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Özet
1526’da Hindistan’da kurulan üçüncü büyük Türk Sultanlı!ı 
Bâbürlüler, yeti"tirdikleri hanedan hanımları ile de ön plana çık-
mı"lardı. Kitap telif edecek kadar kabiliyetli, "iir yazacak kadar 
duygu dünyası geni" olan bu hanımlar içinde dönemin en önde 
tasavvufî hareketi olan Çi"tilik yoluna intisap edenler dahi çık-
mı"tı. #âir, müellife ve kitap sahibi ki"ili!i ile ön plana çıkan 
Bâbür #ah’ın kızı ise daha farklı özellikleri ile de kar"ımıza çıkar. 
Gülbeden ismi ile anılan bu Bâbürlü Hanım, abisi Hümâyun 
#ah’ın zorlu geçen ve on be" yıl kesintiye u!rayan iktidar mücade-
lesinde ona destek olmaya çalı"mı"tı. Onun ölümü ile aynı deste!i 
ye!eni Ekber #ah’a da gösteren Gülbeden Begüm, bu süreçte 
Bâbür $mparatoru’nun içine saplandı!ı sapkın dinî yöneli"lerde 
de ona çıkı" kapıları aralamaya çalı"mı"tı. Bunun için düzen-
lenen renkli ve kalabalık bir hac yolculu!unun içinde yer alan 
Gülbeden, Gucerât sahillerinden Cidde’ye oradan da Mekke’ye 
ula"mı"tı. Dönü" yolu sancılı olmu", Aden’de bindikleri gemi-
nin batması ile Osmanlı idaresindeki bu "ehirde yakla"ık bir yıl 
geçirmi"ti. Bu olaylar zinciri Gülbeden Begüm ve di!er Bâbürlü 
hanedan hanımları ile Osmanlı saray hanımlarının mukayese-
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sini ortaya çıkarmı"tı. Osmanlılarda aynı tarihlerde padi"ah 
hanımları devlet yönetiminde etkili olup, sultanları zor durumda 
bırakmı", Bâbür hanımları ise daha çok kültürel ve sosyal faali-
yetlerle hayatlarını sürdürmü"lerdi. Haliyle bu makalede her iki 
devletin de bu açılardan mukayese edilmesi incelenmi"tir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlılar, Bâbürlüler, Saray Hanımları, 
Gülbeden Begüm, Aden

Abstract
The Mughals, which was established in India in 1526, was the 
third largest Turkish Sultanate and came to the fore with the 
dynasty women they raised. Among these ladies, who were tal-
ented enough to write books and poetry there were even those 
who joined the path of Chishtism, the foremost mystical move-
ment of the period. The daughter of Babur Shah, known as “Rose 
Body” stands out with her personality as a poet, author and own-
er of books, who also appears with different characteristics tried 
to support her elder brother Humayun Shah in his struggle for 
power, which was difficult and interrupted for fifteen years. Gul-
baden, who showed the same support to his nephew Akber Shah 
after his death, tried to open the doors for the Mughal Emperor 
in the perverted religious orientations he was stuck in during 
this process. Gulbaden Begum, who took part in a colorful and 
crowded pilgrimage organized for this purpose, reached Jeddah 
from the Gujarat coast and then Mecca. The way back was pain-
ful, and she spent about a year in this Ottoman-ruled city after 
the ship they had boarded sank in Aden. This chain of events 
led to comparisons of Gulbaden Begum, and the other Mughal 
dynasty wives, with Ottoman palace ladies. At this time, the Ot-
tomans sultan’s wives were influential in the state administra-
tion and this often left the sultans in a difficult situation, while 
the Mughal women continued their lives with more cultural and 
social activities. This situation paved the way for the comparison 
of the two states.

Keywords: Ottomans, Mughals, Palace Ladies, Gulbaden Be-
gum, Aden
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Extended Abstract
In addition to its ancient past and accumulation, the Indian re-
gion was also known for the existence of Turkish-$slâmic states 
established here. This process, which started with the Ghaznavids 
in the 10th century, ended with the Delhi Turkish Sultanate and 
finally the Mughals. During this period of about nine centuries, 
the dynasty ladies were active from time to time, and even rulers 
such as Raziye Sultan were able to issue decrees and rule. Al-
though Raziye Begum was killed in 1240, she became one of the 
unforgettable leaders who had her name written in history with 
the identity of the woman sultan who ruled in India (Cüzcânî, 
1963, pp. I/452-454; Üçok, 1993, pp. 49-51; Karaku", 2021, pp. 
15-41; #ahin, 2018, pp. 362-367).

It was this process in the Mughal empire that brought colorful 
personalities such as poet, book lover and author Gulbaden Be-
gum to the fore. Gulbaden Begum, who was is more colorful and 
knowledgeable than, Shah Jahan’s favorite wife, Arjumand Banû 
Begum, who was the inspiration for the construction of the Taj 
Mahal, one of the seven wonders of the world today (Chaghatai, 
1979, pp. 159-171). Witnessing the bloody power struggles of her 
siblings, this emotional Mughal princess tried to forget her ex-
periences through the Humayunname that she wrote and a pil-
grimage that she took. Gulbaden Begum not only provided the 
continuation of Baburnama, written by her father with her work 
Humayunnama, but also inspired the Akbernama that would be 
written after her (Allâmî, 1873, p. 615; #ahin, 2016, p. 8-9).

The difficult process of his brother Humayun, whom he loved the 
most, during his two years forced him to take shelter in the land of 
the Safavids for a while, and what happened in the power struggle 
with his brothers deeply shook Gulbaden Begum. His other broth-
ers also experienced great pain during this power struggle. While 
Hindal Mirza lost his life in the war with the Mongols, Askeri 
and Kamran went to Mecca for pilgrimage and died there (Bayur, 
1950, pp. II/41-56). During the pilgrimage of Gulbaden Begum, 
the secondary reasons of visitings her brothers’ graves in Mecca 
would also be sought. Humayun, on the other hand, succeeded in 
establishing the Mughal power for the second time by dominating 
India again in 1555. We also know that Gulbaden Begum, whose 
emotional world was worn out during this mixed period, took ref-
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uge in Kabul and returned to India in 1556, when her brother 
Humayun died and her nephew Akbar became the sultan. As her 
husband, Hıdır Khan, was the governor of Lahore at that time, 
Gulbaden had returned to Agra alone (#ahin, 2016, p. 9).

Gulbaden Begum, who came to Agra and tried to support her 
niece during the first days of power of Humayun’s son Akbar, 
wrote Humayunname with Akbar’s encouragement (#ahin, 2016, 
s. 9). However, with the influence of his environment, this talent-
ed and successful ruler tried to lead to the formation. This new re-
ligious approach combined tenets of multiple faiths and was met 
with a reaction in India, where Sunni beliefs were dominant. Ak-
bar Shah, who glorified his name with new conquests, organized 
a pilgrimage to eliminate this opposition he faced. Thus, Akbar 
Shah tried to eliminate the criticisms directed at him by showing 
that he embraced the pilgrimage, one of the fundamental pillars 
of $slâm. Port Surât, which was captured from the Sultanate of 
Gujarat a short time before was chosen as the base of action for 
this journey. In order to increase the enthusiasm and ecstasy of 
this journey, even Akbar Shah wanted to join this journey, but his 
close friends did not allow it (Gülbeden, 1944, p. 257). Even the 
designation of the name of the ship on which the delegation would 
set off as “Divine” revealed the purpose of this voyage. With this 
it was attempted to explain that the purpose of the divine religion 
did not contain perverted ideas, as they thought (Rizvi, 1975, pp. 
130; Farooqi, 1996, pp. 43-44; Richards, 2021, p. 55). 

