~smail Aka, Mirza ~ahruh ve Zaman~~(1405-1447), Ankara 1994,
XXVIII+260+bir ~ecere.
Son y~llarda Sovyetler Birli~in'deki geli~meler bütün dünya ile beraber Türkiye'de de dikkatleri Orta Asya'ya çevirmi~tir. Orta Asya tarihi genel olarak dünya tarihinin önemli bir k~sm~n~~
te~kil etmesinin ötesinde Türk tarihinin de belkemi~ini olu~turur. ~arkiyat ara~t~rmalan çerçevesi içinde Asya tarihinin hemen her dönemi bat~l~~ara~t~nalar nezdinde ilgi görmü~~ve pek çok
çah~maya konu olu~turmu~tur. Bu ~ekilde XIV. asrm ortalar~ndan XVI. asr~n ba~lanna kadar
Maveraünnehr ve Horasan ba~ta olmak üzere Asya tarihinde çok önemli bir yer tutan
Timurlular ile alakah pek çok ara~t~rma yap~lm~~t~r. Timurlu rönesans~~olarak adland~r~lan bir
devre imza atan, Azeri ve Osmanl~~sahas~~d~~~ndaki Türklerin dili haline gelen Ça~atayca'y~~geli~tiren bu hanedan, tarihteki mevldine oranla yeteri kadar bilinmemektedir. Bu devreyi ayd~nlatacak kaynak eserlerin yazma kiltilphanelerimizde bol olmas~na ra~men Türkiye'de Timurlular
ile ilgili bilgimizin eksik olmas~~esef vericidir.
Timurlular ile alakah çe~itli makale ve kitaplar~~bulunan say~n Alta'n~n çal~~malar~~hem bu
konuya alaka duyan ara~tinalann yollar~n~~ayd~nlatmakta, hem de son zamanlarda tekrar popüler hale gelen Orta Asya tarihine dair malumat edinmek isteyen okurlann ihtiyac~na cevap vermektedir. Yukar~da künyesini verdi~imiz Mirza ~ahruh ve Zaman~~adl~~eseri de bu konudaki çal~~malardan biridir.
Eserin önsöz ve lusaltmalar listesinden sonra yer alan "Kaynaklara Dair" ba~h~~~ta~~yan k~s~mda (s.XIII-XXVIII) konu ile alakah malzeme tasnif edilerek de~erlendirihni~tir. Bu bölüm
müellifin sahaya ve kaynaklara vukufunu sergilemenin ötesinde Timurlular üzerinde çal~~mak
isteyen ara~urrnac~lara yol göstermesi bak~m~ndan da k~ymetlidir. Saha ile ilgili kaynaklar kitabeler, meskukat, vakfiyeler, resmi vesikalar, vekayinâmeler (Farsça, Arapça, Türkçe ve di~er diller),
tetkikler alt ba~hklan alt~nda de~erlendirilmi~tir.
Eserin "Giri~" k~sm~nda (s.1-31) Timur'un ortaya glu~~ndan hemen önce Orta Asya'daki
durumdan itibaren Timur'un ortaya ç~k~~~~ve onun ölümüne kadar yapt~~~~seferleri k~saca anlaalmaktad~r.
