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Osmanl~~ ~mparatorlu~unda birçok kad~n~n siyasal rol oynad~~~~
görülürse de bunlar daima perde arkas~ nda ve koca ve o~ullar~~
üzerindeki nüfuzlar~n~~ kullanarak ve onlar~~alet ederek oynanm~~~
rollerdir.
Ortaasya ve Hindistan Türkleri aras~ nda ise do~rudan do~ruya siyasal ve askeri rol oyn~ yan yani devleti idare ve askere
kumanda eden kad~ nlara tesadüf olunur. Bundan ba~ka ora Türk
Kad~nlar~~ aras~nda erkek sporlar~na giri~en kad~nlar da çoktur,
bunlar~ n baz~ lar~ ndan bahsedece~iz.
Müslüman de vrindeki Hindistan Türkleri mevzuubahs olunca
~u cihetleri daima hat~rda tutmal~d~ r ki 1605 de ölen Ekber Gurkana kadar (Baburun do~rudan do~ruya ve Büyük Timurun 7 nci
göbekten torunudur) Hint taht~na ç~ kan hemen bütün Türk hükümdarlar ya Türkistan ve ~imdiki Afganistan ve ~randa do~mu~~
Türklerden idiler veyahut babalar~~ oralarda do~mu~tu. Büyük
memur ve kumandanlar~n vaziyeti de öyledir ; ya~am tarzlar~nda
ve elbiselerinde Türk adetlerini aynen muhafaza etmekte idiler.
O devirlerden kalma minyatürlerde ezcümle Patna Kütüphanesinde mahfuz «Tarihi Hanedan~~ Timuriye» adli eserde bulunanlar~nda, kad~nlar~ n, hiç olmazsa saray ve zengin kad~nlar~n~n evde
hotoz veya külah ve d~~arda al~ n üzerindeki saçlar~ n bir parças~~
aç~kta kalmak üzere bir ba~örtü giydikleri görünmektedir. Bunlar d~~ar~ya ~imdi baz~~ senelerde moda oldu~u veçhile son derece dar entarilerile ç~kmaktad~ rlar.
Baburun k~z~~ ve Hümayunun k~zkarde~i olan Gülbedenin
Hümayunname adl~~ eserinde Hümayun taraf~ndan verilen baz~~
z~yafetlere ait izahattan öyle anla~~lmaktad~ r ki ziyafette erkek
ve kad~nlar beraber bulunmakta ve eylenmektedirler. Keza ayni
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esere göre kad~nlar aras~nda sporlar ve bunlar~n en gücü olan
Çukana (polo) merakl~~kad~nlar çoktur.
*•
Bu umuml malflmattan sonra baz~~me~hur kad~nlardan bahsedelim.
Sultan Raziye. — Bu gibi kad~nlar~n en eski ve me~huru 1236 da
Ölmü~~olan Dehli Sunam Iletmi~in k~z~~Raziyedir. iletmi~~ölümünden dört sene evvel k~z~n~~ veliaht yapm~~t~r. Bu zat Hindistan~n
a~a~~~yukar~~ yar~s~na hakim bulunuyordu; devlet ricali hükümdarl~~a elveri~li büyük ya~ta o~ullar~~varken niçin k~z~n~~ veliaht
yapt~~~ n~~sormu~~ve bunu muvaf~k görmediklerini kendisine söylemi~lerdi. Iletmi~~cevaben «O~ullar~m hep gençlik e~lencelerine
dalm~~lard~r, onlar~n hiçbiri devlet i~lerini görecek kabiliyette
de~ildir ve hükümet i~lerile me~gul olmazlar, ben öldükten sonra
görülecektir ki, o~ullar~mdan hiçbiri k~z~ m kadar veliahtl~~a lay~k
de~ildir.» [1]
iletmi~in beyleri buna inanmam~~~olacaklar ki o, ölünce tahta
o~lu Firuzu ç~karm~~lard~r ; fakat bu gencin iktidars~zl~ k~~ve anas~~
~ah Türkmenin zulüm ve entrikalar~~yüzünden ortal~k karma kar~~~k olmu~~ve valiler isyan etmi~tir. O~lunun taht~n~~ sa~lamla~t~rmak için ~ah Türkmenin üvey k~z~~Raziyeyi öldürtece~i ~ayias~~
ç~k~nca Dehli Türkleri ayaklan~p Raziyeyi Sultan ilan etmi~lerdir.
