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CÜNAGERH 
( .) L;ft) 

Hindistan'ın 

Gucerat bölgesinde bir il 
ve bu ilin merkezi olan şehir. 

~ 

Kathiavar yarımadasında bulunan ve 
Cünagad (Junagadh) olarak da bilinen 
Cünagerh (Hintçe "eski kale") çok eski 
bir yerleşme merkezidir. Adını. Uparkôt 
da (yukarı kale) denilen. civardaki kaya
lara oyulmuş Sümenat adındaki Budist 
mabedieriyle çeşitli kalıntılardan oluşan 
tarihf harabelerden alır. Şehrin yaklaşık 
1 km. doğusundaki Girnar tepelerinde 
yer alan bu mabedler Gupta devrine 1320-
4801 aittirler; ayrıca bu tepelerde İmpa
rator Aşoka ' nın (m ö. 273- 23 71 büyük bir 
kaya kitabesiyle vadide yapılan kazılar
da Helenistik Grek sikkeleri bulunmuş
tur. 

Klasik İslam kaynaklarında Cünagerh 
bölgesinin güneyine Sürat denilmiştir: 

bunu Bombay' ın kuzeyinde yer alan Sü
rat şehri ile karıştırmamak gerekir. Böl
genin kuzey kısımlarına ilk defa Cüneyd 
b. Abdurrahman kumandasındaki Arap 
ordusu gelmiş 17281. fakat güney top
raklarını fethedememişti. 815 yılında 

Fazı b. Mahan tarafından Kathiavar ya
rımadasında kurulan Mahaniye Emirli
ği'nin sınırları tam olarak bilinememekte. 
dolayısıyla da burayı ilk fetheden 1 ı 0251 
İslam hükümdarının Gazneli Sultan Mah
mud olduğu kabul edilmektedir. Bu ta
rihlerde Cünagerh önemli bir Budist mer· 
kezi olma özelliğini koruyor ve Girnar te
pelerindeki mabedierin en büyüğünde 

tanrı Şiva'nın çok büyük bir heykeli bulu
nuyordu. Gazneli Mahmud Lingam deni
len bu putu parçalayarak bir parçasını 
Mekke'ye, bir parçasını Medine'ye. bir 
parçasını da Gazne'ye gönderdi ve döner
ken bu bölgeyi bir müslüman fevcdar''a 
bıraktı. Fakat Vaca Racpütları kısa sü
rede idareyi ele geçirdiler. Gazneli Sultanı 
İbrahim 1 079'da Gucerat sahillerine ka-

dar bölgenin tamamına tekrar hakim ol
duysa da Gazneliler'de çöküşün başlama
sı ile Racpüt racaları yine bağımsız ol
dular. 1178'de Gur lu Hükümdan Muiz
züddin Gucerat'ı fethetmek. istedi, fakat 
Raca Bim'e karşı yaptığı savaşta yenildL 
Daha sonra Muizzüddin 'in memlükü ve 
Delhi Sultanlığı'nın kurucusu Kutbüddin 
Aybeg Raca Bim'e karşı zafer kazandı ve 
çevredeki diğer racaları da haraca bağla
dı ( 11 95 ı 1297'de Del hi Halaci haneda
nından Alaeddin Halaci'nin kardeşi Elmas 
Bey Uluğ Han bölgeyi yağmaladığı halde 
Cünagerh'e dokunmadı ve burası Rac
pütlar' ın hakimiyetinde kalmaya devam 
etti. 1350 yılında Delhi Tuğluk haneda
nından Muhammed Tuğluk Gucerat ayak
lanmasını bastırmak için çıktığı son se
ferde Uparkôt Kalesi'ni ele geçirdi ve ka
le yakınlarına bir cami inşa ederek ayrı 
bir şehir kurmak istedi ; Cünagerh adını 
onun verdiği rivayet edilir. Muhammed 
Tuğluk bu sefer sırasında öldüğünde Kat
hiavar yarımadasında bağımsız racalar 
vardı ve bunlar yerine geçen Ffrüz Şah 
Tuğluk 1 ı 35 ı - 13881 tarafından vergiye 
bağlandı. 1407'de Gucerat nazımı Zafer 
Han Moğollar'a karşı bağımsızlığını ilan 
ederek Gucerat Sultanlığı'nı kurdu. 1466 
yı lında bu devletin hükümdarlarından 

