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ğı medeni kanunundaki miras hükümle
riyle İslam miras hukukunu karşılaştır
malı olarak ele almaktadır. s. Muslimani 
u Bosni i Hercegovini (Beograd 1938) 

Bosna - Hersek müslümanlarının yaşantı
sını anlatan bir eserdir. 6. O Polozaju 
muslimanke (Beograd 1931 ). Yugoslav
ya'daki müslüman kadınının durumunu 
ele alan bir eserdir. 7. O nadleznosü ru
darskih sudova po zakonu o rudnici
ma despota Stefana Lazarevica i turs
kim rudarskim zakonima XV i XVI. 
veka (Beograd 1967). Sırp Despotu Ste
fan Lazareviç'in 1412 tarihli madenler 
kanunu ile )0J ve )0.!1. yüzyıllarda Sırbis
tan ve Bosna'da uygulanan Türk maden 
kanunlarının karşılaştırılmasma ve ma
dencilere mahsus mahkemelerin yetki 
ve özelliklerine dair bir eserdir. 8. Poro
dicno pravo. Aile hukuku ile ilgili bir di
ğer eseri olup mensubu olduğu üniver
site tarafından ödüllendirilmiştir. Pek 
çok baskısı yapılan bu eserin Fransızca 
(Le droit familial, Beograd 1962) ve İngi
lizce (The Family Law, Beograd 1962) ter
cümeleri de vardır ( eserlerinin umumi bir 
listesi için bk. Okiç, s. 191-196). 
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1144- 1232 yılları arasında 
merkezi Erbil olmak üzere 

Şehrizor, Hakkari, Tikrit, Sincar, 
Harran, Urfa ve civarında hüküm süren 

L 
bir Türk beyliği . 

Hanedan adını kurucusu Zeynüddin Ali 
Küçük'ün babası Begtegin'den alır. Ay
rıca merkezlerinden dolayı Erbil Atabeg
liği de denilmektedir. Kaynaklarda Beg
tegin'e dair Türk asıllı olmasından baş

ka bilgi yoktur. Beyliğin kurucusu Zey
nüddin Ali Küçük hakkındaki bilgiler de 
ancak onun Musul Atabegi İmadüddin 
Zengi'nin hizmetine girmesinden sonra 
artmaktadır. Atabeg Zengi 1144 yılında 
Urfa'yı Haçlılar'ın elinden alınca buranın 
valiliğini Ali Küçük'e verdi ve emrinde 
yedi kumandan ile kuwetli bir garnizon 
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bırakarak Urfa'yı imar etmesini, bir has
tahane yaptırmasını. halka adaletli dav
ranmasını istedi. Fakat Zeynüddin Ali Kü
çük'ün Urfa valiliği uzun sürmedi. Ata
beg İmadüddin Zengi'nin Bire (Birecik) 
Kalesi'ni kuşattığı sırada yanında bulu
nan meliklerden Sultan Mahmud'un oğ
lu Perruhşah isyan ederek Musul naibi 
Nasirüddin Çakır'ı öldürünce Zengi Ali 
Küçük'e haber yollayıp Musul'daki isya
nı bastırmasını emretti. Böylece Musul'a 
gelen Ali Küçük isyanı bastırdı ve asileri 
cezalandırdı (1145) . Atabeg İmadüddin 
Zengi ertesi yıl Ali Küçük'ü Fenek Kale
si'nin fethiyle görevlendirdi. Kendisi ise 
ana kuwetlerinin başında Ukayliler'den 
Ali b. Salim'in elinde bulunan Caber Ka
lesi'ni kuşattı. Kuşatmanın devam etti
ği bir sırada Atabeg Zengi kendi hizmet
karları tarafından öldürüldü. Atabegin 
ölüm haberini alan Ali Küçük Fenek ku
şatmasını terkedip Musul'a geldi ve İma
düddin Zengi'nin büyük oğlu Seyfeddin 
Gazi'ye haber göndererek Musul'a gelme
sini bildirdi. Irak Selçuklu Sultanı Mes'ud 
b. Muhammed Tapar'a babası tarafın
dan rehin olarak gönderilmiş olan Sey
feddin Gazi bir fırsatını bularak Musul'a 
geldi ve şehre hakim oldu. Hizmetinden 
memnun kaldığı Ali Küçük'ü de Musul 
naibliğine tayin etti. 

