MIRZA ~AHRUH ZAMANINDA (1405-1447)
TIMURLULARDA Il\ilAR FAALIYETLERI
Doç. Dr. ISMAIL AKA
Timur, i~gal etti~i ülkelerde kan dökme bak~ m~ ndan Cengiz
Han'dan hiç de geri kalmad~~~~halde, seferleri aras~nda zaman buldukça imar faaliyetlerinde de bulunmu~tu. Bilhassa Semerkand'~~
imara çok fazla ehemmiyet vermi~, ele geçirdi~i ülkelerden getirtti~i
usta ve sanatkârlara Semerkand civar~nda D~ ma~k, M~s~r, ~iraz,
Sultaniye ve Ba~dad adlar~n~~verdi~i köyler kurdurtmu~~', ~ehrin
d~~~ nda baz~lar~~ han~ mlar için olmak üzere Dilgü~a, ~imal, Nak~-i
Cihan, Ç~ nar, Taht-~~Karaca adlar~n~~ ta~~yan bahçeler in~a ettirmi~ti. Semerkand kalesinde in~a olunan Gök Saray 2 ise, daha çok,
devlet hazinesinin saklanmas~~için ve hapishane olarak kullan~ l~yordu.
Timur, Miran~ah, ~ahruh, Ulu~~Beg ve Muhammed Sultan'~ n kabirlerinin bulundu~u türbe ise, Muhammed Sultan taraf~ndan yapt~r~lan medresenin biti~i~inde olup, Timur taraf~ ndan Ankara Sava~~'ndan dönü~te in~a edilmi~ti 3.
Timurlular devri Herat'~n~n en bay~nd~ r yöreleri X. yüzy~l co~rafyac~larm~n bo~~yerler olarak söz ettikleri ~imdiki Gazirgâh civar~ ndaki sahalar idi. Kertler zaman~nda (1245-1389) in~a' edilmi~~
bulunan Zagan 4 ve Sefid 3 bahçeleri, ~ahruh zaman~ nda tamir edilerek, bunlardan birincisi ~ahruh taraf~ ndan hükümet kona~~~olarak
kullan~lm~~, Ba~-~~Sefid ise 1410 y~l~nda onar~l~ p, bir kö~k ilave edileIbn Arab~ah, Acaibü'l-Makdür fi Nevâibi (Ahbari) Teymur, farsça tere.
Muhammed Ali Necati, Tahran 1339 h.~., s. 308.
2 Ad~~geçen bahçeler ve bu bina için bk. Babur, Vekayi, Do~u Türkçesinden
çeviren Re~it Rahmeti Arat, Ankara 1943, I, 48.
3 ~erefeddin Ali-i Yezdi, Zafernâme, yay. Muhammed Abbasi, Tahran
1336 h.~., II, 430-431.
Yezdl, I, 236; Muinüddin Zemçi-i tsfizrt, Ravzatu'l-Cennat fi Evsaf~~Medineti Herat, yay. Muhammed Kaz~m Imam, Tahran 1339 h.~., II, 41; Hvandmir,
Fasl~' ez Hulâsatu'l-Ahbar, yay. Gûyâ Itimadi, Kabil 1345 h.~., s. 27.
5 Seyf b. Muhammed b. Yakub el-Herevi, Tarihnâme-i Herat, yay. Muhammed Zubeyr el-S~dd~ ki, Calcutta 1944, s. 713.
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rek 6, ölümüne kadar (1433) Baysungur Mirza'n~n ikametgah~~ olmu~tur.
~ahruh taraf~ndan Herat'~n imar~na memur edilen Büyük Emir
Firuz~ah ve Alike Kükelta~~ ~ehrin kuzeyinde Incil ve H~yaban kanallar~~boyunda kendileri için konaklar ve bahçeler yapt~rm~~lar,
bu in~aat daha sonralar~~Hüseyin Baykara devrinde de devam etmi~, Ali ~ir Neval burada birçok binalar in~a ettirmi~ti.
Timur'un ölümünden sonra meydana gelen kar~~~kl~ klar dolay~s~~
ile ~ahruh'un ba~lang~ çta imar faaliyetleri bir tarafa, d~~~dü~manlar
ile dahi u~ra~ maya vakti yoktu. Ancak o ~ehrin emniyetini sa~lamak
için Ihtiyareddin kalesinin onar~lmas~n~~buyurmu~ 7, durum kendi
lehine dönme~e ba~lay~nca, imar faaliyetlerine de giri~mi~ti.
Bu maksatla 812 (~ 4I o) y~l~nda Badgis'de bulunurken, Mo~ol
istilas~ndan beri tahrip edilmi~~bir durumda olan Merv ~ehrinin imar~n~~ buyurdu. Hükümdar ayr~ ca, bütün Horasan'da ba~tan ba~a
imar faaliyetlerinde bulunulmas~ n~~istemi~ti. Bu emir gere~ince birçok
yollar düzeltilmi~, yeni köprüler in~a edilmi~~ve eskileri yenilenmi~ti.
Murgab Suy-u'ndan ç~ kan Merv Suyu'nun harap olan seddinin tamiri
ve Merv'in yeniden in~as~~için Emir Alike Kükelta~, Emir Musa ve
Emir Ali ~egani vazifelendirilmi~ ler ve onlar bütün bu i~leri k~sa zamanda tamamlam~~lard~. ~lk y~l burada 500 çift öküz ziraata ko~ulmu~, etraftan insan yerle~tirilmi~ ti. Suyun uzunlu~u ~ehrin Alemdar
kap~s~na kadar 12 fersah tutmu~, derinli~i 5 gezden a~a~~~olmamak
üzere, geni~li~i ba~lang~çta 20, sonuna do~ru ise 12 gez olarak kaz~lm~~, ~ ehir mescid, pazar, hamam, han, hankâh, medrese ve di~er hayrat ile süslenerek eski canl~~iktisadi hayat~na dönmeye ba~lam~~t~. 8
Buna ra~men bu Timurlu hükümdar~~babas~n~n Semerkand'da
yapt~~~~gibi, bütün saltanat~~boyunca Herat'~, binalar~~ile de devletin
8 Hâf~z-~~ Abrü, Zubdetu't-Tevârih-i Baysunguri, Fatih Ktb. nr. 4370/1,
465a; Abdürrezzak-~~ Semerkandi, Matla'-~~ Sa'deyn ve Mecma'-~~Bahreyn, yay.