O karga~al~k esnas~nda onun üvey karde~i Firuz öldürülmü~tür.
Raziye Sultan olunca az zaman içinde asayi~i iade etmi~~mahir siyasasile valiler ittifak~n~~bozup babas~n~n imparatorlu~una
hakim olmu~tur. Erkek elbisesi ile ve tabii ba~~ve yüzü aç~k
olarak dola~~rd~; bu hareketinin fena telakki edildi~ine dair emare
yoktur.
Raziyenin saltanat~~ancak üç buçuk sene sürebilmi~tir. Sebebi
kendi ihtiyats~zl~~~d~r.
Yakut isminde bir Habe~i o zaman mühim bir makam addedilen Ahir Beyligine tayin etmi~tir. o devirde Hindistana hakim
olan Türkler aras~nda Türklük taassubu çok büyüktü, bu taassup
o kadar ileri gidiyordu ki ekseriyeti Ceyhunun garbinde bulunan
Türkmenlerle ekseriyeti ayni nehrin cenubunda bulunan Kalaçlar
için dahi baz~~farklar gözetilirdi. Mesela 1290 da Dehli taht~na
ç~kan Kalaç Türklerinden Tülek o~lu Celalettinin saltanat~n~~bir
çok beyler uzun zaman tan~mam~~lard~r. Bu gibi dü~üncelerin
[1] Tabakat~~Nasiri.
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hâkim oldu~u bir muhit tabii bir Habe~in Ahir Beyi olu~unu çekemezdi ve çekmedi. O devrin vak'a nüvisi olan Gvalyor kad~s~~Ciircanl~~
Seraceddin o~lu Osman sadece Habe~~Yakutun Sultan~n teveccühünü
kazand~~~n~~ yaz~yorsa da 16 inci as~rda yani iki as~r kadar sonra
yaz~lm~~~olan Tabakat~~ Ekberide ikisi aras~nda fazla bir teklifsizli~i ima eden cümleler vard~r.
Bu son cihetin asl~~olmasa dahi Raziyenin bir Habe~i Ahir
Beyi yapmas~~ siyaseten de anla~~labilir; zira o devirde Hindistandaki Türk beyleri son derece mütesanit olup bu sayede hükümdara var~nc~ya kadar her ~eye tahakküm etmekte idiler, Raziye öldükten sonra bunlar~n en ileri gelenleri «K~rklar» adile bir
komite te~kil edecek ve içlerinden en nüfuzlusu olan Balaban
Ulu~~Han Padi~ah olunc~ya kadar yani 26 sene hakiki nufuzü
ellerinde bulunduracaklard~ r. Raziyenin bir Habe~i saray~ n~n mühim bir makam~na getirmesi beyler aras~ndaki tesanüdü k~ rarak
kendi nüfuzunu kuvvetlendirmek ve onlarla mücadele için bir
silah elde etmek istemesinden ileri gelebilir ve bu tayin bir ba~lang~ ç olabilir. Yani Raziyenin, ~ahsi tahakkümünü kurmak ve
sa~lamla~t~ rmak için, çok kere Türkten gayrisine dayanma~a heves eden Osmanl~~Padi~ahlar~ n~nkine benzer bir siyasa tutmak istemi~~olmas~~ mümkündür, Belki bu gayeyi sezdiklerinden belki de
genç ve bekâr Padi~ah~ n bir Habe~le; teklifsizli~ini çekemediklerinden Türk Beyleri ayakland~lar. Lahor valisi Ayazo~lu ~zzettin
Tabarhind valisi Altuniye ve bizzat Raziyenin Emin i Haeipi yani
ba~~mabeyincisi olan Aytekinin beraberinde hemen bütün Beyler
isyan ederler. Habe~~Yakut öldürülür ve esir edilen Raziye Altuniyeye teslim edilir, yerinede ba~ka bir karde~i Behram Padi~ah
ilan olunur (1240). Fakat Altuniye esiri Raziye ile evlenir ve
ikisi birden tekrar saltanat davas~na kalk~~~rlar. Karaku~~gibi
zaman~n en kudretli emirlerinden baz~lar~~ kendilerine taraftar
olurlarsa da yenilirler ve kaçarken Hindular taraf~ndan öldürülürler.