Seyfeddin Gazi 1149 yılında öldü ve 
yerine kardeşi Kutbüddin Mevdud geç
ti. Mevdud'a muhalif olan bazı emirler. 
Suriye'ye hakim olan kardeşi Nureddin 
Zengi'yi Musul'a davet ettiler. Nureddin 
Zengi'nin bu davet üzerine Sincar'ı zap
tetmesi iki kardeş arasında gerginliğe 
sebep oldu. Mevdud, yanında Ali Küçük 
olduğu halde Sincar'a doğru harekete 
geçtiyse de yeterli gücü olmadığı için Sin
car' ı kardeşine terketmek zorunda kal
dı ve ancak Musul'da hakimiyetini ko
ruyabildi. 

Irak Selçuklu Sultanı Mes'ud b. Mu
hammed Tapar' ın ölümünden sonra or
taya çıkan saltanat mücadelelerine ka
tılan Ali Küçük Süleyman Şah'a karşı Mu
hammed 'i destekledi. Hatta Süleyman 
Şah ' ı yakalayarak Musul'da hapsetti. Mu
hammed'in sultanlığını tasdik etmeyen 
halifeye karşı da Sultan Muhammed'le 
birlikte başarısızlıkla sonuçlanan Bağdat 
kuşatmasına katıldı. 

Sultan Muhammed'in 1160 yılında ölü
mü üzerine Süleyman Şah'ı serbest bıra 

kan Ali Küçük ayrıca onun saltanatı el
de etmesine de yardımcı oldu. Süleyman 
Şah'ın sultanlığı uzun sürmedi. 1161 yı

lında tahttan indirildi ve öldürüldü. 

Suriye'nin en kuwetli Türk hakimi olan 
Nureddin Mahmud b. Zengi ile Harran 
emiri olan kardeşi Nusretüddin Mirimi
ran'ın arası açıldı. Harran'a doğru hare
kete geçen Nureddin Mahmud'u, Musul 
Hükümdan Mevdud'un tasdikiyle Ali Kü
çük destekledi. Bu sayede kuwetlenen 
ve kardeşinin elinden Harran'ı alan Nu
reddin Mahmud burayı Ali Küçük'e ikta* 
etti. Harran seterinden sonra Nureddin 
Mahmud 1163 yılında Haçlılar'ın elinde 
bulunan Harim üzerine yürüdü. Bu se
fere Artuklular'dan Necmeddin Alpı ve 
Fahreddin Karaarslan'ın yanı sıra Musul 
Hükümdan Mevdud ile Ali Küçük de ka
tıldı. Sefer sonunda Harim Haçlılar'dan 
alındı. Nureddin Mahmud 1165 yılında 
Haçlılar üzerine yeniden yürüdü. Ali Kü
çük'ün Musul kuwetleri başında katıl

dığı bu sefer sonunda Arka ve Baniyas 
gibi bazı yerler geri alındı. 