Although Akbar Shah himself could not go on a pilgrimage, he 
made it a tradition by going to the tombs of saints in Acmîr on 
foot, as per the common customs in India. Akbar Shah visited 
the tomb of Hâce Muînüddin Chi"ti in Acmîr and thus tried to 
prevent the fierce criticism against him (Nizâmeddin Ahmed, 
1927-1939, p. II/429). The delegation that went on the pilgrim-
age embarked on this journey with the support of Akbar Shah, 
and the alms and gifts sent to Haremeyn were to be distributed 
in addition to the enthusiasm that increased the ecstasy of this 
journey. With the women from the Mughal family taking part in 
this journey, it was meant to Show that the members of the dy-
nasty went to Mecca and Medina instead of him (Gülbeden, 1944, 
p. 257; Sharma, 1972, p. 222). However, it was later revealed that 
Akbar Shah was not sincere about this issue.
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We have other information that Akbar Shah made this holy jour-
ney to achieve his own goals. Returning to Agra in 1579, Akbar 
Shah tried to get rid of Sheikh Abdünnebi and Mevlana Abdul-
lah, who were at the forefront of the objections made to him, to 
the pilgrimage caravan by appointing them. These scholars, who 
could not return to India, were here with the task of checking 
whether the gifts sent by Akbar Shah every year in Mecca were 
regularly distributed. For this purpose, a last pilgrimage caravan 
left the Gujarat coast in 1580, but although Akbar Shah promised 
to the sheriff of Mecca, no caravan was sent to the Hejaz again. 
According to a Mughal historian, Akbar Shah’s enthusiasm for 
the Haremeyn, as in other works he did in the name of traditional 
$slâm, thus faded away (Richard, 2021, p. 67).

This pilgrimage, in which Gulbaden Begum also participated, 
ended in Jeddah, which is considered the port of Mecca on the 
Red Sea, one of the coasts of Gujarat. Gulbaden Begum and her 
companions stayed in this important port city under Ottoman rule 
for a year, after the ship carrying the Mughal delegation sank in 
Aden on the way back (Farooqi, 1996, pp. 44-45; #ahin, 2016, p. 9). 
Meanwhile, while the Mughals continued their rise, was meant 
to Show Ottoman, firearm paved the way for them to establish a 
state in India, they were entering a period of stagnation. One of 
the many reasons for this was that the foreign wives of the Otto-
man sultans had devastating effects on the state administration. 
The intervention of the Hasekis in state affairs, which started 
with Hurrem Sultan, continued increasingly with the Venetian 
origin Nur Bânû and the Bosnian origin Safiye Sultan, and the 
Ottoman Empire was shaken with deep wounds (Gerlach, 2006, 
p. I/128 ff.; Spagni, 1900, pp. 254-333; Schweigger, 2004, pp. 99-
100; Arbel, 1992, pp. 241-259).
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Giri! 
Hindistan bölgesi renkli ve kadîm geçmi"i ve burada kurulan Müs-

lüman devletler oldu!u kadar hanedanlarla da tarihe ı"ık tutmu"tur. 
Gazneli Devleti’nin (963-1186) gerçek kurucusu olan Sebük Tegin (977-
997), kabiliyet ve cevvalli!i ile gücünü Gazne’den Do!u Afganistan’da-
ki Zâbülistan bölgesine kadar yaymı"tı. Onun bu ba"arısının altında, 
Zâbülistan asillerinden birinin kızı ile evlenerek yöre halkını kendi le-
hine çevirmeye çalı"ması da yatıyordu (el-Beyhakî, 1324, s. 95-99; Ger-
dizî, 1347, s. 166, 169-171). Böylece kadınlar ve evlilikler, devletlerin 
kurulmasına, gücün elde edilmesine de sebep olabiliyordu. Daha sonra 
kurulan Delhi Türk Sultanlı!ı’nda (1206-1526) ise kadınlar önemli i"ler 
ba"ardıkları gibi ilklik özellikleri ve karı"tıkları iktidar mücadeleleri 
ile isimlerinden söz ettirmi"lerdi. Delhi Türk Sultanlı!ı’nın kudretli hü-
kümdarlarından #emseddin $ltutmı"’ın (1211-1236) e"i Terken Hatun, 
kocasının ölümünden sonra iktidar mücadelesi içine girmi" ve üvey o!lu 
Kutbeddin’i dahi öldürtmekten çekinmemi"ti (Cüzcânî, 1963, s. I/458; 
Cöhce, 2004, s. 50; 1950, s. 1/ 278-281). Ancak bu mücadeleyi $ltutmı"’ın 
veliaht olarak bıraktı!ı kızı Raziye Begüm (1236-1240) kazanmı" ve 
Delhi’de hükümdarlık yaparak bir ilke de imza atmı"tı (Cüzcânî, 1963, 
s. I/452-454; Üçok, 1993, s. 49-51; Karaku", 2021, s. 15-41; #ahin, 2018, 
s. 362-367). Hindistan’da kollara ayrılarak varlı!ını yakla"ık 320 yıl 
devam ettiren bu Türk-$slâm Devleti, Ça!ataylı Bâbür’ün (1526-1530) 
ate"li silahları kar"ısında tutunamamı"tı. Son Delhi Türk Sultanı 
$brâhim Lûdî, 1526’da Panipat/Pânîpet Sava"ı sonrası ma!lup olarak 
topraklarını Bâbürlülere (1226-1858) kaptırmı"tı (Gülbeden, 1944, s. 
114-125; Bâbür, 1946, s. II/329; Hândmîr, 1857, s. III, 304-310, 320; 
Du!lat, 1985, s. 216, 259, 261).

Hindistan’da kurulan bu üçüncü büyük hanedan daha farklı özel-
likler içeriyordu ve entelektüel kimlikleri ile de öne çıkıyordu. Devletin 
kurucusu Bâbür, bazı besteler yaptı!ı gibi güzel sanatların hemen hep-
siyle de yakından ilgilenmi"ti. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Bâbür, 
“hatt-ı Bâbürî” adıyla yeni bir hat icat etmi", “Bâbürnâme” ismi ile de bir 
eser kaleme almı"tı (Bâbür, 1943-1945, s. I/24 vd.; II, 48 vd.; Camalov, 
1961, s. 126-133). Gazî Zâhirüddin Bâbür, 1530’da öldü!ünde Hümâyun 
#ah (1530-1540, 1555-1556)12 gibi bir ardıl yanında, kendisi gibi eser te-

1 Bâbür’ün Hümâyun dı"ında Kâmrân, Askerî ve Hindâl Mirzâ gibi üç o!lu daha vardı ki 
bunlar Hümâyun ile iktidar mücadelesi içine girmi"lerdi.
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lif eden ve makalemize de konu te"kil eden Gülbeden Dildâr Begüm (ö. 
1603) gibi bir kız evlat bırakmı"tı. Bâbür’ün Gülbeden Begüm dı"ında 
Gülreng ve Gülçehre isminde iki kızı daha vardı. Bunlardan Bâbür’ün 
ikinci kızı Gülreng Begüm’ü de edebi çalı"malar içinde gördü!ümüzü 
ilave edelim (Jain, 2003, s. II/253). Gülbeden Begüm’ün ye!eni Ekber 
#ah’ın yönlendirme ve te"vikleri ile kaleme aldı!ı “Hümâyunnâme-i 
Gülbeden Begüm” veya di!er ismi ile “Ahvâl-i Hümâyun Pâdi!âh” adlı 
eseri, onu di!er kız karde"leri arasında daha ön plana çıkarmı"tı. Gül-
beden Begüm, Bâbür’ün kız karde"i Hanzâde Begüm’ün ikinci o!lu Hı-
dır Hâce Ça!atay ile evlenerek adından söz ettirmi"ti. Kocası, Bâbür’ün 
kız karde"i Hanzâde Begüm’ün ikinci o!lu, Cengiz (Ça!atay) hanedanı 
üyesi ve Bâbürlülerin Pencap genel valisi idi (#ahin, 2016, s. 8-9).

