları yüksek memu
riyetlere getirdi. Bare Seyyidleri de sa
rayda büyük bir nüfuz ve itibara sahip 
oldular. 
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CiHANGiR 

Ebü'I-Muzaffer Nureddln 
Muhammed Cihangir b. Ekber 

(ö . 10371 1627) 

Babürlü hükümdan 
(1605-1627). 

_j 

30 Ağustos 1 S69'da Agra'nın güney
batısındaki FetihpOr'da (Sikri ) doğdu. Ba
bası Babür'ün tarunu Celaleddin Ekber 
Şah, annesi Racpüt reisi Raca Bihara Me! 
Kaçhulahi'nin kızı olup daha sonra Mer
yem ez-Zamanı diye meşhur olmuştur. 

Ekber Şah. oğluna çok sevdiği Şeyh Se
ilm b. Bahaeddfn-i Çişti'nin adını koydu. 
Ancak Şehzade Selim sarayda Şeyhü Ba
ba adıyla çağrılırdı. Tüzük-i · CiMingiri 
adlı eserinde Selim adını, meşhur Osman
lı padişahı Yavuz Sultan Selim'in adıyla 
karıştırılabilir endişesiyle kullanmadığı

nı . hükümdarlara layık bir isim olduğu 
için Cihangir adını tercih ettiğini ; tahta 
çıktığı sırada güneş doğduğu için de NO
reddin unvanını aldığını söyler. Cihangir, 
Ekber Şah'ın ölümünden sonra 21 Ekim 
160S 'te Agra'da Babürlü tahtına oturdu 
ve adına hutbe okutarak para bastırdı. 

Tahta çıktıktan sonra yayımladığı on 
iki emri ihtiva eden bir fermanla dam
ga resmi ve liman vergisi gibi her çeşit 
vergiyi kaldırdı. Eşkıya ve hırsıziara kar
şı yol emniyetinin sağlanmasını, tüccar
ların rahatça seyahat edebilmeleri için 
yol boyunca hanlar ve mescidler yapıl
masını istedi. içki yapım ve satımını . rı
zaları olmadan halktan vergi alınması
nı . pazar ve perşembe günleri hayvan 
kesilmesini yasakladı ve genel af ilan et
ti. Babasının politikasını takip ederek 
Racpütlar'la ittifakını sürdürdü. idarede 
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müslümanları istihdam etti. Onun dev
rinde sadece üç Hindü vali eyaJet vali 
liklerinde bulunmuştur. 

Cihangir hükümdar olduktan kısa bir 
süre sonra kendisine isyan eden büyük 
oğlu Hüsrev ile uğraşmak zorunda kal
dı. Hüsrev babası karşısında tutunama
yarak 6 Nisan 1606'da Pencap'a sığındı 
ve müslümanların rakibi olan Sihler'den 
yardım istedi. Guru Taran Arcun bu asi 
şehzadeyi destekledi ve Lahor Valisi Di
laver Han'a karşı savaşmak üzere asker 
verdi. Cihangir Pencap'ta Babürlü nüfu
zunun zayıflamasını önlemek için yar
dımcı kuwet göndererek isyanı bastırdı. 
Hüsrev Bhairoval'da mağlüp oldu ve esir 
alındı. Cihangir oğlunun gözlerine mil 
çektirdikten sonra onu Burhanpür'a sür
gün etti. Hüsrev 1622 yılında orada öldü. 

Cihangir' i meşgul eden meseleleri n 
biri de Melik Anber'in isyanıdır. Habeş 

asıllı olan Melik Anber Nizamşahfler'in 
sarayında meliklik rütbesine kadar yük
selmişti. Anber. Dekken'de dağlık arazi
de yaşayan Maratalar'la anlaşıp Cihan
gir' e isyan etti. Bunun üzerine Cihan
gir 'in oğlu Hürrem Melik Anber'e karşı 
başarılı bir sefer düzenleyerek Babür
lüler'in kaybettikleri toprakları geri aldı 
1 ı 608) Bu sebeple babası ona Şah Cihan 
unvanını verdi. Melik Anber uzun süre 
Babürlüler' i meşgul etmişse de sadece 
Dekken taraflarında tutunabilmiştir. öte 
yandan Kandehar'ın iranitlar tarafından 
kuşatılıp ele geçirilmesi de Cihangir için 
tehlike arzetmiştir. 

Cihangir 1611 'de Gıyaseddin et-Tah
riini'nin kızı Mihrünnisa ile evlendi, ona 
Nur Mahal veya Nurcihan Begüm laka
bım verdi ve onu da ülkenin idaresinde 
söz sahibi yaptı. Bundan bir yıl sonra da 
Bengal'de ardarda çıkan isyanlarla uğ
raşmak zorunda kaldı. Şücaüddevle ad
lı bir kumandanı Bengal ayaklanmasını 

Cihangir"i 

tah t ı nda 

tasvir eden 
bir minyatür 

(S. C. Welch. 

lndische 

Buchmalerei. 