Muhammed ~efi', Lahor 1360, S. 90-191. Ayr~ ca Mirza Alâuddevle ile Ebu Said
de burada oturmu~lard~r (G. Itimâdi, Fasit, s. 27).
7 Zubdetu't-Tevârih, 365b; Matla'-~~ Sa'deyn, S. to v. dv. Kale 818 (1415)
y~l~nda da büyük bir onar~m görmü~tü (Zubdetu't-Tevârih, 5~ 9a-b; Matla'-~~Sa'deyn, s. 299 v. dv.).
Zubdetu't-Tevârih, 45113-452a; Matla'-~~Sa'deyn, S. 158 v. dv.; Ismail Aka,
XV. yüzy~l~n ilk yar~s~ nda Timurlular'da Zirai ve Ticari faaliyetler, Tarih Enstitüsü Dergisi (1979-80), X-XI, s. 117 v. dv.
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merkezi haline getirmeye büyük özen gösterdi. Bundan dolay~~daha
saltanat~mn ilk y~llar~nda ~ehrin kuzeyinde, Kale Alt~~denilen mahalde,
ihtiyareddin kalesinin ete~inde bir medrese ile hankâh in~asma ba~lanm~~~ve bunlar 141 o y~l~nda tamamlanm~~lard19. Buraya Yusuf-i
Evbehi, Yusuf-i Hallac, Abdurrahim Yar Ahmed ve Lütfullah müderris olarak tayin edilmi~ ler, ilk gün bizzat hükümdar da medreseye
gelmi~, müderrisler f~k~ h ve tefsir gibi konularda ders vermi~lerdi.
Hankah'~n ~eyhli~i ise ~eyhülislâm Ali-i Ça~ti'ye verilmi~, imam, müderris, vâiz ve di~er hizmetliler tayin edilerek her iki bina için birçok
yerler vakfedilmi~ti I°. Medresedeki derslere zaman zaman Celâleddin Firuz~ah ve Alike Kükelta~~gibi naml~~ begler ile Herat'taki ulema
da geliyor ve ulema aras~nda ilmi tart~~malar da yap~l~yordu n.
~ahruh'un Herat'ta bir Dârü~~ifa in~a ettirdi~ini de biliyoruz 12 .
Herat'~n 2,5 km. kuzeydo~usunda bir köy ve ziyaretgah mahalli
olan Hâce Abdullah-~~Ensarrnin (ölm. 1088) mezar~~üzerine büyük
bir türbe de yine ~ahruh taraf~ndan 1425 y~l~nda yapt~r~lm~~t~r 13.
Devlet idaresinde büyük bir nüfuza sahip olan ~ahruh'un han~m~~
Gevher~ad, imar faaliyetleri ile de kendini göstermi~ti. Yap~m~, GevZubdetu't-Tevârih, 465a; Matla'-~~Sa'deyn, s. 185.
Matla'-~~Sa'deyn, s. 188 v. dv. Müverrih Abdürrezzak-1 Semerkandi, eserini yazmakla me~gul bulundu~u 1470 y~l~nda bu iki binan~n bay~nd~r bir halde
olduklar~n~~ifade eder (Göst. yerler). Hvandmir de, kendi zaman~ nda (ölm.1535)
medresede dört ki~inin ders vermekte oldu~unu, hankah'~n da i~ler durumda bulundu~unu kaydediyor (G. Itimâdi, Fasli, s. 15). Ali ~ir Nevi, kendi zaman~nda,
~iir yazan ve muammâ söyleyen Burhâneddin Ataullah-~~ Razrnin ders vermekte
oldu~unu kaydetmektedir (Mecâlisu'n-Nefais, farsça tercümesinden yay. Ali Asgar
Hikmet, Tahran 1323 h.~., s. 91).
11 Hvandmir, Habibu's-Siyer, yay. Celâleddin-i Humayi, Tahran 1333 h.~.,
IV, 7. ~ahruh'un Me~hed'de de bir medrese in~a ettirdi~i söylenmektedir (Abdülhamid Mevlevi, Mescid-i ~ah, Huner-i Merdum (1347 h.~.). nr. 74/75, s. 75-76;
G. Itimâdi, Fasli, s. 44.).
12 Hvandmir, Hulasatu'l-Ahbar, Ayasofya Ktb., nr. 3190, 465a; G. Itimâdl,
Fasli, s. 16. ~ahruh devrinin me~hur tabibleri olarak kaynaklarda, bir han~m olan
ve ~ahruh'un han~m~~Gevher~ad ile samimiyeti bulunan, ayn~~zamanda ~iir yazan
Mihri (Ravzatu'l-Cennât, II, 35; Mecâlisu'n-Nefais, s. 21), Mevlânâ Nizâmeddin
ve Muhammed b. Adem'den söz edilmektedir. Tayâbâdl~, dindar bir kimse olan bu
sonuncusu, hastalar~n~~telkinle tedavi ediyordu (Barthold, Ulu~~Bey ve Zaman~,
çev. Tahiro~lu Akdes Nimet, Istanbul 1930, s. 117; Matla'-~~Sa'deyn, s. 762; Fasih-i
Fasihi, yay. Mahmud Ferruh, Me~hed 1339 h.~., s. 290).