Gülbeden’in zevci olan Hıdır Hâce, Hümâyun’un son yıllarında 
ve Ekber #ah’ın saltanatı sırasında (1556-1605) bazı eyaletlerde vali-
lik yapmı", konumuza hayat veren Bâbürlü Prenses’in ondan birçok 
çocu!u olduysa da bunların hiçbiri önemli mevkilere yükselememi"ti 
(Storey, 1927, s. I/1, 538-539; Kausar ve Kabir, 1982, s. 105-106). An-
cak bilinen bir "ey varsa Gülbeden Begüm, kaleme aldı!ı erkek karde"i 
Hümâyun’un hatıraları ile ismini ölümsüz kılmı"tı. Bu sıra dı"ı Bâbür-
lü Prenses’in hatıralarda yer edinmesini sa!layan bir hac yolculu!u ise 
XVI. yüzyıl $slâm dünyasının üç önemli ve kudretli devleti olan Osman-
lılar (1300-1922), Bâbürlüler (1526-1858) ve kısmen de olsa Safevîler 
(1501-1736) tarihine ı"ık tutacak olayları açı!a çıkarır mahiyettedir. 
Gülbeden Begüm’ün hac yolculu!una çıktı!ı 1574 veya 1576 yılı, aynı 
zamanda 1498’den beri bölgede varlıklarını sürdüren Portekizlilerin 
$slâm dünyasına büyük acılar ya"attı!ı bir dönem olmu"tu (Memmi, 
1967, s. 90-111; Edens, 1997, s. II/52-55). 

Bu sürecin anla"ılması da Gülbeden Begüm’ün hac yolculu!u ve 
dönü"ü sonrası 1578’de Osmanlı idaresindeki Aden’de ya"anan olay-
larla kendisini daha açık bir "ekilde gösterir. Bu olayların hatırlattık-
ları, Osmanlı’nın duraklaması ve Ekber #ah (1556-1605) önderli!inde 
Bâbürlüler ile #ah I. Abbas (1587-1629) veya di!er me"hur ismiyle Bü-
yük Abbas ile birlikte Safevîlerin yeni bir yükseli"e girmeleri açısından 
da son derece önemli tespitlerin yapılmasına imkân sa!layacak cins-
tendir. Makalemizin bir ba"ka gayesi de gerçekle"tirilen evliliklerde 
Bâbürlü-Osmanlı mukayesesinin sergilenmesidir. Yaptıkları evliliklerle 
Ça!atay kimli!ini korumaya çalı"an Bâbürlülerle; Venedikli, Ukrayna-
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lı, Bosnalı hanımlarla yaptıkları izdivaçlar yanında, devlet yönetimin-
de de bu haseki sultanları söz sahibi yapan Osmano!ullarının dü"ü"e 
geçmeye ba"laması, bu makalemizin kapsamı içerisinde yer alacaktır.

Begüm Unvanı 
Türkçe “bey” unvanının müennesi olan “Begüm” kelimesi, Kara-

deniz’in kuzeyindeki Kazan Hanlı!ı tarihinde “Bike” olarak kar"ımıza 
çıkar (Yakubovskiy, 1955, s. 128 vd.; Togay, 1942, s. 22-29). Begüm un-
vanı, muhtemelen daha önce kullanılmasına ra!men, Delhi hükümdarı 
Raziye Sultan Begüm ile daha da etkin hale gelmi" ve bundan sonra 
Hindistan’da kullanılmaya ba"lanmı"tı. Bu bölge dı"ında Hindistan’a 
kom"uluk yapan $ran-Azerbaycan hattında da aynı unvan kullanılmı"tı. 
Akkoyunlular (1340-1514), Karakoyunlular (1351-1469) ve Safevîlerde 
bu unvanın yaygın olarak kullanıldı!ına "ahit oluyoruz. #ah $smâil’in 

Gülbeden Begüm, Wise Muslim Women, “Gulbadan-banu-begum” (Eri"im tarihi 15.03.2022).
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(1501-1524) annesi ve Akkoyunlu Uzun Hasan’ın kızı Âlem"ah Hali-
me Begüm, #ah Tahmasb’ın (1524-1576) kızı Zeyneb Begüm Safevîler 
döneminde oynadıkları mühim roller ile ön plana çıkmı"lardı (Nevâî, 
1368, s. 28, 39, 45-128). Safevîler tarafından ortadan kaldırılan Akko-
yunlu Türkmen hânedanında ise Hatice Begüm23 ve bir veba salgını 
sonucunda ölen Uzun Hasan Bey’in (1452-1478) hanımı Selçuk #ah Be-
güm (ö. 1490) de, $slâm tarihine damgasını vurmu" hatunlar olarak 
kar"ımıza çıkar (Hoca Saadettin, 1979, s. 330; Sümer, 2012, s. XLII/261-
264). Akkoyunluların bir ba"ka rakibi olan Karakoyunlularda da “Be-
güm” unvanına sahip hanımlara rastlıyoruz. Beyli!in sonlarına do!ru 
ortaya çıkan taht mücadelelerine isimleri karı"an Ârâyi" ve #ahsaray 
begümler aynı zamanda Gülbeden Begüm gibi "iir yazan hatunlardı 
(Sümer, 1993, s. VI/303). Karakoyunluları imparatorluk seviyesine çı-
karan Cihan #ah’ın (1438-1467) e"i Hatun Can Begüm de döneminin 
unutulmaz hanım sultanları arasında kendisine yer bulmu"tu (Hasan-ı 
Rumlu, 2006, s. 448; Vefâyi Zohre, 1385/2006, s. 52).

Begüm unvanı ise daha çok Hindistan’da Bâbür ve halefleri devrin-
de hükümdarların anne, kız karde" ve dul e"leri gibi aile fertlerine veri-
lerek zirveye oturmu"tu. Bâbürlüler döneminde revaç bulan bu unvan, 
sûfî hanımlardan eser kaleme alacak kadar münevver hanımlara vara-
na dek, pek çok tarihî "ahsiyetin isim sonrasına eklenmi"ti. Bâbürnâme 
ve Hümâyunnâme’de Ak Begüm, Apak Begüm, Ay"e Sultan, Çölî, Dil-
dâr, Gevher #ad, Gülçehre, Gülizar, Gülruh, Hanzâde, Hatice, $sen Dev-
let, Mâhım, Mahdûme, Ma‘sûme, Mihr Bânû ve Mihr-i Cihân, Bâbür 
iktidarının ilk asrı olan XVI. yüzyılın en önde gelen begümleri olarak 
zikredilmi"tir (Allâmî, 1873, s. 615). Ara"tıraca!ımız konunun içerisin-
de yer alan Bige Begüm, Nâsırüddin Hümâyun #ah’ın hanımı oldu!u 
gibi, Bâbürlülerin büyük "ahlarından Celâleddin Ekber #ah’ın annesi 
Hamide Bânû Begüm de bu dönemde öne çıkmı"lardı. Hümâyun’un e"i 
Bige Begüm, yaptırdı!ı sosyal tesisler, mektepler yanında Hindistan’da 

2 Hatice Begüm, Erdebil dergâhını #iîli!e ve devlet olmaya sevk eden Safevî "eyhi Cü-
neyd’in (ö. 1460) e"idir. Bu hatun, Uzun Hasan’ın kız karde"i oldu!u gibi Memlük Sultanı 
Seyfeddin $nal (1453-1461) ve Osmanlı padi"ahı Fatih Sultan Mehmed ile de görü"en Sara 
Hatun’un da en sevdi!i kızıydı. Kocası #eyh Cüneyd 1460 yılında #irvan"ahlar tarafından 
Karasu vadisinde öldürüldü!ü zaman, Hatice Begüm’den olan o!lu Haydar (ö. 1488), der-
gâhın ba"ına geçip, babasının yolundan yürümeye devam etmi"ti. Üstelik #ah $smâil gibi 
bir de halef bırakarak Safevî Devleti’nin kurulu"unun gerçekle"mesini sa!lamı"tı. (Bkz. 
Hinz, 1948, s. 15-22, 25-27, 32-35). 
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Çi"tiyye tarikatının önde gelen "eyhlerinden ve “Sultânü’l-me!âyih” 
unvanı ile de bilinen Nizamettin Evliyâ (ö. 1325) için bir dergâh in"a 
ettirerek adından söz ettirmi"ti (Gupta, 2019, s. 62).