şek i l 22) 

bastırmakla görevlendirdi. Babürlüler is
yanın elebaşılarından Osman' ı mağlüp 
ettikten sonra merkezleri Dakka'yı ele 
geçirdiler. Daha sonra bu şehre Cihan
girnagar adı verildi. 

Cihangir dış münasebetlerde de ba
şarılı bir siyaset takip etmiştir. Safevi
Babürlü sınırı üzerinde bulunan Kande
har'ın 11 Haziran 1622'de ı. Abbas ta
rafından ele geçirilmesi üzerine karşı
lıklı olarak elçiler gönderHip bu mesele 
halledildiği gibi iki devlet arasında dost
luk temelleri atıldı. Bu arada Safevfler'in 
büyük rakibi olan Şeybanfler de Babür
lüler'e yanaşarak Agra Sarayı'na çeşitli 

hediyelerle elçi gönderdiler ve iyi müna
sebetler kurdular. Öte yandan Hint de
niz ticaretini ele geçirmek ve bulunduk
ları yerleri muhafaza etmek isteyen Por
tekizlilerle rekabete giren İngilizler , in
giltere'de kurdukları Doğu Hint Şirketi 
(East lndian Company) vasıtasıyla Hindis
tan kıyılarında kolaniler meydana getir 
diler. Şirket Cihangir ile temasa geçerek 
Portekizliler g_ibi ticari haklar istedi. W. 
Hawkins, W. Finch, Jhon Jordain, N. Wit
hington, Th. Coıyat. Sir Thomas Roe ve 
Terıy Edward gibi seyyahlar Cihangir za
manında Hindistan'a gelerek Babürlü ül
kesini Batı 'ya tanıttılar. Sürat. Ahmeda
bad. Lahor. Ecmir. Agra. Delhi ve Bur
hanpür. yabancı tüccarların emniyet için
de mal alıp sattıkları birer ticaret mer
kezi haline geldi. 

Cihangir 1626'da isyan eden Mehabet 
Han'ın üzerine yürüdü. Ancak Kabil yo
lunda esir alındı. Karısı Nur Cihan saye
sinde esaretten kurtuldu. Bu arada oğ
lu Şah Cihan'ın kendisine karşı Mehabet 
Han ' la işbirliği yapması üzerine 1627'
de Keşmir'e gitti. Burada rahatsıziandı 
ve şiddetli astım nöbetleri sonunda vü
cudu zayıf düştü. Doktorların tavsiyesi 
üzerine La hor ' a geri dönerken Racev
rf Bhimbar yolunda vefat etti (27 Safer 
1037/ 7 Kasım 1627) Naaşı Lahor'da Ra
vf nehri kıyısındaki Şah Dara'da toprağa 
verildi. XVII. yüzyıl Babürlü sanatının şa
heserleri arasında yer alan türbesi 1637'
de tamamlanmıştır. Yirmi iki yıllık hü
kümdarlığı döneminde çıkan Marata, Sih. 
Afgan. Bengal ve şehzade isyanlarını us
talıkla bastırmıştır. Onun tek zaafı . ön
celeri eşi Nur Cihan'ın tesiri altında kal
masıdır. Cihangir zamanında Hindistan ' ın 

birçok yeri mimari eserlerle süslenmiş
tir. Agra. Lahor. Şeyhapura ve Keşmir'
de bunun en güzel örneklerini görmek 
mümkündür. Keşmir' de Dal gölündeki 
Salarnar Bağ bahçe mimarisinin güzel 
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bir numunesidir. Yine Agra- Del hi ve La
hor'u birleştiren ana yolda iki sıra ha
linde ağaç diktirilmesi o devir için ori
jinal bir teşebbüstü. 

Cihangir adil ve merhametli, aklıse

lim sahibi, inancı sağlam, hoşsohbet ve 
ulema dostu bir insandı. Sanat ve este
tikten zevk alırdı. Özellikle resim sanatı 
onun döneminde altın çağını yaşamıştır. 
Cihangir büyük dedesi Babür gibi edip 
ve şair bir hükümdardı . Ayrıca Şeyh Mu
hammed Said el-HerevTve Müftü Sadr-ı 
Cihan el- PehanevT' den hadis okumuş
tur. 