Ali Küçük ömrünün son yıllarında yaş
lılığı ve hastalığı sebebiyle ikta bölgele
rinden Tikrit, Hakkari ve Sincar'ı Musul 
Hükümdan Mevdud'a bıraktı ve Musul 
naibliğinden çekilerek Erbil'e gitti; çok 
geçmeden de öldü (Eylül ı 167) ve Musul '
da Eskicami yakınında kendisinin yap
tırdığı türbeye gömüldü. Cesur, adil, cö
mert ve güzel ahlaklı bir beydi. Meşhur 
şair Haysa Beysa bir kasidesinde onu 
övmüştür. Ali Küçük ölümünden önce 
Mücahidüddin Kaymaz ez -Zeyni'yi Erbil 
naibliğine getirmiş, ayrıca onu iki oğlu 
Kökböri ile Zeynüddin Yusuf'un atebeg
liğine tayin etmişti. Ali Küçük'ün ölümüy
le yerine Kökböri geçti. Ancak Atabeg 
Kaymaz Kökböri'nin idarecilikte yetersiz 
olduğunu ileri sürerek halifeden onun 
yerine Yusuf'un tayin edilmesini istedi. 
Halifenin bu hususu tasdik etmesiyle 
Yusuf Erbil hakimi oldu. Kökböri ise bir 
süre hapsedildikten sonra serbest bıra
kıldı. Bağdat'a giden Kökböri istediği 

desteği burada bulamayınca Musul ha
kimi ll. Seyfeddin Gazi b. Mevdud'un hiz
metine girdi. ll. Seyfeddin Gazi amcası 
Nureddin Mahmud'un 1174 yılında ölme
si üzerine daha önce Musul'a bağlı olan 
ei-Cezire'deki toprakları geri aldı ve çık

tığı seterde yardımını gördüğü Kökbö
ri'ye Harran'ı ikta etti. 

Nureddin Mahmud'un ölümü üzerine 
yerine geçen küçük yaştaki oğlu ei -Me
likü's-Salih İsmail'e karşı isyan edip ba
ğımsızlığını ilan eden Selahaddin- i Ey
yubi, başta Dımaşk olmak üzere bütün 
güney Suriye'yi ele geçirdi. Selahaddin 
ayrıca el-Cezire'deki meselelere de ka
rışmaya başladı. Onun bu müdahaleleri 



üzerine ll. Seyfeddin Gazi harekete geç
ti; ancak yanında Kökböri olduğu halde 
1175 yılında yapılan savaşta Selahaddin'e 
mağlüp oldu. ll. Seyfeddin Gazi'nin 1180 
yılında ölmesinden bir süre sonra Kök
böri, gittikçe kuwetlendiğini gördüğü 

Selahaddin· in tarafına geçti ve onunla 
birlikte Musul Atebegliği ile Artukoğul
ları'na ait bazı yerleri zaptettikten son
ra Urfa kuşatmasına katıldı. Urfa'yı ele 
geçiren Selahaddin Harran'ın yanı sıra 

bu şehri de Kökböri 'ye ikta etti. 

Selahaddin'in hakimiyet sahasını Mu
sul Atabegliği aleyhine genişletmesi, Mu
sul Valisi Mücahidüddin Kaymaz ' ın be
ceriksizlikle suçlanmasına , hatta bir ara 
tevkif edilmesine sebep oldu. Kaymaz 
görevine iade edildikten sonra Erbil' de 
asayişi temin etti ve yanındaki kuwet
ler le Musul Atabegliği kuwetlerini ye
nerek Erbil 'i bağımsız hale getirdi. Bu 
gelişmeler Selahaddin'in dikkatini çek
tiği gibi ayrıca Kökböri'nin teşvikleri onu 
Musul üzerine bir sefere çıkmaya zorla
dı. 1185 yılının Nisan ayında Halep'ten 
hareket eden Selahaddin'i Bire'de karşı
layan Kökböri, vaad etmiş olduğu 50.000 
dinarı vermeyince Selahaddin tarafından 
hapsedildL Ancak halkın tepkisinden çe
kinen Selahaddin onu bir süre sonra ser
best bıraktığı gibi Harran' ı da kendisine 
verdi. Selahaddin yoluna devam ederek 
Musul'a geldi. Şehri bir süre kuşattıysa 
da alamadı. Fakat Musul'u zaptetme ar
zusundan da vazgeçmedi. Durumu de
ğerlendiren ve yeterli kuwete sahip ol
madıklarını bilen Musul Atabegliği dev
let adamları Harran'da bulunan Selahad
din · e bir heyet yollayarak ona tabi ol
mak istediklerini bildirdiler. Böylece Mu
sul'da Irak Selçuklu sultanı adına okunan 
hutbe Selahaddin adına okunmaya baş
landı. ei-Cezfre'yi tamamıyla hakimiyeti 
altına alan Selahaddin, yardımını gördü
ğü Kökböri'ye Urfa'yı yeniden ikt a etti 
ve onu kız kardeşi Rabia Hatun'la evlen
dirdi. 