Hvafi,
13 Matla'-~~Sa'deyn, s. 562 v. dv.
9
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her~ad taraf~ndan mimar K~vâmeddin'e havale edilen ve 1418 y~l~nda
sona eren Me~hed'deki caminin aç~l~~~nda ~ahruh ve Gevher~ad da
haz~r bulunmu~lard~. ~ahruh, caminin biti~i~indeki Imam R~za'n~n
türbesine üçbin miskallik alt~n bir kandil arma~an edip, ayr~ca Me~hed'in do~usunda bir bahçe ve konak in~a ettirmi~ti".
Gevher~ad Herat'ta H~yaban'~n ba~~nda, Incil kanal~n~n k~y~s~nda da bir cami yapt~rtm~~t~. Sa~mda ve solunda iki minaresi, lacivert
çinileri ile güzel bir görünüm arzeden bu caminin kitâbeleri ise o~lu
Baysungur'un yan~nda çal~~an devrin me~hur hattat~~Câfer'e aitti".
Fakat Gevher~ad'~n yapt~rtt~~~~en büyük eser onun medresesidir. Cami
ve medrese ikisi yanyana in~a edilmi~lerdir. Medresenin tamamlan~~~~
836 (1432/33) y~l~~olarak tarihlenmektedir". Fakat bu tarihte herhalde ancak bir k~sm~~tamamlanm~~~olmal~d~r. Çünkü üzerinde mevcut kitâbeden anla~~ld~~ma göre, medresenin in~as~na 821 (1418) y~l~nda, yâni Me~hed'de yapt~rd~~~~cami ile ayn~~tarihte ba~lanm~~~ve
841 (1437) y~l~nda tamamlanm~~t~ ". Hvandmir, eserlerini yazmakla
me~gul oldu~u s~ralarda bu medresede dört ki~inin ders vermekte oldu~unu ifade etti~i gibi", Babür de Vekâyi'inde 912 (1506/7) y~l~nda buralar~~gezdi~ini söylemektedir ". XIX. yüzy~lda Afganis14 Zubdetu't-Tevarih, 546a; Matla'-~~Sa'deyn, s. 378 v. dv. Kitâbeleri ~ahruh'un o~lu Mirza Baysungur taraf~ndan yaz~lm~~~olup, bunlar ve daha sonraki
ilaveler için bk. Nusretullah-~~ Me~küti, Ez Selâcike ta Safeviyye, Tahran 1343 h.~.,
s. 350 v. dv.
15
Kitabesi için bk. Fikri Selculd, H~yaban, Kabil 1343 h.~., s. 20. Camiin
in~a tarihi kaydedilmemi~tir. Ancak Gevher~ad'~n medresesi ile ayn~~ tarihte in~a
edilmi~~olmas~~ muhtemeldir. Çünkü buraya imam ve hatib olarak tayin edilmi~~
bulunan ~eyh ~ehabeddin'in azli üzerine, yerine tayin edilen Muhammed Evhed'in
1435 y~l~nda meydana gelen veba salg~n~~s~ras~nda öldü~ü kaydedilmektedir (Matla'-~~Sa'deyn, s. 647; Mücmel-i Fasihi, s. 275; Habibu's-Siyer, IV, ~~3). Devrin me~hur hattat~~Ca'fer'in çal~~malar~~için bk. M. Kemal Ozergin, Temürlü Sanat~na ait
eski bir belge: Tebrizli Ca'fer'in Bir Arz~, Istanbul Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
y~ll~~~~(1976), VI, 471-518.
Matla'-~~Sa'deyn, s. 645.
11 Kitabesi için bk. H~yaban, S. 19. Gevher~ad'~n cariyelerinden Perizad ise
Me~hed'de bir medrese in~a ettirmi~ti (Ez Selâcike ta Safeviyye, s. 354).
18 G. Itimadi, Fasli, s. 17. Ali ~ir Neval (Mecalis, S. 91-92) kendi zaman~nda
~irvanl~~Kemaleddin Mes'ud (Onun için bk. Habibu's-Siyer, IV, 343)' un ders
vermekte olup, ~~oo kadar talebesi bulundu~unu kaydetmektedir. Bu müderris ayr~ca ~iire de meyletmi~~olup, ~iirleri de bulunuyordu.
19

S. 210.
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tan'da bulunmu~~olan baz~~ ~ngiliz ve Frans~z subaylar~~kaleme ald~klar~~eserlerinde Gevher~ad'~ n cami ve medresesinin tezyinat ve zarafetinden hayranl~ kla söz ederler. Ne yaz~ k ki bu eserler bugün mevmevcut de~ildir. Zira Afgan emini Abdurrahman Hân, 1885 y~l~nda
Herat'a hücum etmeleri beklenen Ruslar'a kar~~~savunmay~~güçle~tirece~i zann~~ile y~kt~r~lmalar~n~~buyurmu~, ancak minareler ve aradaki birkaç türbe b~rak~lm~~t~r 20.
Gevher~ad, medresenin kuzeyinde ayr~ca bir türbe de yapt~rtm~~t~.
~ahruh'un o~lu Baysungur 21, Muhammed Cuki 22, Baysungur'un k~z~~
Ay~e Sultan 23, ~ahruh'un k~z~~Meryem Sultan 34, bir müddet için Mirza
~ahruh 25, Baysungur o~lu Sultan Muhammed", Gevher~ad Hatun 27,
20 Zeki Velidi Togan, Isl. Ansk. Herat madd., s. 436-, Barthold, Tezkire-i
Co~rafya-yi Iran, farsça terc. Hamza Serdadver, Tahran 1308 h.~., s. ~~ o. Medresenin plan~~için bk. Arthur Pope, A Survey of Persian Art, London-Newyork 1939,
II, 1129.
21 Matla'-~~Sa'deyn, s. 659. 0,7 C. evvel 837 (20 Aral~k 1433) Cumartesi günü ölmü~tür (Ayn~~eser, s. 657; Mücmel-i Fasihi, s. 272).