Zekâ ve cesaretile me~hur olan Raziye bu suretle pek genç
ya~~nda belki fazla kurnazl~~~ndan ve belki de ihtiyats~zl~ k ve
zaf~ndan hem taht~n~~ hem can~n~~vermi~tir.
**
Gülü Blhi~t.— 14 üncü asr~n ba~lar~nda Alâettin Kalaç Hint
Padi~ah~~iken Malva'da bulunan Jalor Racas~~(yani Hindu hükümdar~) Kamer Deo bizzat Alaettinle bir meydan muharebesinde boy
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dlçrr~e~e haz~ r oldu~unu ilan etmi~ti. Dünyan~n en büyük Fatihleri aras~ nda bulunan ve 500,000 atl~~ asker besliyen Alaattin bunu
dünyaca Racaya kar~~~saray kad~nlar~ndan Gülü - Bihi~tin fiilen
kumanda etti~i bir k~ t'ayi gönderir. O kadar övünen Baca yenilir
ve teslim olacak raddeye gelirse de Gülü - Bihi~t o s~ ralarda
hastalan~ p ölür, yerine geçen o~lu ~ahin anas~n~ n kabiliyetini
haiz olmad~~~ ndan bir muharebe kaybeder ve bozgunda ölür. Nihayet Alaattin yeni kuvvetler ba~~nda Kemalettin Kurt ad~nda ba~ka
bir kurnandan gönderir, Jalor al~n~ r ve raca idam edilir.
* *

15 inci asr~ n sonunda ve 16 inci asr~ n ba~lar~nda ya~am~~~olan
Babürün anneannesi Isen Devlet Begum ve annesi Kutluk Nigar
Begum müstakilen devlet ve ordu idare etmi~~olmamakla beraber
bilhassa Babürün küçüklü~tinde veyahut onun haz~ r olmad~~~~vakitlerde beyler meclisinde ve umumi idare i~lerinde do~ru ve
isabetli rey sahibi olduklar~n~~ ve icab~ nda idari ve siyasal mes'uliyetler alabileceklerini göstermi~lerdir. Babürün ablas~~ Han Zade
Begum de, bilhassa onun ölümünden sonra, ye~enleri için çok kere
hürmetie dinlenilen bir mü~avir ve ak~l hocas~~ olmu~tur.
Babürün k~ z~~ ve Humayunun karde~i Gül - Beden gayet anlay~~l~~ ciddi ve samimi bir muharrirdir; az ilerde bugün mevcut
tek nüshas~~ farsça olan Humayunname adl~~ eserinden baz~~ parçalar alaca~~z.
Hurrem Begum — Buna mizaci dolay~ sile olacak, Haram
Begum da derler; Kocas~~ Süleyman Mirza Timur soyundan olup
Humayunun büyük amcas~ = torunudur. Bu itibarla Humayunname de Hurreme Türkçe «gelin» denilmektedir. Süleyman Mirza
Badah~anda (Pamirin Garb~) Kalei Zafere hakimdir, fakat as~l
idare ve kumanda fiilen kar~s~n~n elindedir.