Bu dönemde Gülbeden-Hıdır Hâce Ça!atay izdivacında oldu!u gibi 
hanedan içi evlilikler oldukça yaygın oldu!u için di!er saray kadınların-
dan Hümayûn’un ye!eni Selime Sultan Begüm de Ekber #ah ile ikinci 
evlili!ini yapmı"tı. Aynı zamanda Selime Begüm, Gülbeden Dildâr gibi 
edebiyat kervanına katılanlar arasında kendisini göstermi"ti. Selime 
Sultan, kocası Bayram Han’ın ölümünden sonra Ekber #ah ile evlenmi" 
zengin hayal gücünü yetene!iyle birle"tirerek Fars dilinde kaleme aldı-
!ı e"siz eserleri edebiyat dünyasına kazandırmı"tı. Ayrıca Selime Sul-
tan Begüm gibi bazı saray kadınları kütüphane yaptırmakla isimlerini 
duyurmu"lardı (Jain, 2003, s. II/253). Bunlardan birisi olan Gülbeden 
Begüm nadir eserleri de topladı!ı büyük bir kütüphane olu"turmu"tu 
(Tuhina, 2013, s. 1-16; Aijaz, 2011, s. 181-187). Bu dönemde kadınların 
yaptıkları edebî ve kültürel faaliyetlerle ödüllendirilip te"vik edildikle-
rine de "ahit oluyoruz. Abdurrahîm Hân-ı Hânân’ın kızı Can Begüm, 
yaptı!ı Kur’an-ı Kerim yorumu ile Ekber #ah tarafından elli bin dinar 
ile ödüllendirilmi"ti (Chopra, 1955, s. 124). 

Bu hanımları bir müddet sonra da #ah Cihan’ın evlenece!i Ercü-
mend Bânû Begüm takip etmi"ti. Daha sonra Padi"ah Begüm olarak 
anılacak olan Bânû Begüm, Mümtaz Mahal adıyla "öhret bulacak ve 
Tac Mahal gibi bir mimari "aheser de onun adına yapılacaktı (Chagha-
tai, 1979, s. 159-171). #ah Cihân’ın en büyük kızı Cihanâra Begüm ise 
selefi Gülbeden gibi bir eser kaleme alarak Bâbür kadınlarının edebî 
yönünü devam ettirecekti. Yetimlere, dullara yardım etmek için birçok 
çalı"ma yapan bu hanım, duygusal karakteri ile de tanınmı"tı. Hint 
tasavvufunun önde gelen isimlerinden Muîniddin Hasan Çi"tî (ö. 1236) 
ve onun müritlerinin biyografilerinden olu"an “Mûnisu’l-Ervâh” isimli 
eseri kaleme alarak Bâbürlü hanımların yazarlık gelene!ini sürdürmü", 
bir yandan da sûfî me"rep karakterini ortaya koymu"tu (Misra, 1965, 
s. 61-70).

Gülbeden Begüm’ün Hac Yolculu"u 
Osmanlılar döneminde haccın usûl ve esasları ile hac güzergâhları 

ve konak yerlerinin anlatıldı!ı hac seyahatnâmeleri kaleme alınmı"tı 
(Kiraz, 2020, s. 311-312). $slâm tarihi sayfalarında ise yaptıkları uzun 
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hac yolculu!u ile ismini ölümsüzle"tiren pek çok seyyah, tövbekâr ve 
kadı yer almı"tır. $smâilî filozof, "âir, âlim ve seyyah Nâsır-ı Hüsrev 
(ö. 1073?), içinde bulundu!u günahlardan arınmak için Aralık 1045’te 
karde"i Ebû Saîd ve Hintli hizmetkârı ile birlikte hacca gitmek üze-
re Belh’ten yola çıkmı"tı. Bundan sonra da yakla"ık yedi yıl sürecek 
bu seyahati esnasında edindi!i izlenimleri “Sefernâme” adlı eserinde 
dile getirmi"ti (Nâsır-ı Hüsrev, 1957, s. 3-6). Bir ba"ka seyyah Endü-
lüs Valensiyalı $bn Cübeyr (ö. 1217), 1183-1185 yılları arasında çıktı!ı 
hac yolculu!u dolayısı ile “Rıhle” isimli bir eser kaleme almı", Mek-
ke-Medine’nin yanı sıra Haçlı seferlerinin sürüp gitti!i Suriye ve Mı-
sır co!rafyası ile de ilgili önemli bilgiler vermi"ti ($bn Cübeyr, 2021, 
s. 50-260). Valensiyalı seyyah $bn Cübeyr’den etkilenen Ortaça!’ın en 
büyük Müslüman seyyahı $bn Battûta (ö. 1368-1369) ise bu yolculu!u 
hayatının anlamı haline getirebilmi"ti. $bn Battûta, 1325’te Tanca’da 
ba"layan büyük hac yolculu!u esnasında Türklerin, Mo!olların, hatta 
Maldivlilerin hükümdarlarıyla tanı"mı", önemli yerlerde bulunmu"tu. 
Ayrıca birçok ülkede kadılık makamına getirilmi", Farsça ve Türkçe bil-
mesi ve yolculuklarında çe"itli siyasî tecrübeler kazanması dolayısıyla 
kendisine bazı diplomatik görevler dahi tevdi edilmi"ti ($bn Battûta, 
1417/1997, s. I/9-146; $bnü’l-Hatîb, 1973-1978, s. III/274). 1330 yılın-
da Cidde’den Kızıldeniz’e açılan seyyah, fırtınalı bir yolculuktan sonra 
Yemen’in Zebîd "ehrine ula"mı", Cebele, Taiz, San‘a ve Aden’i dola"a-
rak Resûlî Hükümdarı Nûreddin Ali b. Dâvûd ile görü"üp ardından da 
Do!u Afrika sahillerini kapsayan gezilerine ba"lamı"tı (Gibb-Becking-
ham, 1994, s. IV/884). Onun takip etti!i bu rota da biraz sonra bahsede-
ce!imiz üzere Gülbeden Begüm’ün hac güzergâhı ile oldukça benzerlik 
arz etmi"ti.

Gülbeden Begüm’ün ya"adı!ı Hindistan’da hac yolculukları, Müs-
lümanlar arasında oldu!u kadar Hindûlar arasında da yaygın olarak 
yerine getirilen bir ibadetti. Hindistan’da Ortaça!’lara do!ru hac için 
uzak yerlere gitmek gelenek halini almı"tı. Güneyde Comorin körfezi, 
do!uda Orissa, batıda Kathiavar ve kuzeyde Himalayalar, Brahman 
azizlerinin inzivâya çekildi!i yerler olarak kar"ımıza çıkar. Hindû ha-
cılar, buradaki nehirlerde yıkandıktan sonra hac görevini ifa etme ya-
nında kutsal mekânların çevresinde dönerek de bu vecibelerini yerine 
getirirlerdi. Hinduizm’de Benâres’i ziyaret etmek ve Ganj nehrinde yı-
kanmak, müntesiplerine ölümden sonra yeniden dünyaya geli"te daha 
mutlu olma ümidini vermekteydi (Bhardwaj, 1987, s. XI, 353-354). 
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Hindistan’dan yapılan hac yolculukları ise Gazneli Mahmud’dan 
(998-1030) beri sürmekte idi. Gazne üzerinden Hindistan’a on yedi se-
fer gerçekle"tiren Mahmud Gaznevî, son seferlerinden birinde ele ge-
çirdi!i altın heykelin bir kısmını Mekke ve Medine’ye göndererek Ha-
remeyn’e olan saygısını göstermi"ti (Merçil, 2003, s. 362-365). Gazne 
Sultanı $brâhim (1059-1099) ise her yıl bir Kur’an istinsah ederek onu 
di!er hediyelerle birlikte Mekke’ye göndermesi ile öne çıkmı", hacca 
gidemese de bu kutsal mekânlara olan saygısını göstermi"ti (Merçil, 
1996, s. 480-484).

