
BEGTEGiNLiLER 

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. 
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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 