Selahaddin Haçlılar'a karşı da başarılı 
mücadeleler verdi. 1187 yılında Kerek 
kuşatması sırasında bütün Haçlı kuv
vetleri birleşerek 23.000 kişilik bir ordu 
ile Selahaddin'in üzerine yürüdüler. Ey
yübi ordusunun sol kanadı Kökböri'nin. 
sağ kanadı Takiyyüddin Ömer'in kuman
dası altında idi. Bu kuwetler Saffüriye'
de Haçlılar'ı ağır bir hezimete uğrattı
lar. Kudüs Kralı Guy birçok kont ve şö
valye ile birlikte esir alındı. Bu kesin za
ferden sonra Taberiye. Akka, Nablus, 
Hayfa. Cübeyl, Beyrut. Remle ve Nasıra 

gibi yerler peş peşe müslümanların eli
ne geçti. Aynı yıl Kudüs'ün fethi İslam 
alemi için büyük bir sevinç kaynağı oldu. 

Kudüs'ün fethi Doğu'ya yeni bir Haçlı 
seferinin yapılması sonucunu doğurdu. Bu 
üçüncü sefere Alman imparatoru. Fransa 
ve ingiltere kralları da katıldı. 26 Ağus- ' 
tos 1189 tarihinde Philippe Auguste ve 
Arslan Yürekli Rişar (Richard) kumanda
sındaki Haçlılar Akka'yı kuşattılar. Haçlı

lar'a karşı oluşturulan müdafaaya Mu
sul Atabegliği ve Artuklular'a ait askeri 
bir liklerin yanı sıra Urfa ve Harran emlri 
Kökböri ile kardeşi Erbil Beyi Zeynüddin 
Yüsuf da katıldı. Fakat sonunda Haçlılar 
şehri zaptettiler (1 191). Yüsuf Akka 'da 
iken hastaianmış ve ölmüştü ( 11 90) Onun 
ölüm haberi Erbil'de duyulunca halk Mu
sul'da bulunan Emir Kaymaz'ı şehre da
vet etti. Kaymaz Selahaddin· den çekin
diği için Erbil işine karışmak istemedi. 
Kökböri şehre gelerek Erbil'e hakim oldu 
( ı ı 90) Selahaddin-i Eyyübf'nin 1193 yı
lında ölümü üzerine Kökböri Eyyübl dev
letine karşı bağımsızlığını ilan etti. 

Kökböri zamanında Erbil Türk Beyliği ·
nin Eyyübiler, Zengiler. bir ara da Azer
baycan Atabegliği ve son zamanlarda 
Harizmşahlar ve Moğollar ' la münasebeti 
oldu. Kökböri 1205 yılında Meraga haki
mi Alaeddin Karasungur AhmedTil ile bir
likte Azerbaycan Atabegi Ebü Bekir Öz
bek'in ülkesini istila teşebbüsünde bu
lundu. Ancak Rey. Hemedan ve İsfahan 
gibi yerlere hakim olan Aydoğmuş ' un 

müdahalesiyle bu faaliyeti neticesiz kaldı. 