Delhi Türk Sultanlı!ı döneminde yapılan hac yolculukları ile ilgili 
elimizde belirgin misaller yokken, Bâbürlüler devrinde ise hacca yo!un 
olarak gidildi!ine "ahit oluyoruz. Hümâyun #ah, 1539 ve 1540 yılında 
Afgan asıllı Sûrîler’in kurucusu ve ilk hükümdarı #îr #ah (1540-1545) 
kar"ısında önemli ma!lubiyetler alınca, Hindistan’da tutunamayaca!ı-
nı anlayıp Safevîlere sı!ınmı" ve #ah Tahmasb’dan (1524-1576) yardım 
görmü"tü. Di!er karde"lerinin durumları daha da acıklı olmu", Hin-
dâl Mirza Mo!ollarla yaptı!ı sava"ta hayatını kaybederken, Askerî ve 
Kâmrân da hac için Mekke’ye gitmi"ler ve orada ölmü"lerdi. Humâyun 
ise 1555 yılında yeniden Hindistan’a hâkim olarak Bâbürlü iktidarı-
nı ikinci kez kurmayı ba"armı"tı (Bayur, 1950, s. II/41-56). Bu karı"ık 
dönemde duygu dünyası oldukça yıpranan Gülbeden Begüm’ün Kâbil’e 
sı!ındı!ını, 1556’da karde"i Hümâyun ölüp de yerine ye!eni Ekber pa-
di"ah olunca yeniden Hindistan’a döndü!ünü de hatırlayalım. Kocası 
Hıdır Han ise bu sırada Lahor valisi oldu!u için Gülbeden, yalnız ba"ı-
na Agra’ya dönmü"tü (#ahin, 2016, s. 9).

Bundan sonra da hac yolculukları devam etmi", Bâbür impara-
torlarına kar"ı çıkan asi emirler, daha sonra itaat arz edince hacca 
gönderilerek ödüllendirilmi"lerdi. Gülbeden Begüm’ün de hamisi olan 
Ekber #ah, 5 Kasım 1556 cereyan eden Panipat/Pânîpet Meydan Sava-
"ı’nda Bayram Han tarafından bozguna u!ratılmı" ve Hemû Delhi "eh-
rini geri vermek zorunda kalmı"tı. Ertesi yıl Bâre Seyyidleri de itaat 
arz ederek Bâbürlülerin hizmetine girmi", Ekber #ah 1560 Ekim’inde 
Bayram Han’ı görevlerinden azlederek hacca göndermi"ti. Ancak bu 
bahtsız Bâre Seyyidi, Patan; Müslümanların verdi!i isimle Gucerât’tan 
geçerken Afganlar tarafından öldürülmü" ve Mekke’ye vasıl olamamı"tı 
(Konukçu, 1994, s. 542-544). 
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Gülbeden Begüm’ün kaleme aldı!ı Hümâyunnâme, 1553 olayları 
ile sona erdi!i için onun 1574 yılında34 niçin hacca gitti!ine dair belirgin 
bir neden tespit edemiyoruz. Ancak Hümâyun’dan sonra en çok sevdi!i 
karde"i olan Hindâl Mirza’nın Mo!ollarla yaptı!ı sava"ta hayatını kay-
betmesi ve di!er erkek karde"leri olan Askerî ve daha önceki isyanında 
gözleri kör edilen Kâmrân’ın da hac için gittikleri Mekke’de vefat etmele-
rinin de onun bu yolculu!a çıkmasında etken oldu!unu rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Öte yandan ye!eni ve hamisi Ekber #ah’ın bu yıllarda ba"ken-
tini ta"ıdı!ı Fetihpûr Sikri’de yaptırdı!ı divanhânede Mecûsî, Hindu, 
Budist ve Hristiyan bilginlerini toplayarak dinî konularda münazara 
yaptırması (Bkz. Nizami, 1989) da bu yolculu!a çıkmasında rol oynamı" 
gözüküyor. Gülbeden Begüm, Ekber #ah’ın yönlendirmeleri yanında bu 
sıkıntılardan arınmak ve dinî bir i"tiyak duymak için de bir hac yol-
culu!una çıkma gere!i hissetmi" olabilir. Nitekim bu hac yolculu!unu 
Ekber #ah da te"vik etmi", hatta kendisi dahi bu yolculu!a katılmak is-
temi"ti. Ancak onu bu yolculuktan Ekber #ah devrinin önde gelen âlim, 
"âir ve devlet adamı Ebü’l-Fazl el-Allâmî son anda vazgeçirmi"ti. Ekber 
#ah da Ebü’l-Fazl el-Allâmî’nin de te"vikleri ile olu"turmaya çalı"tı!ı 
“dîn-i ilâhî” (tevhîd-i ilâhî) giri"imlerinden dolayı ortaya çıkan tepkileri 
dindirmeye yönelik olarak bundan sonra Sikrî’den Ecmir’e kadar yaya 
yürüyece!i bir hac yolculu!una çıkmayı adet haline getirmi"ti. Ekber 
#ah, Ecmîr’de Hâce Muînüddin Çi"tî’nin kabrini ziyaret edecek ve ken-
disine kar"ı yapılan ate"li tenkitlerin de böylece önüne geçmeye çalı"a-
caktı. Ekber #ah, bu farklı hac ziyaretleri ile aynı zamanda bir ba"ka 
amaç daha gütmü" ve buradaki daha önce hüküm süren Racpût ha-
nedanına (1018-1303) da gözda!ı vermi"ti (Nizâmeddin Ahmed, 1927-
1939, s. II/429). Ekber’in bu ziyaretlerinde Hindû adetlerinde de sıkça 
görülen a!ırlı!ınca altın, gümü" ve ba"ka de!erli mallar da!ıtılmı", bu 
ziyaretlerde yanı ba"ında ismini mutasavvıf Salim Çi"tî’den almı" olan 
o!lu Salim45 de yer almı"tı (Richards, 2021, s. 56). Ekber #ah’ın yaya 
olarak Ecmîr’deki evliyâ türbesine yaptı!ı ziyaretten esinlenmi" olması 
muhtemel olan Ekber’in ça!da"ı Safevî #ahı I. Abbas (1587-1629) da bu 
gelene!i devam ettirecekti. #ah Abbas, 1623’te #iîli!in mukaddes yerle-

3 Yapılan son ara"tırmaların bu tarihin 1576’yı i"aret etti!ini de bu vesile ile hatırlatalım. 
Gülbeden’in dönü" tarihi de dikkate alındı!ında bu tespitin daha a!ırlık kazandı!ını da 
zikretmeliyiz. (Bkz. Farooqi, 1986, s. 191-196).
4 Bâbürlülerin gelecekte Nûreddin Cihangir (1605-1627) adıyla imparatoru olacak dördün-
cü hükümdarıdır.
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ri olan Kerbelâ ve Necef’i ele geçirdi!i gibi, kendisi de Isfahan-Me"hed 
arasını yirmi sekiz günde yaya olarak kat edip buradaki $mam Rıza 
Türbesi’ne bir ziyaret gerçekle"tirecekti (Hakyemez, 2016, s. 27, 29). 

Ekber #ah’ın tüm dinleri bir çatı altında toplama amacına yönelik 
“din-i ilâhî” giri"imleri, Hindistan’da X. yüzyıldan beri sünnî gelene!in 
hâkim oldu!u topraklarda tepki ile kar"ılanmı"tı. Bu tepkileri hafif-
letmek isteyen Ekber de 1576-1580 yılları arasında devam edecek olan 
me"hur Gucerât-Aden-Cidde hattında gerçekle"tirilecek hac yolculu!u-
nu organize etmi"ti (Farooqi, 1996, s. 44). Bu yolculu!un en önemli ak-
törlerinden birisi ise hiç "üphesiz Ekber #ah’ın halası Gülbeden Begüm 
idi.

Tüccar ve Hacı Gemilerinin Kalkı! Limanı Gucerât
Gucerât sahilleri, Hindistan’a gelen gemilerin ve denizcilerin u!-

rak yerlerinin en ba"ında geliyordu. Bu bölge 1498 itibarıyla Portekiz-
lilerin de ilgi alanına girmi", Gucerât Sultanlı!ı onlara kar"ı yetersiz 
kalmı"tı. Üstelik onlara yardıma gelen Memlük donanması da etkisiz 
kalmı", Portekizliler bölgedeki a!ırlıklarını sürdürmü"lerdi. Hadım 
Süleyman Pa"a’nın 1538’deki faaliyetlerinden sonra da buraya ba"ka 
Osmanlı denizcileri u!ramı"lardı. $ran Körfezi’nin kapısında Basra’da 
üslenmi" olan kadırga filosu, 1556’da "âir amiral Seydi Ali Reis’in ko-
mutasında Gucerât Yarımadası kıyılarına sürüklenmi" ve burada mü-
rettebatı tarafından terkedilmi"ti. Böylece Hint Okyanusu, kadırga ile 
yelkenli arasındaki oldukça ilginç bir mücadeleye tanıklık etmi"ti (Bra-
udel, 1990, s. II/352).