Mahmud Begara Cünagerh hakimi Yada
va Prensi Rao Mendelik'i yıllık vergi ver
meye mecbur etti ve daha sonra da Cü
nagerh'i kendi topraklarına katmak is
tedi. Mendelik Uparkôt Kalesi'ne çekildi, 
fakat sonuçta teslim olmaya mecbur kal
dı ve hayatının bağışlanması karşısında 
da sultanın hizmetine girip Müslüman
lığı kabul etti ; böylece bölgedeki Hindü 
hakimiyeti 1470 yılında son bulmuş ol-
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CÜNAGERH 

du. Uparkôt'u onaran Mahmud Begara 
burada bir cami yaptırdı, Ahmedabad ile 
diğer şeh i rlerden birçok alim getirdi ve 
şehre Mustafabad adını verdi; ancak bu 
isim halk tarafından kullanı lmadı. Mah
mud Begara burayı merkez edinip civar 
bölgelere seferler düzenleyerek Cavda
sama Racpütları ile mücadeleye girişti 

ve Champaner racası Jai Sing 'i yendi. Bu 
dönemde Portekizliler de Hindistan· da 
sömürgelerini arttırmak için çaba harcı
yarlar ve Cünagerh 'in limanı Diu'yu ele 
geçirmeye çalışıyorlardı. Diu hakimi Me
lik Ayaz Portekizliler 'e karşı bir donan
ma oluşturarak mücadele etmeye baş
ladı. Ayrıca, Osmanlı Sultanı Yavuz Sul
tan Selim'in gönderdiği Selman Reis ile 
son Memlük Sultanı Kansu Gavri 'nin gön
derdiği Emfr Hüseyin'in gemilerinden olu
şan birleşik donanma Diu Limanı önün
de Portekizliler 'e karşı başarılı bir mü
cadele verdi. Daha sonra da Gucerat Sul
tanı Sahadır Han ' ın Portekizliler tarafın
dan öldürülmesi 115371 üzerine Kanünf 
Sultan Süleyman Mısır Valisi Hadım Sü
leyman Paşa kumandasında bir donan
ma gönderdi. Ancak Hadım Süleyman 
Paşa ' nın Aden'de emfri öldürtmesi ve bu 
olayın duyulması donanmanın Gucerat'a 
geldiği zaman iltifat ve yardım görme
mesine sebep oldu. Hadım Süleyman 
Paşa Diu Limanı'nda beklerken çıkan· bir 
fırtınadan sonra Portekizliler'in saldırı

sını püskürttüyse de ağır kayıp verdi ve 
istanbul'dan getirdiği iki ağır topu sa
hilde bırakarak dönmek zorunda kaldı. 

Cünagerh 1590 yılında Türk kuman
danı Abdürrahim Han-ı Hanan ' ın Guce
rat ' ı fethederek Babürlü imparatorlu
ğu'na katmasına kadar Gucerat Sultan
lığı'nın idaresinde kaldı. 1591 yılında Ba
bürlü Hükümdan Ekber Şah Kathiavar 
yarımadasını tamamen fethettiği zaman 
Cünagerh Limanı'nda Hadım Süleyman 
Paşa ' nın bıraktığı Süleymanf diye meşhur 
olmuş ağır topları buldu. Ekber Şah ' ın 
emirlerinden Hüdavend Han Cünagerh 
Kalesi 'ni onarıp bu topları kaleye nak
letti. Bundan sonra şehir, Babürlü hü
kümdarlarının tayin ettiği Gucerat na
zımlarının gönderdikleri naib-fevcdarlar 
tarafından yönetildL 1660 yılında Sultan 
Evrengzfb bir fermanla Girnar mabedie
rine serbestlik tanıdı ve arkasından biz
zat naib-fevcdar olarak tayin ettiği Kut
büddin Han'ı bölgede isyan çıkarmaya 
çalışan kötülükleriyle tanınmış Rai Sing 'i 
cezalandırmakla görevlendirdi. Kutbüd
din Han ' ın büyük bir başarı kazanması 
üzerine Cünagerh'in adı İslamnagar ola-
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rak değiştirildi ve burada bir darphane 
kuruldu; ancak şehrin bu yeni adı da halk 
tarafından pek kullanılmadı. 