22 Matla'-~~Sa'deyn, s. 853. Irak kap~s~~ d~~~ndaki Zübeyde bahçesi onun ad~~
ile ilgili olup, Horasan'da içindeki konak ile tan~nm~~t~~ (G. ~timâdi, Fasli, s. 27).
33 Matla'-~~Sa'deyn, s. 748. Buna kar~~l~k Fasih-i Hvafi (Mücmel-i Fasihi, s.
289) onun 12 ~a'ban 844 (6 Ocak 1441) Cuma günü ölüp, Emir ~ah Melik ba~~nda
gömüldü~ünü söylüyor.
24 Matla'-~~Sa'deyn, s. 761-762. Fasih (Mücmel-i Fasihi, s. 290) onun 24 Muharrem 845 (~~~~Haziran 1440 Per~embe günü öldü~ünü kaydediyor.
Beg, babas~n~n
35 Matla'-~~Sa'deyn, s. 892. Bilindi~i üzere daha sonra Ulu~~
cesedini Semerkand'a göndererek Timur ve sülâle mensuplar~ndan baz~lar~n~n gömülü bulunduklar~~türbeye defnettirmi~tir (Matla'-~~Sa'deyn, s. 960 ve 963; Mirhvand, Ravzatu's-Safa, Tahran 1338 h.~., Vi, 754; Habibu's-Siyer, IV, 29). Mezar
kitâbesi için bk. A.A. Semenov, Gür-i Emir Türbesindeki Timur'un ve Ahfad~n~n
Mezar Kitâbeleri, çev. Abdulkadir Inan, Belleten (1960), XXIV/93, s. 154 v. dv.
Burada, cesedin ~ahruh'un k~z~~Pâyende Sultan Bike taraf~ndan Semerkand'a naklâhit ve mezar ta~~n~n onun taraf~ndan yapt~r~ld~~~~kaydedilmi~tir. Semenov,
görebildi~i kaynaklarda ~ahruh'un bu adda bir k~zma rastlamad~~~n~~ifade ediyor
ise de (s. 155), Muizzu'l-Ensâb'da ~ahruh'un bu adda bir k~z~n~n ad~na rastl~yoruz
(Brit. Mus. Or. 467, 132).
28 Matla'-~~Sa'deyn, S. ~~o32; Habibu's-Siyer, IV, 46.
27 Kaynaklarda Gevher~ad'm buraya gömüldü~ü kaydedilmiyor. Hatta bugün bile onun, Kusuye'de yapt~rtm~~~oldu~u türbede gömülü oldu~una inan~lmaktad~r (F. Selcuki, H~yâbân, s. 43-44). Ancak kaynaklardaki baz~~ifâdelerden onun
Herat'ta yapt~rd~~~~türbesinde gömüldü~ü anla~~lmaktad~r. Bu ifadelere bir misal
olmak üzere bk. Mirhvand, Ravzatu's-Safa, VI, 835:

• • • L.:10 44. ,5:0-k•
Belleten C. XLVIII,
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Baysungur o~lu Alauddevle 28, Alauddevle'nin o~lu ~ brahim", Ulu~~
Beg'in torunu Sultan Ahmed 3° ve Muhammed Cuki n, Mirza Ebu
Said'in o~lu Mirza ~ahruh" ile Gevher~ad'~n karde~i Emir Hasan
Sufi Tarhan", o~lu Emir Mihrab Tarhan'~n o~lu Muhammed" de
burada gömülmü~lerdi 35 .
Gevher~ad'~ n Kusuye (bugünkü Kuhsan)'de bir türbe daha in~a
ettirdi~i söylenmekte ise de", bu husus kaynaklarda zikredilmemektedir. Bu türbe bizce Gevher~ad'a .it olmay~ p, büyük bir ihtimal
ile kendisine bu kasaban~ n Suyurgal" olarak verilmi~~oldu~u Timur'un han~mlar~ ndan Tuman Aga'ya aittir. Zira müverrih Haf~z-~~
Abrü (ölm. 833/1430), Zubdetu't-Tevarih-i Baysungurryi yazd~~~~
s~ralarda Tuman Aga'n~ n hala Kusuye'de oturmakta olup, in~a ettirdi~i ribat, hankâh, medrese ve di~er hay~ r eserlerinin mamur bir
halde olduklar~n~~kaydetmektedir".
~ahruh'un öteki han~m~~Mülket
Aga da imar faaliyetleri bak~m~ ndan Gevher~ad'dan geri kalmad~. O, Herat'~n d~~~nda
Hâce Çihilgezrnin mezar~ " yan~ nda bir medrese in~a ettirdi~i
gibi 40, Belh'te bir medrese in~a ettirmi~~ve 844 (1440) y~l~ nda Kasa Ravzatu'l-Cennat, II, 249; Habibu's-Siyer, IV, 80.

Matla'-~~Sa'deyn, S. 1205; Habibu's-Siyer, IV, 78.
° F. Selcuki, H~yaban, s. 45.
32 Matla'-1 Sa'deyn, s. 1283.
Habibu's-Siyer, IV, ~~o 1 .
33 Matla'-1 Sa'deyn, s. 539; Mucmel-i Fasihi, S. 255. 0,5 Receb 827 (3 Haziran
1424) tarihinde ölmü~tü.
34 Mücmel-i Fasihi, S. 288.
33 Turbenin plan~~ için bk. A. Pope, Persian Art, II,
~~135.
44 Mustemendi, Bina-y~~be-nam-~~ Gevher~
ad der Kuhsan-~~Herat, Aryana
(1346 h.~.), nr. 274, 8-10; F. Selcuki, H~ yaban, s• 43.
s? Kelime için bk. Doerfer, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersische, Wiesbaden 1963, I, nr. 228.
38 Zubdetu't-Tevarih, 478a; Matia'-~~Sa'deyn, s.
211.