Eserin "Timur'un ölümünden Halil Sultan 'in Ölümüne Kadar Taht Mücadeleleri" ba~l~~~n' ta~~yan birinci bölümü (s.33-97) Emir Timur'un ölümünden sonra yakla~~k alt~~y~l devam
eden fetret devrindeki olaylara ayr~lm~~t~r. Bu nisbeten k~sa say~labilecek dönemde
Azerbaycan'dan Maveraünnehr'e kadar Timur'un tasarrufundaki yerlerde bir saltanat mücadelesi ya~a~um~t~r. Dolay~s~yla bu dönem lusali~~na ra~men çok yo~un ve karma~~k bir manzara arz
etmektedir. Bu bölümde önce "Timur'un ölümünden sonra Maveraiinnehr ve Horasan" alt ba~l~~~~alt~nda (s.33-42) Timur'un ölümü ile ordugâhta ya~ananlara ve Halil Sultan'~ n
Maveraünnehrede saltanaum ilân~na yer verilmi~tir. Daha sonra (s.43-55) Azerbaycan, Irak-~~
Acem ve Irak-~~Arab'daki geli~meler ile Timur'un buralan idaresine tevdi etti~i Mirza Ömer,
Miran~ah ve Ebu Beitir'in yapt~klar~, bunlar~n birbirleriyle ve Karakoyunlular ile mücadeleleri
anlat~lnu~ur. Bunu takiben Fars, Kirman ve Huzistan bölgelerinde ya~anan hakimiyet mücadelelerine yer verilmi~tir (5.56-62). Bu yörede faaliyet gösteren ve Timur'un Ömer ~eyh'den torunlar~~olan Pir Muhammed, Rüstem ile iskender'in mücadelelerinin yan~s~ra esas hakimiyet sahas~~
Azerbaycan ve Irakeyn olan Miran~ah'~n o~ullar~~Ebu Bekir ve ömer'in bölgelerinde tutunamayarak Fars taraflar~na geli~lerine de yer verilmi~tir. Arkas~ndan "Halil Sultan'~n Semerkand'~~ele
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geçirmesinden sonra Maveraünnehr ve Horasan" ba~l~~~~alt~nda tekrar Maveraünnehr'e dönülerek Timur'un ölümünden sonra burada cereyan eden hadiseler anlaulnu~ur. Bunlar aras~nda
Timur'un vârisi Pir Muhammed'in Maveraünnehr'e geli~i, Halil Sultan ile mücadelesi,
~ahruh'un ve büyük emirlerin tav~rlar~~gibi konular anlat~lm~~ur. Birinci bölüm Timur'un varisi
Pir Muhammed'in öldürülmesi, Halil Sultan'~n faaliyetleri ve Emir Hinduke tarafindan tutsak
al~nmas~, ~ahruh'un Semerkand'~~ele geçirmesi, Emir ~eyh Nureddin'in isyan~~ve bertaraf edilmesi gibi mevzular anlat~larak sona ermektedir. Bu hadiseler sonucunda ~ahruh, Timur'un
kurdu~u devletin merkezi olan Semerkand ve Maveraünnehr'e hakim olmu~tu.
Eserin ikinci bölümü "~ahruh Zaman~nda Timurlu Devletinin Siyasi Durumu" ba~l~~~ n' ta~~maktad~r (s.99-185). Bu bölümde ~ahruh'un Timur'un yerine tahta geçti~inin delili olan Mirza
Halil Sultan b. Miran~ah'~n kendisine teslim olmas~~ve Maveraünnehr'i ele geçirmesinden
(1409) ba~layarak, onun isyan eden torunu Muhammed'in üzerine yürüdü~il s~rada Rey'de vefauna (1447) kadar Timurlu tahun~~me~gul eden hadiselere yer verilmi~tir. Bu hadiseler Halil
Sultan'~n Acem Irak'~na gönderilmesinden itibaren, Ömer ~eyh'in o~ullar~~Rüstem, ~skender,
Baykara ile Pir Muhammed'in birbirleri ve ~ahruh ile olan mücadeleleri (s.99-106) ile ba~lamaktad~r. ~ahruh'un saltanat~~boyunca onu me~gul eden en önemli meseleler olarak do~uda Ve kuzeyde Mo~ollar ve Özbekler, bat~da ise Karakoyunlular dikkat çekmektedir. Bunlardan
Özbekler ve Mo~ollarla mücadeleler daha ziyade Maveraünnehrein idaresine getirilen Ulu~~
Bey'in hakimiyet bölgesinde cereyan etmi~~ve ~ahruh da ona destek olmu~tur. Bu konular eserin
II. bölümünde birkaç alt ba~l~ k alt~nda (Mo~ollar; s.109, 111-113, 128-135, Özbekler; s.111-112,
135-138, 146-147, 159-160) anlat~lnu~ur. Yine ~ahruh'un saltanat~~boyunca Timurlu tahum ziyadesiyle me~gul eden Karakoyunlular ve bunlar üzerine düzenlenen üç sefer ikinci bölümde anlaulan hadiselerdendir (I. sefer s.115-125, Il. Azerbaycan seferi s.140-145, III, sefer s.149-157).