1737 yılında naib-fevcdar olan Şlr Han 
Babl, aynı yıl Babürlü otoritesinin zayıf
lamasından faydalanarak Cünagerh'in 
bağımsızlığını ilan etti. böylece bölgede 
bir hanedan kurulmuş oldu. Şlr Han Ba
bf'nin yirmi yıllık idaresi süresince ülke 
Maratalar'ın istilasından korundu ve ha
nedanın hakimiyeti Kathiavar yarıma
dasına yayılmaya başladı. Şlr Han Babl 
ölünce tahta oğlu ı. Muhammed Meha
bet Han (ö. 1770), ondan sonra da Mu
hammed Hamid Han (ö 1840) geçti. 1806 
yılında Baroda'da bulunan İngilizler 'in 
baskısıyla Menavadar ve Mangrol gibi 
şehirler haraç vermeyi kabul ederek Cü
nagerh hakimiyetini tanıdılar. Ancak er
tesi yıl İngiliz Doğu Hindistan Şirketi (The 
British East lndia Company) Cünagerh ha
nedanlığı ile ilk bağlantısını kurdu ve 
1821 yılında da yıllık vergileri hüküm
dara bırakarak ülkeyi tamamen deneti
mi altına aldı. 1892'de aynı hanedana 
mensup Muhammed Resül Han hüküm
dar oldu. İleri görüşlülüğüyle tanınan 
Resül Han yönetimi süresinde kolej, kü
tüphane. müze. hastahane. yetimler yur
du yaptırmak gibi çeşitli sosyal faaliyet
lerde bulundu ve antik Sümenat mabed
Ierini tamir ettirdi. Cünagerh. İngiltere'
nin yönetimindeki Hindistan'da para bas
ma hakkına sahip birkaç mahallf devlet
ten biriydi ve senelik geliri çok yüksek
ti. Muhammed Resül Han 1911 yılında 

ölünce yerine küçük oğlu ll. Muhammed 
Mehabet Han geçti; fakat İngilizler ta
rafından idari yetkileri elinden alındı ve 
1920 yılında ülke bağımsızlığını tama
men kaybetti. 1943'te İngilizler Serdar
gerh ve Bantveh gibi civardaki bazı yer
leşim bölgelerini idari bakımdan buraya 
bağladılar. Cünagerh 1947 yılındaki bö
lünme sırasında Pakistan Devleti'ne bı
rakıldıysa da aynı yılın kasım ayında ma
ham yöneticilerin direnmelerine rağmen 
Hint askerleri Cünagerh'e girdiler, son 
Cünagerh newabı ailesini alarak Kara
çi'ye göç etti; 1960'ta orada öldü. 1947'
den sonra bir süre Bombay mahallf ida
resine bağlanan Cünagerh her ne kadar 
Birleşmiş Milletler yıllıklarında Hindis
tan ile Pakistan arasında henüz anlaş
ma sağlanamamış yerlerden biri olarak 
gösterilmekteyse de bugün Gucerat eya
Jetine bağlanmış halde Hindistan birliği 
içinde yer almaktadır. 

Cünagerh. Rackot'u Veraval'a bağla

yan yol üzerindedir. Şehrin en önemli ta-
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rihl yapıları geçmiş hükümdarlarla alim 
ve şeyhlere ait türbelerdir. Mahmud Be
gara tarafından yaptırılan cami halen 
mevcut olup en önemli özelliği minare
sindeki merdivenin Samerra Ulucamii ve 
Kahire'de İbn Tolun Camii'nin minarele
ri gibi dıştan dolanmasıdır. Tarihi yapılar 
Dekken'deki Babürlü mimarisinin özel
liklerini taşır. Mısır Valisi Hadım Süley
man Paşa'nın sahile bıraktığı iki top ha
len Cünagerh 'tedir. Eski şehir merke
zi Uparkôt yüksek dağların eteklerinde 
metrük kalmıştır. Şehrin en ilginç yerle
rinden biri. Sakarbağ adındaki su ben
dini de içine alan ve bugün millf park 
haline getirilmiş olarak Willingdon bah
çesiyle Triveni denilen üç nehrin birleş
tiği yerdeki mesire alanıdır. Şehirdeki 

önemli yapılar içinde bir hastahane. bir 
müze ile çeşitli camiler yer almaktadır. 