Gucerât’ın 1572-1573 yılında Ekber #ah tarafından ele geçirilmesi, 
Gülbeden Begüm ve di!er hanedan üyelerinin yapaca!ı kutsal yolculu-
!u kolayla"tırmı"tı. Bu bölge Ekber tarafından ele geçirilmeden önce 
Gucerât Sultanlı!ı tarafından idare ediliyordu. Böylece yakla"ık iki asır 
hüküm süren ve on üç sultan tarafından idare edilen Gucerât Sultanlı-
!ı’nın ba!ımsızlı!ına son verilmi" oluyordu. Gucerât’ın fethi ile Bâbür-
lüler için hac yolları da güvenli hale gelmi"ti. Bölgenin en önemli limanı 
olan Surât ve onun batı sahilleri ile Umman Denizi üzerinden Aden’e 
oradan da Mekke’nin limanı olarak bilinen Cidde’ye kadar mukaddes 
"ehirlere do!rudan eri"im olana!ı sa!lanmı", bu da hac yolculuklarının 
Bâbürlüler için daha kolay olmasını mümkün kılmı"tı. Üstelik Surât 
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bölgesinin 1573 yılında ele geçirilmesinde Zerdü"t rahip Dastur Mihrji 
Rana’nın da katkısı olmu"tu (Rizvi, 1975, s. 130).

Gülbeden Begüm’e bu kutsal yolculukta Ekber #ah’ın e"i Selime 
Sultan Begüm ve pek kalabalık bir kafile e"lik ediyordu. Bunların için-
de karde"i Kamran’ın kızı Hacı Begüm olarak da bilinen Miran"ahî 
de vardı. Hümayûnnâme’den ö!rendi!imiz bir bilgiye göre Gülbeden’e 
e"lik eden ye!eni Hacı Begüm’e bu unvan, Hacca gitmeden önce ve-
rilmi"ti (Gülbeden, 1944, s. 257). Bu büyük ve üst düzey heyete e"lik 
eden bir muhafız heyeti de Agra’dan yola çıkıp Sûret Limanı’na kadar 
gelmi"ti. Ba"larındaki Mîr-i Hac unvanlı özel atanmı" bir Bâbür suba-
yı, bu heyete ve askerlere mihmandarlık etmi", hac yollarının güvende 
tutulması görevini yerine getirmi"ti (Farooqi, 1996, s. 43-44; Richards, 
2021, s. 55). 8/630 yılında Mekke’nin fethinden sonra ortaya çıkan Emî-
rü’l-Haclık görevi, Hz. Peygamber zamanından beri biliniyordu ve bu i" 
için ilk atanan görevliler de Mekke Valisi Attâb b. Esîd ve Hz. Ali gibi 
ki"iler idi (Kettânî, 1990, s. I/147-148, 192-193). 1261-1517 yılları ara-
sında Memlükler tarafından yerine getirilen bu hizmet (Mortel, 1989, 
s. 279-334), Yavuz Sultan Selim’in Ridâniye Zaferi’nden sonra Mısır’a 
hâkim olması ile Osmanlılara geçmi"ti. $lk zamanlar hac emiri olarak 
e"raftan seçilen kimseler zaman zaman bedevî saldırılarına kar"ı ba-
"arısız olunca 1570’lerden itibaren bölge sancaklarından birinin beyi 
Hac Emîri tayin edilmeye ba"lanmı"tı (Uzunçar"ılı, 1972, s. 56-61). 
#imdi de Bâbürlüler ilk kez kendileri hacca gidecek bir heyete Mîr-i 
Hâc adı altında bir görevli tahsis ederek, Ekber’in de $slâm âlemindeki 
nüfuzunun artmaya ba"ladı!ı gösterilmi" oluyordu. Böylece de Ekber 
#ah da etrafındaki yakın adamları tarafından “Sultânü’l-"slâm, Keh-
fü’l-enâm, Emîrü’l-mü’minîn, Zıllullah ale’l-âlemîn” gibi abartılı ifa-
delerle anılacaktı (Konukçu 1994, s. 542-544). Bununla da yetinmeyen 
çevresi Ekber #ah’a sonunda “Halife-i Resûlullah” gibi daha cesur ve 
kastini a"an ifadeler yakı"tıracaklar (Sharma, 1972, s. 222) ve bu du-
rum da muhtemelen hilâfeti üzerlerinde ta"ıyan Osmanlı hükümdarı 
III. Murad’ın dikkatini çekecekti. 

Bu büyük yolculu!un tüm masrafları Ekber #ah tarafından kar"ı-
lanmı", ayrıca Mekke ve Medine’de da!ıtılmak üzere sadakalar ve zekât 
paraları tahsis edilmi"ti (Farooqi, 1986, s. 191; Richards, 2021, s. 55). 
Heyeti, Hint Okyanusu-Aden-Kızıldeniz hattından Cidde’ye ta"ıyacak 
olan geminin özenle seçilmi" ve “"lâhî” ismi uygun görülmü"tü. Özel 
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yapılıp tasarlanmı" olan bu gemi, "imdi Surât Limanı’nda kıymetli yol-
cularını bekliyordu. Bu vecdden oldukça etkilenmi" görünen Ekber #ah 
da hac yolculu!una çıkmak istemi"se de yakın adamı ve sapkın fikirle-
rinin mimarı Ebu’l-Fadl el-Allâmî tarafından engellenmi"ti (Richards, 
2021, s. 55).

Surât Limanı’ndan daha sonra da hacı ta"ıyan gemilerin gönderile-
ce!ini de bu vesile ile hatırlayalım. Gülbeden Begüm ile di!er Bâbürlü 
heyetin Aden’de bulundu!u sıralarda da Ekber’in kendisine muhaliflik 
yapacak ulemâyı Mekke’ye gönderdi!ine "ahit olaca!ız. $ç karı"ıklıkları 
hallettikten sonra 1579’da Agra’ya dönen Ekber #ah, kendisine yapılan 
dinî konulardaki itirazların ba"ında yer alan #eyh Abdünnebî ve Mev-
lânâ Abdullah’ı hac kervanına mihmandar olarak atayıp onlardan kur-
tulacaktı. Bir daha Hindistan’a dönemeyecek olan bu âlimler, Mekke’de 
her yıl Ekber #ah’ın gönderdi!i ihsanların düzenli olarak da!ıtılıp da!ı-
tılmadı!ını kontrol edeceklerdi. Bu amaçla 1580’de son bir hac kervanı 
daha Gucerât sahillerinden ayrılacak, ancak Ekber #ah, Mekke "erifine 
vaat etmesine ra!men, bir daha herhangi bir kervan yollanmayacaktı. 
Bâbürlü tarihçisi John F. Richard’a göre, Ekber #ah’ın geleneksel $slâm 
adına yaptı!ı di!er i"lerde oldu!u gibi Haremeyn’e kar"ı duydu!u heye-
can da böylece azalmı"tı (Richard, 2021, s. 67). 

Oysa bu sırada Osmanlılar, Haremeyn’e büyük bir önem atfediyor 
ve kendilerine özenle Hâdim-ü Haremeyn-i #erîfeyn unvanı veriyor, 
avuç avuç da para harcamaktan kaçınmıyorlardı. III. Murad zamanın-
da (1574-1595) #am hac kervanına deve tedariki için bir vakıf kurulmu" 
ve 600 kadar deve ba!ı"lanmı"sa da #am eyaleti maliyesi, bu durumun 
hayvanlara bakmak için gerekli paranın temininde sıkıntı çıkaraca!ını 
öne sürerek kar"ı çıkmı", vakfın ömrü de pek uzun olmamı"tı (Shaw, 
1962, s. 170 vd.). 