31 O zamanlar Ba~-~~Zagan'~n arkas~ nda kalan bu yer mezarl~k olarak tan~nm~~~olup, bugün harap olmaya yüz tutmu~ tur. Tavsifi için bk. Seyyid Asileddin
Abdullah-1 \raiz, Maksadu'l-Ikbal-i Sultaniyye ve Mersadu'l-Amâl-i Hâkâniyye,
yay. Mail-i Herevr, Tahran 1351 h.~., s. 56; ayn~~eser, yay. Fikri Selcuki, Kabil
1967, s. 59.
4° Hulasatu'l-Ahbar, 465a; G. itimadi, Fasli, s. 16. Bu medresede XVI.
yüzy~l ba~lar~nda G~yaseddin-i Bahrabadi müderris olarak bulunuyordu (Hulasatu'l-Al~ bar, 474a; G. Itimadi, Fasli, S. 49)•
23
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bil'de ölünce bu medresenin biti~i~indeki türbesinde gömülmü~tü."
Herat'ta ona ait hankâh, dârülhadis, dârü~~ifa 42 ve iki hamam bulundu~u gibi, Herat'tan g fersah uzakl~ kta Dere-i Zengi ile Çihil
Duhterân 43 aras~ nda büyük bir ribatm bânisi olarak da o gösterilmektedir".
Dinler ve dillerin zamanla de~i~ikliklere u~rayaca~~, buna kar~~l~ k müsbet ilimlerin hükmünün her zaman sabit kalaca~~~45 inanc~nda
olan Sahruh'un büyük o~lu Ulu~~Beg (ölm. 853/1449), babas~~taraf~ ndan Maveraünnehr hâkimli~ine tayininden (1409) hemen sonra
in~a faaliyetlerine giri~ mi~ti. in~a ettirdi~i eserlerin en eskisi anla~~ld~~~ na göre "kad~ n-erkek bütün müslümanlara ilim tahsil etmenin
farz oldu~u" hadisinin, kap~s~~üzerinde yaz~l~~bulundu~u Buhara'daki medrese idi. Zira o 1419 y~l~~sonlar~ nda Buhara'ya geldi~inde
in~a ettirdi~i bu medresede konmu~, talebe ve lay~ k olan baz~~kimselere ihsanda bulunmu~tu 46 .
Semerkand'da ise ~ehrin d~~~ nda Erk'in yak~ n~nda, ~ki Etik'in
ba~~~denilen yerde, in~aat~~1417'de ba~lay~p, 1420 y~l~ nda sone eren
medreseyi yapt~rtm~~t~~47 . Medreseye ilk müderris olarak Hvafl~~
Muhammed tayin edilmi~ ti 48 . Ulu~~Beg'in kendisi ve medresede
görevli olmayan baz~~kimseler birkaç günde bir medresedeki toplant~larda haz~ r bulunuyor ve ilmi münaka~alar yap~l~ yordu 4°. Zaman
zaman hükümdar ile talebe aras~ nda da herhangi bir ilim dal~nda
münaka~alar oluyordu 50. Burada ayr~ca Kad~ zade-i Rumi ve bizzat
Matla'-~~Sa'deyn, s. 751.
~~~~s~rada Dervi~~Ali
42 G. Itimâdi, Fasli, s. 14. Hvandmir'in eserlerini yazd
Tabib burada dersler veriyor ve hastalar~~tedavi ediyordu (Hulasatu'l-Ahbar,
474b; G. ~timâdi, s. 50).
43 Yeri ve tavsifi için bk. Ravzatu'l-Cennk, I, 145.
44 Habibu's-Siyer, III, 629.
Bey ve Zaman~, s. ~~~~o.
44 Ulu~~
46 Zubdetu't-Tevârih, 549b; Matla'-~~Sa'deyn, s. 392.
47 Zubdetu't-Tevârih, 559a; Matla'-~~Sa'deyn, s. 421.
~., I, 40.
48 Vas~fl, Bedâyiti'l-Vekâyi, yay. Aleksander Boldirev, Tahran 1349 h.
Medresenin daha sonraki devirlerdeki durumu için bk. Ulu~~Bey ve Zaman~, s.
41

103.

Ayd~n Say~l~, Ulu~~Bey ve Semerkand'deki ilim faaliyeti hakk~nda G~yâsüddin-i Kâ~ rnin mektubu, Ankara 196o, metin, s. 57; türkçe tere., s. 78.
50 A.g.e., metin, s. 74; türkçe tere., s. 91.
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Ulu~~Beg'in de dersler verdikleri rivâyet edilmektedir 51. Talebenin
say~s~~ise yüzden fazla idi 52. Hangi ilim dal~~ele al~n~rsa al~ns~n, o fen
erbab~n~n ço~unun Semerkand'da toplanm~~~oldu~u ifade edilmekle
birlikte, müsbet ilimlerde en büyük alimler olarak Kad~zade4 Rum,
sokaklarda Türk k~ yafeti ile dola~ an Ali Ku~çu 53 ile Ka~ an'dan getirilen G~ yaseddin Cem~id ve Muinüddin'in adlar~~kaydedilmektedir ". Kühek Tepesinin ete~inde ise Rasathâne in~a ettirilmi~ti 55.
Medresenin kar~~s~nda ayr~ ca bir hankâh bina edilmi~ti 56 . Mirza
Ulu~~Beg, bu in~aatlar~~için birçok otlak ve kanallar vakfetmi~, buralar~n idaresini i~ bilir kimselerin eline teslim etmi~ti 57.
Ulu~~Beg bu medrese ve hankâha yak~n bir yerde ise "Mirza Hamam~"n~~ in~a ettirmi~ ti. Babür'e göre, zemini çe~itli ta~larla dö~enmi~~olup, Horasan ve Semerkand'da böyle ba~ka bir hamam bulunmuyordu 58. Kûhek Tepesinin bat~~ete~inde ise Meydan Ba~~~ad~~
verilen bahçede duvarlar~n~~Çin'den getirtti~i çinilerle kaplatt~~~~
Çinihâne bulunuyordu 59 .