Cihangir, hatıratını içine alan Tüzük-i 
Cihangiri* adlı bir eser kaleme almıştır. 
Tüzük-i CiMıngiri M. Hadi'nin yazdığı 
zeyille birlikte basılmıştır IAiigarh 1863-
1864 ; Le k nev 1914 ı Ayrıca çocuklarına 
nasihatlarını ihtiva eden bir Pendndme'
si vardır (yazma nüshaları için bk. Storey, 
1, 559) Eser M. D. Price tarafından ingi
lizce'ye çevrilmiştir (London 1829; Cal
cutta 1904 ı Pendndme 'yi Elli ot ve Dow
son da kısmen tercüme etmişlerdir IJack
son, VI , 493-516) 

Cihangir, Şeyh Muhammed b. Celal el
HüseynT el-GuceratT'ye Kur'an-ı KerTm'i 

Farsça 'ya tercüme ettirmiştir. Mu 'te
med Han onun devriyle ilgili olarak İ~
bdlndme-i Cihdngiri (Calcutta 1865; Lek
nev 1870 ; Allahabad 1931 ), izzet Han da 
Me? d§ir-i Cihdngiri (yazma nüshaları 

için bk. Storey, 1, 563) adlı eserleri kale
me almışlardır. ikinci eser Elliot ve Dow
son tarafından kısmen ingilizce'ye çevril
miştir !History of Jndia, VI, 439-445) 
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Cihangir 
Camii ve 
içinden 
bi r görünüş · 
istanbul 
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CiHANGiR CAMii 

CiHANGiR CAMii 

İstanbul'un Beyoğlu yakasında 
bir semte adını veren cami. 

_j 

Fındıklı Yokuşu'nun kuzeyindeki Pürte
laş mahallesinde olup adını verdiği semt
te Marmara'ya ve Boğaziçi'ne hakim bir 
tepede yer alır. Caminin adı, KananT Sul
tan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan do
ğan ve yirmiiki yaşında ölerek 1960/ ı 5531 
Şehzade Mehmed ile birlikte Şehzade Ca
mii'ndeki türbeye gömülen oğlu Cihan
gir'den gelmektedir. Mimar Sinan'a yap
tırılan ilk cami 967'de ( 1559-60) tamam
lanmıştır. Vakfiyesine göre yanında bir 
de sıbyan mektebi bulunuyordu. Evliya 
Çelebi'den bu yapının kare planlı, tek 
kubbeli ve tek minareli olduğu öğrenil
mektedir. Cami, tarihi içinde beş yangın 
geçirmiş ve her seferinde yenilenmiştir. 

1307'de (1890) ll. Abdülhamid tara
fından yeniden yaptırılan bugünkü cami 
de genel hatları ile tek kubbeli ve kare 
planlıdır. Üç bölümlü son cemaat yeri
nin iki köşesinde iki minaresi vardır. Mi
mar Sinan ' ın Edirnekapı Mihrimah Sul
tan Camii'nde başlattığı bir mimari ta
sarım ve strüktür, XIX. yüzyılın sonların
da bu yapıda yeniden uygulanmıştır. Bu 
tasarımda kubbe dört köşeye oturtul
muş olduğundan duvarlar taşıyıcı özel
iiklerini kısmen kaybetmiş, böylece çok 
sayıda pencere açılabiimiş ve özellikle 
üst kısımlarda yelpaze biçimi yayılan pen
cere düzeni gerçekleştirilebilmiştir. Bu
günkü yapının mimarının kim olduğu 
hakkında kesin bilgi yoktur. Son yıllar
da yazılmış bir kitapta Sarkis Balyan adı 
verilmekteyse de (Sezgin, s. 204) 1295 
( 1878) yılında devlet başmimarı unva
nını alan Sarkis'in ve mensubu olduğu 
mimar ailesinin eserlerini içeren liste
lerde Cihangir Camii adına rastlanma
ması bu bilginin ihtiyatla karşılanması
nı gerektirmektedir ibk Tuğlacı. s. 241 ı. 

Cihangir Camii gerek planlanması ge
rekse süslemeleriyle gayet ölçülü bir eser
dir. içerideki kalem işleri büyük ölçüde 
deVrinin özelliklerini korumaktadır. Buna 
ek olarak 1285-.1307 (1868-1890) yılları 
arasında Mustafa izzet, Hafız Ahmed 
SünbülT, Sami, Rakım, Hasan Rıza, Sabri, 
Şefik. Muhammed Fehmi, Muhammed 
Nazif. Nazif, Arif, Mehmed Tahir, Seyyid 
Ali, Alaeddin, HasenT, CerT, MısrTzade Ali 
Rıza ÜsküdarT. Şevki gibi hattatlar tara
fından yazılmış otuz dokuz levha cami iç 
rnekanına ayrı bir özellik katmaktadır. 

Evliya Çelebi ile diğer kaynaklarda sö
zü edilen ve 1281'de (1864-65) yandığı 
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