Cünagerh ilinin toplam nüfusu 2.100.709, 
yalnız şehrinki ise 118.646 (ı 981 ı olup 
bunun % 20'si müslümandır. Ekonomik 
bakımdan Cünagerh tarım ve hayvan 
ürünleri, kereste ve tuz ticaret merke
zidir. Bölgede hayvan besiciliği yapılır; el 
sanatlarından dokumacılık ve altın işle
meciliği meşhurdur. 
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CURCİS b. CİBRAİL 

( J.,: ~ Y. ..r-:f>:' .r:- ) 
(ö 152 / 769) 

Buhtişı1' hekim ailesinin 
tanınmış hekimlerinden biri 

(bk. BUHTİŞÜ ' ). 
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CURDE 

(bk. CERDE). 

COREKANİ 

(bk. CÜZEKANi). 

cozcAN 
( .:ı~.)ft) 

Afganistan'da bir bölge. 

_j 

_j 
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Murgab ve Amuderya ırmakları ara
sında yer alan Cüzcan eski bir eyaJet olup 
Bel h· in batısında bugünkü Meymene, 
Endehuy, Şibergan ve Ser-i Pul şehirle
rini içine alıyordu. Özellikle batıdaki sı
nırı pek belli değildi ve İran yüksek yay
Iası ile Maveraünnehir arasında köprü 
görevi yapıyordu. İran yayiasma bitişik 
kuzey bozkırlarının eşiği sayılabilecek 

olan Cüzcan ' ın yerli halkı sık sık göçebe 
kavimlerin saldırılarına maruz kalmış

tır. Maveraünnehir ile İran yüksek yay
Iası arasındaki bu köprü, savaş zaman
larında daha işlek hale gelirdi. 

Toharistan'a bağlı olan Cüzcan Hz. Os
man döneminde Vali Ahnef b. Kays'ın 

kumandanlarından Emir Akra· b. Habis 
tarafından fethedildi (3 1 -32 / 652-653) 
Ülkenin sınır yöreleri , Türkler'in saldırı
ları dışında, çeşitli mezhep mensupları 
arasındaki iç savaşlardan da büyük ölçü
de etkilendi. Nitekim Türk hakanı 119'
da (737) Esed b. Abdullah ei-Kasrl tara
fından Şübürkan'da mağlüp edildiği gi
bi 125'te (743) Emevfler'e karşı verilen 
bir mücadelede Ali evladından Yahya b. 
Zeyd öldürüldü ve türbesi uzun zaman 
ziyaretgah oldu. Emevfler'den sonra Ab
basfler döneminde valiler. Cüzcan'da bu
gün Ser-i Pul adı verilen şehirle aynı ol
duğu anlaşılan Enbar'da ikamet ediyor
lardı. Abbasl Halifesi Mehdi devrinde Yü
suf el- Berm adlı asi bir Harici diğer ba
zı şehirler yanında Cüzcan'ı da zaptetti 
(ı 601 777) Cüzcan IX-X. yüzyıllarda İran 
menşeli Ferlgünfler hanedanının hakimi
yeti altında idi. 

Müellifi meçhul ünlü coğrafya kitabı 
J{ududü'l- calem, 372'de (982-83) Fe
rlgünfler'den Cüzcan Emlri Ebü' ı- H aris 
Muhammed b. Ahmed adına kaleme alın
mıştır. Daha sonra Gazneli Mahmud Fe
rlgünfler'e son vererek bölgede hakimi
yet kurdu. lstahrf'ye göre eyaletin baş
şehri Enbar. Makdisl ve Yaküt el-Hame
vf'ye göre ise Yehüdiye (Meymene) idi. 