5° Ali b. Hüseyin el-Vâiz el-Ka~ifl, Re~ ahât Aynu'l-Hayat, yay. Ali Asgar
Muiniyân, Tahran 2536 ~ehin~ahi, I, 235-236; Ebu Tahir Hoca-i Semerkandi, Semeriyye, yay. ~rec-i Af~ar, Tahran 1343 h.~ ., s. 45.
52 Devlet~ah, Tezkiretu'~-~uara, yay. E. Browne, Leiden-London 1901, S. 362;
Türkçe tere. Necati Lugal, Ankara 1967, II, 42.
58 Re~ahk, I, 236:
,
.„

....

Matla'-~~Sa'deyn, s. 422.
55 Matla'-~~Sa'deyn, S. 422 v. dv. Semerkand'daki rasathanenin çal
~~malar~~
hakk~nda bk. Ayd~n Say~l~, The Observatory in Islam, Ankara 1960, S. 260-289;
ayn~~müellif, Ulu~~Bey ve Semerkand'deki ilim faaliyeti hakk~nda G~yasüddin-i Ka~~
nin mektubu, S. 7-31; Ulu~~Bey ve Zaman~, s. 110 v. dv.
56 Matla'-~~Sa'deyn, S. 421. Babur, Vekayi, I, 48: "Hankah~n
kubbesi fevkalade büyüktür. Onun kadar büyük bir kubbenin dünyada bulunmad~~~n~~söylerler"
37 Matla'-~~ Sa'deyn, s. 421. Müellif vakf~ n gelirinin giderinden fazla olup,
paran~n biriktirildi~ini de ifade ediyor.
38 Vekayi, s. 48.
59 Tavsifi için bk. Vekayi, s. 49. Fakat buras~~ daha Ulu~~
Beg'in sa~l~~~nda,
852 (1448) y~l~ nda Horasan'da bulundu~u s~ rada, özbekler taraf~ndan ya~malan~p, tahrip edilmi~ti (Matla'-~~Sa'deyn, s. 958 v. dv.; ~sfizari, Ravzatu'l-Cennat,
II, 144). Özbek hükümdar~~ Ebu'l-Hayr'~n müverrihi Mes'ud Kuhistani ise (Tarih-i
Ebu'l-Hayr-~~ Hani, Brit. Mus. Add. 26.188,324a-b) aksine Han'~n ya~may~~kesinlikle yasaklad~~~n~~ve Semerkandl~lar ile görü~melerde bulundu~undan söz etmektedir. Ulu~~Beg'in Semerkand'daki eserleri için bk. Ulu~~Bey ve Zaman~, s. ~~o ~~v. dv.
54
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Isfahan ve ~iraz'da hâkim bulunan Ömer ~eyh'in o~ullar~~da
aralar~ nda sonu gelmez çat~~ malara ra~men imar faaliyetlerinde bulunmu~lard~ . Timur'un ölümünden hemen sonra 8o8 (1405/6) y~l~ nda Yezd'e gelen Mirza ~skender kale duvarlar~~ile ~ehrin surlar~n~~
birle~tirmi~, hendek kazd~r~p, ~ehrin kap~s~ na inip-kalan bir köprü
kurdurtmu~ tu. Kale içinde ise üç katl~~bir konak ile hamam in~a ettirmi~ti 60. 814 (1411/12) y~l~ nda ise o, ~iraz'da Celâli kalesini in~a
ettirerek, etraf~ na derin bir hendek kazd~rm~~, Isfahan'da ise Dudang
ve Nak~-~~Cihan'~~ ~ehirden ay~rm~~, tu~ladan bir kale in~a ettirerek,
etraf~ndaki hende~i su ile doldurtmu~, surlar içinde ikinci bir duvar
çektirdikten sonra, burada büyük bir konak, hamamlar, pazarlar,
medrese ve dârü~~ifa yapt~rtt~~~~gibi, ona uyarak begler de kendileri
için konaklar yapt~rm~~lard~~61 .
Daha sonralar~~kendisine Fars bölgesi hakimli~i verilen ~ahruh'un o~lu ~ brahim Mirza (öm .1435) da 836 (1432/33) y~l~nda
~iraz'da medrese ve hankâh in~a ettirmi~ti 62 . Ancak bu medrese pek
uzun örniirlü olmam~~, 845 (1441/42) y~l~ nda Fars bölgesinde aral~ks~z ya~an ya~murla= sebebiyet verdi~i su bask~n~~sonunda harap
olmu~tu 63 .
Devlet hizmetinde görev alm~~~baz~~kimseler de imar faaliyetlerinde bulunmu~ lard~. 1440 y~l~nda ölen ~ahruh'un atabegi ve beglerbegisi Emir Alike Kükelta~~Semerkand'da bir cami in~a ettirmi~80 Ahmed b. Hüseyin b. Ali-i Kâtib, Tarih-i Cedid-i Yezd, yay. ~rec-i Af~ar,
Tahran 1345 h.~., S. 92; Ca'fer b. Muhammed-i CaTeri, Tarih-i Yezd, yay. Irec-i
Af~ar, Tahran 1338 h.~., s. 41; Jean Aubin, Le Mk6~at Timouride â Chiraz, Studia
Islamica (1957), VIII, 76.
81 Ca'fer b. Muhammed el-Hüseynl, Tarih-i Kebir, Leningrad Umuml
Ktb., Pers. Nov. Serija, nr. 201, 3o2b; Almanca tere. Abbas Zaryab-~~Khoyi, Der
Bericht über die Nachfolger Timurs aus dem Tarih-i Kabir des ~afari b. Muhammad al-Husaini, Mainz 1960, S. 56; J. Aubin, Le IVInat, s. 75. Bu devirde Isfahan'
da in~a edilmi~~eserler aras~nda h. 851 (1447) tarihli, imad b. Muzaffer Verzener
taraf~ndan yapt~r~ lan Beytü'~-~ita (Lutfullah Hunerfer, Gencine-i Asar-1 Tarihi-i
Isfahan, Tahran 1350 h.~., s. 121 V. dv.) ile Talar-~~Timuri (A.g.e., s. 327 V. dv.)
diye tan~nan, ancak kimin taraf~ndan in~a edildi~i bilinmeyen eserlerden söz edilmektedir.