Eserde belli ba~l~~olaylar d~~~ nda müteferrik hadiselerde alt ba~l~klar içinde incelenmi~tir.
Mesela, Mirza ~brahim'in Huzistan Seferi (s.126), Ulu~~Bey'in Herat'a geli~i (s.126-127),
Hurufiler'in ~ahruh'u öldürme te~ebbüsü (s.138-140), Heraeta Salg~n Hastal~~~n Ba~göstermesi
(s.153), Mirza Kaçar'~ nn Kabil ve Gaz~~i~~~Hakimli~ine Tayini, Hüktimdar'~n Serahs Taraf~nda
Avlanmas~~(s.159) gibi. Eserin II. bölümü Çin (s.172-174) ve Memlukler (s.174-182) ile münasebetler ve ~ahruh'un $ahsiyeti (5.182-185) alt ba~l~klan ile sona ermektedir. Çin ile münasebetler
k~sm~nda Timur devrinden ba~layarak taraflar aras~ndaki ili~kilere elçilerin geli~~gidi~lerine de~inihni~tir. Memlukler ile münasebetler merzusu ~ahruh ile s~n~rl~~tutulmapp daha önce taraflar~n durumuna da k~saca temas edilmi~tir. Daha sonra taraflar aras~ndaki ili~kilere ve elçi tekilerine yer verilmi~tir. Eserin ikinci bölümünde son olarak ~ahruh'un ~ahsiyeti üzerinde durulmu~tur. Son derece ban~c~l bir insan olan ~ahruh'un dindar ki~ili~inin yan~s~ra töreyi de ihmal
etmedi~i vurgulanm~~, tefsir, hadis, f~luh ve tarih kitaplar~~okudu~u, özellikle tarihte geni~~malumat sahibi oldu~u belirtilmi~tir. Onun âlim ve sanatkârlan himaye etti~i ifade edilmi~~ve saltanat~~s~ras~nda liyakatli beyleri görevde tutmak konusunda ba~anl~~oldu~una de~inilmi~tir.
Eserin üçüncü bölümü "~ahruh Zaman~nda Devletin idari, iktisadi ve Kültürel Durumuna
Umumi Bir Bak~~" ba~l~~~ n' ta~~maktad~r (s.187-216). Bu bölümde önce "Devlet Te~kilat~" alt
ba~l~~~~(s.187-193) alt~nda Hükümdar Ailesi (s.187-188), Ordu (s.188-189), Maliye (s.189-192),
Hakim-Daruga (s.192), Di~er Memuriyetler (s.192-193), araba~l~klan alt~nda devlet yap~s~~ tan~ulmaya çal~~~lnu~t~r. Daha sonra "Imar Faaliyetleri" (s.193-200) alt ba~l~~~~yer al~r. Burada verilen
malumattan da anla~~laca~~~üzere Timur'dan itibaren hanedan üyeleri, hammlar ve beyler adeta
medrese, hankâh vs. yapma konusunda birbirleri ile yan~m~~lard~r. Yme iktisadi-zirai Faaliyetler
ve Halk~n Durumu (s.200-208) bahsinde de ticaretin te~vik edilmesi, kanallar aç~lmas~, sava~lar
dolay~s~yla harap olan yerlerin imar~~gibi konulara yer verilmi~tir. Üçüncü bölümün bir di~er
ara ba~l~~~~"Dini hareketler" (s.208-211)dir. Eserin üçüncü bölümü Ça~atay Edebiyat~~(5.211-
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213), Resim, Süsleme (5.213-214) ve Musiki (5.214-216) alt ba~l~ klan ile sona ermektedir. Bu
ba~l~klar alt~nda da genel olarak Timur ve ~ahruh devirleri kültür hayat~n~~yans~ tan malumatlar
verilmi~tir. Fakat yazar~n önsözde de belirtti~i gibi konular ayr~nt~lar~yla ele al~nmaktan ziyade,
devrin baz~~özelliklerine temas edilmi~tir. Ancak bu kadar~~bile Timurlu devrinin ne kadar parlak oldu~unu sergilemeye yeterlidir.