O devirde Babürün iki büyük o~lu Humayun ve Kam~ ran
~iddetli bir taht kavgas~ na tutu~mu~lard~; 1550 de karde~i taraf~ndan bir bask~ na u~rad~ ktan sonra pek kötü bir vaziyete dü~en
Humayun, Hurrem Beguma ba~vurur. Gülbeden Humayunnamede
vak'ay~~ ~öyle anlatm~~t~ r. (S :91)
«Hazreti Padi~ah Hurrem Begüme haber gönderdi, geline
söyleyin ki bana mümkün oldu~u kadar çabuk Badah~an Ordusunu
haz~ rlay~p göndersin. Begum pek az bir zaman içinde bir kaç
bin ki~iyi at, silah ve levaz~mile birlikte haz~rlad~, her~eylerine
kendisi himmet ve nezaret etti; onlarla beraber ta geçide kadar
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geldi, oradan askerleri yollad~~ ve kendisi geri döndü, bu asker
geldi ve Hazreti Padi~aha mülhak oldu. Çar~ k~ ran veya Karaba~~da
Mirza Kâm~ ranla sava~~oldu, Hazretin (Hümayun) askeri galip
geldi ... »
Hurremin bu gibi faziletleri dolay~sile aile içinde itibar~~ büyüktü; bu vak'alardan az evvel Kâm~ran~n onu kendi taraf~na
çekerek kuvvetinden istifade etmek için tatbika kalk~~m~~~oldu~u
çareyi Gülbeden ~öyle anlat~r. (S . 89)
«Mirza Kâm~ran Gülâpta iken Turhan Beyge adl~~fesatç~~ bir
kad~ n ona yol göstererek der ki: «Hurrem Begüma a~ k gösteriniz,
bu maslahata muvaffak olur. Bu k~sa ak~ ll~= sözüne uyan Mirza
Kâm~ ran Bige A~a (kad~nd~r) vas~tasile Hurrem Begüma bir mektup ve bir rupaki (s~ rmal~~ i~lemeli tül) gönderir, bu kad~n mektup
ve r~~ pakiyi Hurrem Begümün önüne koyar ve Mirza Kâm~ ran~n
hürmet ve büyük i~tiyak~n~~ anlat~ r. Hurrem Begüm der ki: «~imdilik bu mektup ve rupakiyi at~n~z ve Mirzalar (Kocas~~Süleyman
ve o~lu ~brahim) d~~ardan gelince getiriniz. Bige a~a a~lama~a
ve s~ zlarna~a ve yalvarma~a ba~lar, ve der ki: - Mirza Kâm~ ran
bunlar~~ size gönderdi, uzun zaman var ki, size â~~ kt~ r, ve siz ona
kar~~~milrüvvetsizlik gösteriyorsunuz.- Hurrem Begüm, gal eyan ve
~iddet içinde derhal Mirza Süleyman ve Mirza ~ brahimi ça~~ rt~ p
onlara der ki: "Mirza Kâm~ran sizleri namert mi biliyor ki, bana
böyle bir mektup gönderiyor? Ben bu tarzda yaz~ lar alma~a lâyik
m~ yd~ m? Mirza Kâm~ ran sizlerin a~abeyiniz gibidir ve ben onun
gelini yerindeyim. Benim taraf~mdan ona bu yolda mektup gönderin. Bu kad~n~~ (Bi~e A~ay~) yakalay~ n ve parça parça edin, ta
ki, di~erlerine ibret olsun ve hiç kimse ba~kas~n~n ehil ve ayaline
kötii ve fasit hayal gözü atmas~n. O (Kâm~ran) kad~n ve adam
o~lu oldu~u halde böyle lâyik olm~yan ~eyler yapana ve benden
ve o~l~~ mdan korkm~ yana ne yap~ lmas~~münasiptir.„
Fil hakika meyaneci kad~n öldürülüyor ve Kâm~ ran da o derece
ürker ki, devri,~~olma~a kalk~~~ r. Hükümdar olan karde~ile sonsuz
muharebeler yapan Kâm~ran~ n bu halinden ~una da hükmolunabilir
ki, o devirde Mete ve aile namusuna siyasal sadakatten fazla
ehemmiyet verilmektedir.