82 Tarih-i Kebir, 312a; Almanca tere., s. 79.
~b83 Tarih-i Kebir, 33oa; Almanca tere., s. ~~~ . Medresenin kitâbelerini de
Huner,
yay.
Ahmed
Ahmed-i
Kumi,
Gulestan-~~
~~t~~
(Kad~~
rahim Sultan kendisi yazm
Suheyl-i Hvansari, Tahran 1352 h.~., s. 30).
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ti 64. Merv'de birçok hay~r eserleri onun ad~~ile ilgili oldu~u gibi 66,
ayr~ca Herat'ta H~yaban yak~n~ nda bir medrese 66 ve hankâh, ~rak
kap~s~ndan giri~te bir hamam" Herat'~n be~~fersah kuzeyinde, 929
(1523) y~l~ nda hala ayakta duran bir ribat yapt~rtm~~t~~68. Öldü~ünde
doksan ya~~n~~ a~m~~~bulunan Alike Kükelta~, kendi medresesinin
yan~ndaki türbesine gömülmü~tü 68.

Büyük emirlerden Türkmen as~ll~~Emir Celâleddin Firuz~ah'~n
Herat'ta cami, medrese ve hankâh in~a ettirdi~ini biliyoruz ki, XVI.
yüzy~ lda bunlar hala mevcuttu 7°. Onun, ülkenin birçok yerinde
halk~n istifadesi için yukar~da say~lanlardan ba~ka daha birçok hay~r
eserleri ile ribatlar in~a ettirdi~i söylenmektedir 71 .
~ahruh'un yan~nda itibarl~~ beglerden biri olup, 843 (1439)
y~l~nda ölen Emir Ferman~ eyh de Herat'ta H~yaban yolu üzerinde
bir medrese in~a. ettirrni~~olup 72 , daha sonra o~lu Ziyâeddin Mahmud,
müderris olarak burada bulunmu~tu".
Yine büyük emirlerden ve önce Ulu~~Beg'in atabegi, sonralar~~
ise Harezm valisi olan ~ah Melik de, Semerkand'da atabeg olarak
44 Ulu~~Bey ve Zaman~, s. 04; Ebu Tahir Hoca, Semeriyye, s. 51.
" Matla'-~~Sa'deyn, s. 713.
68 Medrese 838 (1434-35) y~l~ndan önce in~a edilmi~~olmal~d~r. Çünkü bu
tarihte orada müde~Tislik eden Nurullah el-Harezmi (Onun hakk~nda bk. Maksadu'l-Ikbal-i Sultaniyye, yay. Mail-i Herevt, s. 82-83; ayn~~eser, yay. Fikri Selculd,
s. 90-91, Habibu's-Siyer, IV, 13) ölmü~ tü (Mücmel-i Fasihi, s. 275). Hvandmir,
kendi zaman~nda burada iki müderris bulundu~unu kaydetmekte (Hulasatu'lAhbar, 467b; G. Itimâdt, Fasli, s. 21), bunlardan biri olarak, Emir ~emseddin Muhammed b. Yusuf'un ad~n~~vermektedir (A.g.e., 472a; G. Itimâdt, Fasli, S. 43). Medrese ve hankâh'~n XX. yüzy~l ba~lar~na kadar mevcut oldu~u söyleniyor (Fikri Selcukt, Risale-i Mezarât-~~Herat, Kabil 1967, s. 188, nr. 2).
67 Maksadu'l-Ikbal, yay. Mail-i Herevi, s. 87; ayn~~ eser, yay. Fikri Selcukt,
s. g6.
88 Habibu's-Siyer, III, 629.
88 Matla'-~~Sa'deyn, s. 746; Habibu's-Siyer, III, 629.
78 Hulasatu'l-Ahbar, 465b; G. itimâdf, Fasli, s. 16.
71 Matla'-~~
Sa'deyn, s. 840. Ad~~ geçen bu beg, H~yâbân üzerinde, Incil köprüsü yak~n~ndaki medresesinin yan~ ndaki türbesine gömülmü~ tü. Medresesi müderrislerinden ~eyh Muhammed-i Kirengi 838 y~l~nda ölmü~tü (Mücmel-i
5.27-,
g) .
72 Matla'-~~Sa'deyn, s. 738; G. Itimâdl, Fasli, s. 20.
78 Habibu's-Siyer, III, 628.
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bulundu~u s~rada bir medrese 74, Herat'ta bir cami 75 ve bahçe",
Kusuye civar~ nda ise bir ribat yapt~rtm~~~77, Me~hed'de ~mam R~za'n~n
türbesi civar~nda in~a ettirdi~i makberede defnedilmi~ tir 78.
Me~hed'de, Gevher~ad'~ n hizmetindeki kad~ nlardan Perizad'~n
yapt~rd~~~~medresenin kar~~s~nda ~ahruh devrinin naml~~beglerinden
Emir Yusuf Hoca Bahadur b. ~eyh Ali de 843 (1439) y~l~nda "Du
Der" ad~~ile tan~nan bir medrese in~a ettirmi~~olup, kendisi de bu civarda yapt~rd~~~~türbede gömülüdür 79.
Maliye Divân~nda çal~~an Hvafl~~Pir Ahmed'in, Mimar Kivameddin tarafindan ba~lamp, Mimar G~ yaseddin taraf~ndan 848
(1444) y~l~ nda bitirilen Harcird'deki, mimar~ndan dolay~~ G~yasiye
diye de an~ lan medresesi 80, Pir Ahmed'in yine ayn~~tarihli Tayâbâd'
daki camii 81 ile Memlük ordusunda iken Ça~ataylara iltica eden
Emir Çakmak'~ n Herat'taki camii 82 ve medresesi 83 de bu devrin
kayda de~er binalar~~aras~nda yer al~rlar.