Gülbeden Begüm’ün Beklemek Zorunda Kaldı"ı Aden
Osmanlı, tebaası olmayan, fakat belli bir toplumsal konumu bulu-

nan hacı adaylarına, i"lerini kolayla"tırmak amacıyla yol emri verir ve 
bu belgede, geçecekleri yerlerdeki yöneticilerden bu ki"ilere yardımcı 
olmaları istenirdi. Meselâ 1565’te $ran #ahı I. Tahmasb’ın Basra Kör-
fezi üzerinden gönderdi!i hacılara özel bir yol emri verilmi"ti. Safevî 
hacılarının Mekke’ye geldikleri bu yıl, Tebriz’de de #ah Tahmasb ilginç 
uygulamalarda bulunmu"tu. Melankolik bir ki"ili!e sahip olan #ah 
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$smâil’in o!lu, rüya yorumlarına önem verirdi. Gördü!ü bir rüyasının 
etkisiyle 1565’te ülkede bütün vergileri kaldıran Tahmasb, bundan do-
layı halkın sevinçten bayram yapmasına neden olmu"tu (Bûdâk Mün"î 
Kazvînî, 1378, s. 225-226).

1576’da Bâbürlü Hükümdarı Ekber #ah’ın Sûret Limanı’ndan yola 
çıkan Gülbeden Begüm’ün de yer aldı!ı özel heyetine Aden ve di!er ge-
çi" noktalarında ibraz edilmek üzere böyle bir yol emri verilmi"ti (Faro-
oqi, 1996, s. 44). Verilen bu yol emiri ile de Osmanlı idaresindeki Aden 
ve Haremeyn’de bu ayrıcalıklı heyet, gerekli hürmete layık bir "ekilde 
hac vazifelerini yapmı"lardı.

Üç buçuk yıl Hicaz’da kalan Gülbeden’in, Hindistan’a dönerken 
bindi!i gemi Aden’de kaza geçirdi. Bir yıl kadar burada bekledikten 
sonra nihayet 1580’de Hindistan’a ula"abildi. Aden’de kaldı!ı sırada 
kendisine iyi davranılmadı!ı için Ekber #ah durumu Osmanlı Padi"ahı 
III. Murad’a (1574-1595) bildirmi", Padi"ah da suçluları cezalandırmı"-
tı. Gülbeden Begüm, hac dönü"ünde ye!eni Ekber #ah tarafından "ahsi 
hatıralarını yazmakla görevlendirilmi" ve hac yolculu!unda ya"anan 
tatsızlıklar unutulmaya çalı"ılmı"tı (Farooqi, 1996, s. 44-45; #ahin, 
2016, s. 9). Sonunda, Gülbeden Begüm 7 Mayıs 1603’te 80 ya"ında iken 
öldü!ünde Ekber #ah, halasının tabutunu bir müddet ta"ıyarak ona 
olan minnet ve saygısını göstermi"ti (Rekha, 1967, s. 251). 

Bu kalem ehli ve kitapsever Bâbür Prensesi’nin hac yolculu!u ile 
ilgili elimizdeki tüm bilgiler bunlardan ibarettir. Buna ra!men Gülbe-
den Begüm’ün Aden’de geçirdi!i bir yıl içinde Osmanlı hakkında neler 
dü"ünmü" olabilece!i ile ilgili bazı tahminlerde ve tahlillerde bulun-
mak istiyoruz. Gülbeden Begüm, Osmanlı ile ilgili en net kanaatleri, 
hükümdar karde"i Hümâyun’un yanına 1555 yıllarında gelen denizci-
lik, astronomi ve co!rafyaya dair eserleriyle tanınan Osmanlı denizcisi 
Seydi Ali Reis (ö. 1562) aracılı!ı ile edindi!ini biliyoruz. Hatta Seydi Ali 
Reis, Delhi’de iken usturlap hesâbından husûf ve küsûf ulûmunu ö!ren-
mek isteyen Hümâyun #ah’ın iste!i üzerine “Mir’ât-ı Kâinât” isimli bir 
eser kaleme almı"tı (Kâtib Çelebi, 1943, s. II, 1649). Seydi Ali Reis’in 
Hindistan’da bulunurken Ça!atay Türkçesini de ö!rendi!ini ve bu dilde 
yazdı!ı "iirleri Hümâyun #ah’ın çok be!enip kendisini Ali #îr Nevâî ile 
mukayese ederek “Mîr Ali #îr-i Sânî” unvanını verdi!ini (Turan, 1994, 
s. X/531) de muhtemelen Lahor’da iken duymu"tu. Bundan sonra Seydi 
Ali Reis ile Hümâyun #ah’ın sohbetleri devam etmi"ti. Osmanlı kaptanı, 
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Hümâyun ve çevresindekilere Kanûnî Sultan Süleyman’ın (1520-1566) 
sahip bulundu!u güç ve kudreti anlatmaya çalı"mı"; Hindistan’ın, yedi 
iklim hâkimi Osmanlı padi"ahına ait toprakların onda biri kadar bile 
olmadı!ını söyleyerek de devletinin gücünü ortaya koymu"tu. Bunun 
üzerine Hümâyun #ah da, “Yeryüzünde padi!ahlık namı, devletlü hu-
dâvendigârın hakkıdır” diye mukabelede bulunarak Kanûnî’ye dualar 
etmi"ti. Gülbeden, Seydi Ali Reis’in Delhi’de hizmetine girme teklifini 
kabul etmedi!i Hümâyun #ah’ın son nefesinde de yanında bulundu-
!unu duymu"tu. Üstelik Osmanlı’nın bu Mısır ve Hint kaptanının 28 
Ocak 1556’da Hümâyun #ah öldü!ünde devlet adamlarının ne yapa-
caklarını tartı"tıkları sırada onlara veliaht Ekber #ah tahta geçinceye 
kadar Osmanlılar gibi ölüm olayını gizlemelerini tavsiye etti!inin ve 
onların da bu tavsiyeye uyduklarının (Seydi Ali Reis, 1313, s. 51-55) 
haberini almı"tı.

Gülbeden Begüm’ün Aden’de gemisinin batması üzerine bir yılını 
geçirdi!i bu "ehirdeki Osmanlı yönetimi bu esnada farklı bir çehreye 
bürünmü"tü. 1571’te $nebahtı’da alınan büyük deniz ma!lubiyetinden 
yakla"ık üç yıl sonra Padi"ah II. Selim ölmü", onun yerine o!lu III. Mu-
rad tahta oturmu"tu. Yeni Sultan, Venedik asıllı annesi Nurbânû’nun 
(ö. 1583) telkinleri ile II. Selim’in di!er e"lerini Eski Saray’a gönder-
mi"ti. Tahtta hak iddia etmemeleri için de en büyü!ü sekiz ya"larında 
olan erkek karde"lerini huzurunda bo!durmu"tu. Bu elîm cinayeti du-
yan "ehzadelerin annelerinden birisi ise ya"adı!ı büyük "okun etkisi 
ile kendisini bıçaklayarak intihar etmi"ti (Gerlach, 2006, s. I/128 vd.).

Barbaros Hayreddin Pa"a’nın Adalar seferi sırasında esir aldı!ı Ve-
nedikli bu cariye, II. Selim’e erkek evlat dünyaya getirerek haseki sını-
fına dâhil olmu" ve sarayın en etkin ki"isi konumuna yükselerek selefi 
Ukrayna asıllı Hürrem Sultan’ın hırs ve idealine varis olmu"tu (Arbel, 
1992, s. 241-259). III. Murad’ın ona kar"ı büyük saygı göstermesinin de 
etkisi ile vâlide sultanlık, yüksek bir statüye ula"mı"; hânedanın önem-
li ve güçlü bir mevkii haline gelmi"ti. Nurbânû’nun hem hânedan üyele-
ri hem üst düzey görevlileri arasında yüksek mebla!lara ula"an günlük 
2000 akçe tutarındaki harçlı!ı, onun 1580’lerdeki gücünün bir ba"ka 
yansımasıydı. Nurbânû Sultan’ın Venedikliler ile yakın siyasî diploma-
tik teması hakkında elçi raporlarında geni" bilgi bulunması (Spagni, 
1900, s. 254-333) ise Osmanlı’nın merkeziyetçi devlet anlayı"ının yok 
olmaya ba"ladı!ının bir ba"ka göstergesi idi. 1583’te Venedik Senatosu, 
yararlı hizmetlerinden dolayı kendisine 2000 Venedik altını de!erinde 
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hediye yollamayı kabul etmi"ti. Bir ba"ka rapora göre Girit’e yönelik 
muhtemel Osmanlı saldırısını önlemi" ve Venedik’e sava" açılmaması 
konusunda Kaptan-ı deryâ Kılıç Ali Pa"a’yı (ö. 1587) dahi uyaracak ka-
dar kendisinde güç ve cesaret görmü"tü (Peirce, 1993, s. 296-297).