Gerek Musul Atabegliği ' nin gerekse 
Eyyübiler' in güç kazanmasını önlemek 
maksadıyla ittifaklar teşkil eden Kökbö
ri. ı. ei-Melikü'I-Adil'in Sincar'ı ele geçir
mesine engel olmak için de 121 O yılın 

da Anadolu Selçuklu Sultanı ı. İzzeddin 
Keykavus'a tabi oldu. Neticede ei-Meli
kü 'I-Adil halifenin de işe karışmasıyla 
Sincar'ı almakt an vazgeçti. Bu vesile ile 
Musul'a giden Kökböri, Rabia Hatun'dan 
doğan iki kızını Nüreddin Zengl Arslan
şah· ın oğulları ile evlendirdi. Erbil Bey
li ği ile Musul Atabegliği arasındaki iyi 
münasebetler Kökböri 'nin damadı olan 
izzeddin Mes'üd zamanında da devam 
etti. izzeddin Mes'üd'un ölümünden son
ra diğer damadı imadüddin Zengf' nin 
Musul atabegi olmasını isteyen Kökböri 
bu sebeple, ll. Nüreddin Arslanşah b. iz
zeddin Mes'üd 'u atabegi sıfatıyla işba
şına getiren Bedreddin Lü ' lü ' ile uzun 
zaman mücadele etti. 

ll. Nüreddin Arslanşah'ın ölümü üze
rine yerine Bedreddin Lü'lü'ün yardımı 
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ile kardeşi Mahmud geçti. Mahmud 'un 
çok küçük yaşta olmasından faydala
nan Kökböri ile damadı harekete geçe
rek Musul civarını yağmaladılar. Bu du
rumda Bedreddin. ei-Melikü'I-Eşref Mü
sa'nın Nusaybin'deki ordusundan yar
dım istedi. Nusaybin'deki Eyyübl ordu
sunun kumandanı Aybek bu yardım ta
lebi üzerine Musul'a geldi. Aybek aske
rinin az olmasına rağmen Bedreddin ile 
beraber Erbil üzerine yürüdü. İki orqu 
Zap Suyu kenarında Eylül 1219'da kar
şılaştı ve muharebe Musul ordusunun 
mağlübiyetiyle sonuçlandı. Gevaş Kalesi 
de imadüddin'in eline geçti. 

Erbil 1220 yılında Moğol tehdidine ma
ruz kaldı. Kökböri ortak düşmana karşı 
durabilmek maksadıyla Bedreddin Lü'lü'
den yardım istedi. Halife Nasır-Lidlnillah 
Bedreddin Lü · lü ·e Kökböri ile iş birliği 

yapmasını tavsiye ederek Bağdat 'tan bir 
miktar askeri yardım gönderdi. Bu kuv
vetler Kökböri'nin kumandası altında De
kuka'da toplandı. Ancak Moğollar'ın He
medan'a dönmeleri üzerine kuwetler üs
lerine çekildiler. Moğol tehlikesinden he
men sonra Harizmşahlar Irak'ta görün
meye başladılar. Bu durumdan tedirgin 
olan halife. Emir Kuştemir idaresinde 
20.000 kişilik bir orduyu Celaleddin Ha
rizmşah üzerine yolladı. Ayrıca Kökbö
ri ·den 1 0.000 kişilik bir kuwetle hare
katı desteklemesini istedi. Emir Kuşte
mir Kökböri'yi beklemeden Celaleddin 
ile savaşa girdi ve yenilerek Bağdat'a 
güçlükle kaçabildL Bu hadiseden sonra 
Kökböri Celaleddin'in tabiiyetine girmek 
suretiyle onunla anlaştı ve Eyyübiler' e 
karşı bir ittifak oluşturdu. 

Kökböri ömrünün sonlarına doğru bir 
Moğol tehlikesi daha atlattı. Moğollar 

Celaleddin'i takip ederek Erbil civarına 
kadar ilerlediler ve bölgeyi yakıp yı ktık

tan sonra Azerbaycan'a doğru çekildiler. 

Kendisine halef olabilecek bir erkek ev
ladı olmayan Kökböri 29 Haziran 1232'de 
Erbil'de öldü. Halife Müstansır-Billah Er
bil ' i halifelik topraklarına katmak isti
yordu. Erbil halkı buna karşı bir süre di
rendi, ancak Bağdat ' tan gönderilen Şe
refeddin İkbal kumandasındaki kuwet
lerle başa çıkamayıp şehri teslim etmek 
zorunda kaldılar. Böylece doksan yıl ka
dar Erbil ve çevresinde hüküm sürmüş 
olan bu Türk beyliği tarihe karışmış oldu. 