Bu Memlük emini Ça~ataylar yan~ nda büyük bir itibara mazhar olmu~, Baysungur'un k~z~~Fatma Sultan ile evlenmi~~ve kar~-koca
bilhassa Yezd'de olmak üzere birçok in~a faaliyetinde bulunmu~lard~.
Emir Çakmak ve han~m~~Yezd'de mescid 84 , kervansaray 85, hankâh, 86
Re~ahat, II, 423.
Hulasatu'l-Ahbar, 456a; G. Itimadi, Fas11, s. 15.
78 Matla'-~~Sa'deyn, s. 723.
77 A.g.e., s. 134; Ravzatu'l-Cennat, II, 198.
ona
78 Matla'-~~Sa'deyn, s. 569. Bugün Imam R~za'n~n türbesi yak~n~nda
Emir
ya
Makbere-i
~ah
atfedilen bir türbe için bk. Abdulhamid Mevlevi, Mescid-i
G~yaseddin Melik~ah, Huner-i Merdum (1347), nr. 74/75, s. 75-92. O, ülkenin
çe~itli yerlerinde mescid, medrese, hankâh, ribat ve havuz olarak 30 kadar hay~r
eseri yapt~rm~~, bunlara ev, dükkan ve arazi vakfetmi~ti (Zubdetu't-Tevarih, 599b;
Matla'-~~Sa'deyn, s. 568 V. dv.).
79 Kitabeleri için bk. Ez Selacike ta Safeviyye, s. 353 v. dv.
80 A. Pope, Persian Art, II, ~~ 27; Ez Selacike ta Safeviyye, s. 357.
87 Ez Selacike ta Safeviyye, s. 358-359.
62 Hulasatu'l-Ahbar, 467b.
88 Re~ahat, ~~ , 547" Tarih-i Cedid-i Yezd, s. 97; Tarih-i Yezd, s. 79. Vakfiyesi için bk. ~rec-i
Af~ar, Yadgârhâ-yi Yezd, Tahran 1354 h.~., II, 162 v.dv.
88 Tarih-i Cedid-i Yezd, s. 97.
86 A.g.e., s. 97; Yadgârhâ-yi Yezd, II, 169.
74

75
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hamam 87 ve ~ eker imalathaneleri 88 , de~irmen 89 ve ba~lar 90 yapt~rtm~~, kuyular açt~rm~~lard~~91.
Ayr~ca, yap~l~~lar~~itibar~~ile, Selçuklular ve Mo~ollar zamamna
ait olan birçok cami, medrese, ribat, hankâh, köprü, türbe, hamam ve
buna benzer hay~ r eserleri bu devirde tamir edilerek, kullan~lma~a
devam edilmi~lerdir ki, bunlar~ n say~s~~devrin müverrihlerinden Ahmed b. Hüseyin b. Ali-i Katib'in ifadesine göre bini buluyordu 92.
Yezd Timurlular zaman~ nda en parlak devrini ya~am~~, ~ehrin güzelli~i çok erkenden ~ahruh'u bile hayretler içinde b~rakm~~ , Mirza
Ömer ~eyh o~lu Fars hâkimi ~skender üzerine gelip, Yezd'e u~rad~~~ nda (817/1414), yüksek bir yerden ~ ehre bakarak, parlak ve renkli
çinileri ile güzel bir manzaraya sahip olan binalar~ n kimlere ait olduklar~n~~teker teker sormu~tu 93.
Timurlu devri yap~ lar~~Iran mimari eserlerinden say~l~yor ise de,
büyüklük ve d~~~görünü~~bak~m~ ndan iran numunelerinden üstündür.
Bu devrin mimarisinde göze çarpan ba~l~ ca yenilik, binalar~ n yüksekli~i, büyük masraflarla meydana getirilen sat~h kaplamalar~d~ r. Kubbe,
minareler ve eski geleneklerin aksine iç hacimlerinin geni~li~i ile kalmaz, ayn~~zamanda damla ~eklinde mukarnasl~~ cümle kap~lar~~ve
kendine has bir hususiyeti olan armut ~ eklinde kubbeler ile kullan~lmakta devam olunan yayvan kubbelerin yan~ nda, büsbütün göze
çarpan yüksek kubbeler gibi yeni yap~~unsurlar~n~ n da kullan~ld~~~~
görülür. Bu kubbe, ta~~y~c~l~ k vazifesinden ba~ka, alt~ndaki bo~lu~a
yeniden normal yükseklik nisbetleri Sa~lar.
Daha mühim olan unsur ise, o zamana kadar asla eri~ilmemi~~
olan renk zenginli~idir. Binan~ n bütün görülebilen yerlerini kaplayan
çiniler, muhte~ em bir renk ve yaz~~zenginli~i arzederler. Ister yap~,
ister süsleme bak~m~ndan olsun, yap~~sanatlar~n~ n seçkin eserleri ve
A.g.e., S. 99.
88 A.g.e., s. 99.
89 A.g.e., s. 98.
90 A.g.e., s. 212.
91 A.g.e., s. 224; Tarih-i Yezd, s. 159.
92 A.g.e., s. 8.
A.g.e., S. 149.
87
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mimar K~vâmeddin'in çal~~malar~~ile Timurlu devri mimarisi hakikaten üstün bir seviyeye eri~mi~~ve Avrupa'da "Timurlu Rönesans~"
tâbirinin ortaya ç~kmas~na sebep oldu~u gibi, bu mimarinin unsurlar~~XVI. yüzy~lda Safevilere geçerek, günümüze kadar devam
edip gelmi~tir 94 .

94

~sl. Ansk. Timurlular maddesi, s. 366-367.