Bu ya"ananlar da sultanların hasekilerinin artan etkisinin; Os-
manlı devlet sistemini bozdu!unu ve devletin duraklamaya girdi!ini 
göstermi"ti (Shaw, 1977, s. I/98). Nurbânû Sultan 1583 yılında öldü-
!ünde, aniden annesinin rehberli!ini yitiren III. Murad’ın büyük üzün-
tü ya"aması da (Shaw, 1977, s. I/179) onu bir bo"lu!a dü"ürmü"tü. Bu 
bo"lu!u da Bosna asıllı e"i, gelece!in Osmanlı padi"ahı III. Mehmed’in 
de annesi olan Safiye Sultan (ö. 1619) doldurmaya ba"lamı"tı. Safiye 
Sultan’ın en büyük destekçileri bir Macar mühtedisi olan Bâbüssaâde 
A!ası Gazanfer A!a ile Bostancıba"ı Ferhad A!a idi ve onların sayesinde 
de sarayın oldu!u kadar devletin pek çok i"ine müdahale edebiliyordu 
(Gerlach, 2006, s. II/637). Bu sırada Padi"ah III. Murad 1579’da, tam 
da Gülbeden Begüm’ün Aden’de mahsur kaldı!ı yıl, Do!u’da Safevîler’e 
kar"ı bazı ba"arılar kazansa da Sokullu Mehmed Pa"a gibi Osmanlı’nın 
duraklamasına milad te"kil etti!i söylenecek önemli bir devlet adamını 
bir suikast sonucu yitiriyordu (Schweigger, 2004, s. 99-100).

Gülbeden Begüm’ün mahsur kalıp, idarecisinden kötü muame-
le gördü!ü Aden de sanki eski ha"metli günlerini yitirmi" gibiydi. 
1511’den sonra Kızıldeniz’e açılarak uzun bir mücadeleden sonra Ha-
remeyn’i tehdit eden Portekizliler’i Aden ve çevresinden uzakla"tıran 
Selman Reis (ö. 1528) ($bn $yâs, 2018, s. 108) ve Aden’i 1538’de Osman-
lı hâkimiyeti ile tanı"tıran Hadım Süleyman Pa"a’nın (ö. 1547) etkili 
faaliyetleri (Uzunçar"ılı, 1982, s. II, 393-397) çoktan geride kalmı"tı. 
Osmanlı da devlet-i ebed müddetlikten farklı bir mecraya do!ru akmaya 
ba"lamı", duraklama dönemi ile yoluna devam etmi"ti. Ancak Osmanlı-
lar, Bâbürlülerden sonra yakla"ık yarım asır daha tarih sahnesinde ka-
lacaklar, yıkılırken dahi $ngilizler ve müttefiklerine Çanakkale gibi çe-
tin geçitlerde büyük ma!lubiyetler ya"atmaktan geri durmayacaklardı.

Sonuç
Hindistan bölgesi, kadîm geçmi"i ve birikiminin yanı sıra burada 

kurulan Türk-$slâm devletlerinin varlı!ı ile de tanınmaktaydı. X. yüz-
yılda Gazneliler ile ba"layan bu süreç, Delhi Türk Sultanlı!ı ve nihayet 
Bâbürlüler ile noktalanmı"tı. Yakla"ık dokuz asırlık bu süreç içerisinde 
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de hanedan hanımları zaman zaman etkin olmu"lar, Raziye Sultan gibi 
hükümdarlar dahi çıkarabilmi"lerdi. Bu süreç, Bâbürlüler ile XVI. asır 
itibarıyla daha da zengin örneklerle tanı"mı", "âir, kitap meraklısı ve 
müellif Gülbeden Begüm gibi renkli "ahsiyetleri ön plana çıkarmı"tı. 
Günümüzde dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen Tac Ma-
hal’ın yapılmasına sebep olarak gösterilen Ercüment Banû Begüm’den 
daha renkli ve birikimli bir hanım olan Gülbeden Begüm’ün #ah Cihan 
gibi kendisine ölümüne ba!lı bir e"i yoktu. Karde"lerinin kanlı iktidar 
mücadelelerine "ahit olan bu duygusal Bâbürlü prenses ya"adıklarını, 
kaleme aldı!ı Hümâyunnâme ve çıktı!ı bir hac yolculu!u ile unutmaya 
çalı"acaktı.

En çok sevdi!i abisi Hümâyun’un o!lu Ekber’in ilk iktidar 
günlerinde Agra’ya gelerek ye!enine destek olmaya çalı"an Gülbeden 
Begüm, Hümâyunnâme’yi de Ekber’in te"vikleri ile kaleme almı"tı. An-
cak bu kabiliyetli ve ba"arılı hükümdarın çevresinin tesiri ile olu"tur-
maya çalı"tı!ı din-i ilâhî adlı yeni olu"um, sünnî inançların hâkim oldu-
!u Hindistan’da tepki ile kar"ılanmı"tı. Yeni fetihlerle ismini yücelten 
Ekber #ah, kar"ıla"tı!ı bu muhalefeti ortadan kaldırmak için bir hac 
yolculu!u düzenlemi"ti. Böylece Ekber #ah, $slâm’ın temel rükünlerin-
den birisi olan hac farizasına sahip çıktı!ını göstererek kendisine yö-
neltilen ele"tirileri de bertaraf etmeye çalı"mı"tı. Gülbeden Begüm’ün 
de i"tirak etti!i bu hac yolculu!u Gucerât sahillerinden Kızıldeniz’deki 
Mekke’nin limanı sayılan Cidde’de sona ermi"ti. Dönü" yolunda Bâbür 
heyetini ta"ıyan geminin Aden’de batması ile Gülbeden Begüm ve yol 
arkada"ları, bir yıl Osmanlı idaresindeki bu önemli liman "ehrinde kal-
mı"lardı. Bu sırada Bâbürlüler yükseli"lerini sürdürürken verdikleri 
ate"li silah deste!i ile onların Hindistan’da devlet kurmalarının önünü 
açan Osmanlılar ise bir duraklama sürecine giriyorlardı. Bunun pek 
çok nedeninden biri de Osmanlı sultanlarının yabancı kökenli e"lerinin 
devlet yönetiminde yıkıcı etkilerinin olması idi. 

Gülbeden Begüm’ün Aden’de geçirdi!i bu bir yıl, iki devletin mu-
kayese edilmesine ve tarihin yeni bir soluk almasına fırsat sa!layacak 
olayların yeniden hatırlanmasına sebep olmu"tur. Ancak Osmanlılar, 
Ekber #ah gibi inanç bazında sıra dı"ı e!ilimlere sahip padi"ahlar çı-
karmadı!ı minvalinde topraklarında da Ebu’l-Fadl el-Allâmî gibi sap-
kın fikirli âlimleri de barındırmamı"lardı. Bu da Osmanlıların Bâbürlü-
lerden daha uzun sürecek bir devlet kurmalarının nedenlerinden birisi 
olacaktı. Bâbür ve Osmanlı yakınla"masının, ortak dü"man Safevîlere 
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kar"ı bir ittifak gerçekle"tirememesi ise büyük bir kayıp olmu"tur. Kan-
dehar üzerinden Safevîlerle çarpı"an Bâbürlüler ile Van-Kars hattında 
Kızılba"larla harp eden Osmanlılar aynı anda do!udan ve batıdan $ran 
topraklarına hücum edebilselerdi, tarihin akı"ı da de!i"ebilir, sünnî $s-
lâm’ın önündeki barikat kaldırılabilirdi.
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