Begteginliler devrinde Erbil önemli bir 
ilim. kültür ve medeniyet merkezi hali
ne geldi. Özellikle Türk- islam aleminin 
mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Kök
böri zamanında tarihinin en marnur ve 
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en parlak dönemini yaşamıştır. Burada 
kurulan Rabaz, Kale ve Kökböri (Muzaf
feriyye) medreselerinde çok sayıda alim, 
edip, şair ve devlet adamı yetişmiştir. 

Kökböri devrinde Erbil'de bir cami, bir 
medrese (Muzafferiyye Medresesi), iki ribat, 
ayrıca büyük bir misafirhane, bir hasta
hane, bir dul kadınlar evi, bir yetimler 
evi, körler ve sakatlar için dört darüla
ceze inşa edildi. Kökböri hayır sever bir 
insandı. Kimsesiz bebeklere sütanneleri 
tutar, fakiriere her gün yiyecek dağıtırdı. 
Her yıl hac seferleri tertipler, onlara mu
hafızlar verir, Haremeyn 'deki muhtaçlara 
para dağıtırdı. Mekke'de de birçok hay
rat tesis etmişti. Arafat 'a ilk olarak suyu 
Kökböri getirtmiştir. Onun ilim adamla
rına büyük değer verdiği, hankahları sık 
sık ziyaret edip misaf ir olan süfi ve fa
kihlerin tartışmalarını dinlediği kaynak
larda belirtilmektedir. Kökböri Hz. Mu
hammed'in doğumunu muhteşem me
rasimler ve mevlid törenleriyle kutlayan 
ilk hükümdardır. Onun düzenlediği dini 
törenler müslümanlarca ilgi ile takip edil
miş ve diğer İslam ülkelerinde de tertip
lenınesi adet haline gelmiştir. 

Kökböri ölümünden önce kendisi için 
Mekke'de bir türbe de yaptırmıştı. An
cak hac mevsiminde onun naaşını Mek
ke'ye götürmek için yola çıkan kafile be
devilerin saldırısına uğradığından Küfe'
ye dönmek zorunda kaldı : Kökböri 'nin 
naaşı burada Hz. Ali'nin türbesinin ya
kınına defnedildi. 

Erbil merkez olmak üzere Hakkari, 
Urfa, Harran gibi yerlerde bazan bağım
sız , bazan da Musul Atabegliği , Eyyübi
ler, Anadolu Selçukluları ve Harizmşah

lar gibi devletlere bağımlı olarak hüküm 
süren Begteginliler bölgenin sosyal ve 
etnik yapısı üzerinde çok tesirli oldular. 
Batıda kendilerine yurt arayan Türkmen
ler ile Moğollar' ın önünden kaçıp gelen
ler kendi soylarından olan Erbil beyleri
nin yanlarında toplandılar. Bölge halkı 
onların idaresi altında rahat ve huzur 
içinde yaşadı. Muzafferüddin Kökböri'
nin ölümünden sonra Abbasiler'in eline 
geçen beylik toprakları daha sonra Mo
ğollar tarafından istila edildi. 

BEGTEGiNLiLER 
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Hükümdarlar Hükümdarlık Tarihleri 

539 11 144) Zeynüddin Ali Küçük 
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• COŞKUN A L PTEKiN 

L 

BEGÜM 

Hindistan' da 
Babür ve halefieri devrinde 

(1526- 1858) 
hükümdarların anne, kız kardeş 

ve dul kadınları gibi 
aile fertlerine verilen unvan. 

Türkçe bey unvanının müennesi olan 
bu kelimenin begim ( beg + i+ m ), bi
gim, begum. begam şekilleri de vardır . 

Hindistan'da 1526 yılına kadar böyle bir 
unvana rastlanmamakla birlikte bunun 
Timurlular'da kullanıldığı görülmektedir. 