Eserde III. bölümden sonra "Sonuç" (s.217-218) ba~h~~~alt~nda ~ahruh devrinin bir de~erlendirmesi yap~ lm~~t~r. Burada Karakoyunlular'~n ve özbekler'in faaliyetlerine ra~men
~ahruh'un uzun süren saltanat~n~n ba~ar~h oldu~una hülunedilebilece~i, zira hakimiyetini kabul
ettirdi~i fakat fiilen Türkmenlerin denetiminde olan Azerbaycan ve Arap Irak'~~hariç babas~n~n
elde etti~i ülkeleri hemen hemen elde tutmay~~ba~ard~~~~gibi, iç mücadelelere son verdi~i, devletin k~rk y~l daha ~a~aah bir ~ekilde devam~n~~sa~lad~~~~belirtilmektedir. Yine bu k~s~mda sünni
tarikatlar~n ~ahruh'un ~ahs~nda kuvvetli bir hâmi bulduklar~, ancak sünni din adamlar~n~n
Osmanh devletinde oldu~u gibi göçebeler aras~na gitmeyip ~ehirlerde ya~amalann~n ~iilik cereyan!~ kuvvetlenmesine ve halk aras~nda büyük çat~~malar~n ç~kmas~na yol açt~~~~belirtilmi~~ve
neticede mutaas~p taraftarlar~ndan sa~lad~~~~askeri güçle ~iili~in, dini görü~lerini birle~tirerek
Safevi devletinin do~mas~na sebep oldu~u gibi daha sonralar~~Türkistan'daki öteki Türk-~slam
devletleri ile Osmanhlar aras~ndaki milnasebetlerin kesilmesine de yol açt~~~~ifade edilmi~tir.
Eser zengin bir bibliyo~rafya (s.221-231), indeks (s.233-260), Timur ve o~ullanna ait soykiltü~il ile sona ermektedir.
Mirza ~ahruh ve Zaman~~ Zeki Velidi Togan'~n henüz ne~redilmemi~~olan ve Timur m~~nografisi ~eklindeki "13-15. as~rlar Tarihi" adl~~çal~~mas~~say~lmazsa Barthold'un Ulug Bey le
Zaman~~adh eserinden sonra Tim~~rlular devrim ayd~nlatan ikinci ve ~ahruh devrine dair de ilk
ve tek monografidir. Bir dönemin bütün yönleriyle tek eserde ayr~nt~l~~olarak tasvir edilmesi imkâns~zd~r. Dolay~s~yla Timurlular devrinin çe~itli yönleri ile alakal~~muhtelif eserler kaleme
al~nnu~sa da yerli ve yabanc~~literatiirde ~ahruh ve zaman~na ait müstakil ve bu hacimde bir eser
yoktur. Eser bu bo~lu~u doldurmas~~ve Türk okurlanm kolay malurnat edinemeyecekleri bu sahada bilgilendirmesi bak~m~ndan da önemlidir. Bu k~ymetli çal~~maya bir harita ilave edilseydi
Iran ve Maveraünnehr'deki yer adlanna fazla â~ina olmayan okurlar hadiseleri daha kolay takip
edebilirlerdi.
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