Babür 'ün Vekiiyi'i ile Gülbeden Be
güm'ün Hümayunname'sinde begüm
ler hakkında ayrıntılı bilgiler mevcuttur. 
Burada bunların soy kütükleriyle Babür 
ve Hümayun Şah zamanlarındaki faaJi-

yetleri anlatılmaktadır. Ak Begim, Apak 
Begim, Ayşe Sultan, Çöli, Dildar, Gevher 
Şad, Gülbeden (Hümayanname yazarı ), 

Gülçehre, Gülizar, Gülruh, Hanzade, Ha
tice, isen Devlet, Mahım, Mahdüme, Ma'
süme, Mihr Banü ve Mihr-i Cihan XVI. 
yüzyılın en önde gelen begümleri olarak 
zikredilmektedir. 

Bige Begüm, Nasırüddin Hümayun 
Şah' ın hanımıdı r. Hint-Türk Devleti ' nin 
büyük şahlarından Celaleddin Ekber'in 
annesi Hamide Banü Begüm'dür. Nüred
din Cihangir'in eşi Nur Mahal veya Nür-ı 
Cihan da sarayın önde gelen begümle
rindendi. Cihangir ' in oğlu Şehriyar da 
Ladili adlı begümle evli idi. Şah Cihan, 
Cihanara (sonra Pad i şah Begü m ) ile ev
lenmişti. Cihanara, Mümtaz Mahal adıy
la şöhret bulmuş olup Tae Mahal gibi 
bir mimari şaheser onun adına yapılmış
tır. Kendisine hazineden 1.000.000 rupi 
verilmekte iken Padişah Begüm olunca 
buna 600.000 rupi daha eklenmiştir. Ev
rengzib'in begümü de yıllık 1.200.000 
rupi gibi yüksek bir tahsisat a sahipti. 

Hint-Türk İmparatorluğu 1858'de ll. 
Sahadır Şah ' ın tutuklanması ile ortadan 
kalktı. Bu tarihten sonra İ ngiltere Hin
distan'a yerleşerek hakimiyetini kurdu. 
Böylece saraydaki begüm varlığı da so
na erdi. Bununla beraber Hindistan 'ın 
birçok yerindeki müslüman devletlerde 
idarecilerin eşleri begüm unvanını yaşat

tılar. İsmaililer'in Ağa Hanlar' ının kadın 
ve kız çocukları da bu geleneği devam 
ettirdiler. Doğu ve Batı Pakistan'da, Hin
distan'daki müslümanlar arasında be
güm tabiri gittikçe yaygınlaştı. Bugün 
de kullanılan bu un van Pakistan · ın ku
rucusu Muhammed Ali Cinnah ' ın kız kar
deşi Fatıma Cinnah'ın da sıfatı olmuş
tur. Halen Pakistan'da çok faki r olanlar 
hariç evli kadınlar bu unvanı "hanım " 

karşılığında kullanmaktadırlar. Yine bu 
ülkede ve Hindistan'da kocalar ve hiz
metçiler hanımiarına genellikle bu un
vanla hitap etmektedirler. Son zaman
larda azalmakla birlikte bu unvan yeni 
doğan her kız çocuğunun adeta gelenek
sel unvanı durumundadır. Begüm Tür
kiye'de de isim olarak kullanılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Babur. Vekayi' (Arat }. ll, 587-588, ayrıca 

bk. İndeks; Gülbeden Begüm, Hümayunname 
(tre. Abdürrebab Yelgar - Eymen Manyas}, 
Ankara 1944, s. 145-147 ve ekA. ; Ebü' I-Fazl - ı 

Allami. Ayin· i Ekberi (tre. H . Blochmannl. Cal· 
cutta 1873, s. 6 ı 5 ; Abdülhamfd Lah o ri, Ptidişah· 

name, Calcutta 1867, 1, 96 ; A. S. Bazmee An
sari, "Begum ", E/2 (İng.}. 1, 1161. 

li ENVER KoNuKçu 


