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Timur, Asya'da bir kas~ rga gibi esti ve arkas~ nda bütün dünyaca tan~ nan
bir isim b~ rakt~ . Seferleri ve zaferlerine ait tasvirler, zaman~nda yaz~lan eserler ve görgü tan~ klar~ n~ n ifadeleri ile canl~~bir biçimde günümüze kadar
gelmi~tir. Ordular~~Moskova'dan Delhi'ye, ~zmir ve Filistin'den Çin'e kadar
giderek bütün o devrin dünyas~ n~~ titretti. Bütün bu seferler zaman ve mekân
tan~ maz bir tarzda icra edilmi~ti. Bâz~~Avrupal~~tarihçiler Makedonyal~~
~skender ve Napolyon'un seferlerine bakarak onlar~~tarihte en büyük asker
ve cihangir olarak göstermeye çal~~~ rlzr. Fakat Timur'un seferleri ele al~nacak ve km. olarak hesaplan~ p k~yaslanacak olursa, ~skender ve Napolyon'un
bu hususta onunla mukayese edilemeyece~i aç~kça görülecektir.
Bu seferler ve zaferler sonunda Timur'un ~öhreti bütün dünyada hemen
yay~ld~, as~ rlarca bir deh~et simas~~ve efsanevi bir kahraman olarak ya~ad~ .
Pek çok yazar ve san'atkâra konu oldu. Evet o, göçebe fâtihlerin sonuncusudur. Fakat o, Rus tarihçisi Barthold'un ifade etti~i gibi sâdece "bir e~kiya çetesi reisi"' veyâ ele geçirdi~i ~ehirleri yak~ p-y~kan, insan kellelerinden minareler diktiren bir asker mi idi?
Timur'~l ziyaret eden ~spanyol elçisi Clavijo2 ve Timur'un küçük ya~ta
Suriye'den Semerkand'a götürdü~ü ~bn Arab~ah3, Timur'un atalar~ n~ n, çoban ve göçebe olduklar~ n~~ yazarlar. Clavijo ayr~ca Ça~ataylarm sürüleri ile
yolculuk eden göçebeler olduklar~ n~, bu yolculuklar~~ s~ ras~ nda kad~ n ve çocuklar~ n~ n kendileri ile birlikte bulunduklar~ n~~ifade eder. Bu gibi ifadeler
bize Timur'un atalar~~ olan Ça~ataylar~ n XIV. yüzy~l~ n ortalar~ nda yaylak ve
k~~ laklara sâhip, göçebe bir toplum olduklar~ n~~göstermektedir.
Beg ve Zaman~, çey. ~smail Aka, TTK, Ankara 1997, 14.
W. Barthold, Ulu~~
Embassy to Tamerlane (1403-1406) trans. Guy k Strange, London 1978, 190-191; 210.
3 Acaib el-Makchlr 11 Ahbar Timur, Kahire 1285, 6.
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Ça~ataylar her ne kadar göçebe hayat~~sürdürmekte idiler ise de, servetleri ve kudrederi sadece göçebeli~e dayanm~yordu. Kabile reisleri taraf~ ndan
idare edilen topraklar~ n büyük bir k~sm~ nda Semerkand, Buhara, Belh,
Tirmiz ve Hocend gibi, geçmi~~devirlerin büyük-medeni ~ehirleri ile geni~~tar~m alanlar~~mevcuttu.
Timur'un herkesi ürküten seferlerinden sonra, ülke içinde düzen sa~lanm~~, ülkenin çe~itli bölgelerinde mirzalar~ n hüküm sürmeleri, geçmi~in
yaralar~ n~n sar~lmas~ n~~kolayla~t~rm~~t~ . Bu idareciler bölgelerini bay~nd~r bir
hâle getirmek ve refah~~ sa~layabilmek için zirai ve iktisadi hayat~ n sa~lam
temellere dayanmas~~ve istikrar~n sa~lanmas~~gerekti~inin fark~ nda idiler.
Kendisini yerle~ ik ahaliden çok asker unsuruna daha yak~n hisseden
Timur, göçebeler taraf~ ndan kabul edilmesi mümkün olmayan bir davran~~ta
bulunarak, ba~~ehir olmak üzere Semerkand'~~seçmi~ ' ve burada binalar in~a
ettirmeye ba~lam~~t~ . Halbuki daha önceleri bâz~~Ça~atay hanlar~~yerle~ik hayata geçmeye te~ebbüs ettiklerinden bunu hayatlar~~ ile ödedikleri gibi5,
Timur da arkada~~~Emir Hüseyin'i Belh'te yerle~ mek ve Hinduvân kalesini
onartmak istedi~inden dolay~, amcas~~Abdullah'~~örnek göstererek yasaya ayk~ r~~oldu~undan onu bundan alakoymu~tu". Semerkand'~n ba~kent seçilmesinin ard~ndan Timur buras~ n~~imara çok önem vermi~, ele geçirdi~i ülkelerden getirtti~i usta ve san'atkârlara Semerkand civar~ nda D~ma~k, M~s~r,
~iraz, Sultaniye ve Ba~dad adlar~n~~verdi~i kasabalar kurdurmu~7, ~ehrin d~~~nda baz~lar~~han~ mlar için olmak üzere Dilgü~â, ~imal, Nak~-i Cihan, Ç~ nar,
Taht-~~Karaca adlar~n~~ta~~yan bahçe ve konaklar in~a ettirmi~tis.
O, ticaretin devlet hazinesi için en büyük gelir kayna~~~oldu~unun fark~nda idi. Ba~kent Semerkand'da pek çok çar~~~ve dokuma imalâthanesi bulunuyor, ~ehir özellikle baharat ticaretine merkezlik ediyordu. Clavijo'ya
göre iskenderiye çar~~ larmda bile bunlar~n e~ini bulmak mümkün de~ildi.
De~t-i K~ pçak'tan deri, Çin'den ipek, Hoten'den elmas, yakut gibi k~ymetli
~erefeddin Ali-i Yezdi, Zafernâme, yay. Muhammed Abbasi, Tahran 1336 h.~., I, 158.
Ham Tarma~irin (1326-1334) bunun örneklerindendir.
8 Nizameddin-i ~âmi, Zafernâme, yay. Felix Taner, Praha 1937, I, 51-52; Yezdi, I, 131.
7 ~bn Arab~ah, 228.
8 Bunlar için bk. Babur, Vekayi, Babur'un Haurau (Do~u Türkçesinden çev. R. Rahmeti
Arat), Ankara 1943, I, 48; Clavijo, 226 v. dv.
5 Ça~atay
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ta~lar geliyordu ve yine ~spanyol elçisine göre "Timur, ba~kentini dünyan~n
en mükemmel ~ehri yapmak için, ticareti daima te~vik etmi~ti"9. ~~te bu dü~ünce iledir ki, 1402 y~l~nda Ankara Sava~~'ndan hemen sonra, Fransa kral~na
gönderdi~i mektupta, kar~~l~kl~~olarak tüccarlar~n gelip-gitmesini, tüccarlara
güçlük ç~kar~lmamas~m, zira dünyan~n tüccarlar sayesinde bay~nd~r ve müreffeh bir hal ald~~~n~~ifade ediyordu".
imar faaliyetleri ve ticaretin yan~nda tar~m~~ da ihmal etmi~~de~ildi.
~erefeddin Ali-i YezdVnin ifadesine göre Timur'un ülke dahilinde i~lenebilecek hiçbir yerin bo~~kalmas~na gönlü raz~~de~ildi". Bu amaçla o, ele geçirilen ülkelerden pek çok topluluk ve kabileyi ba~ka yerlere göçürerek, o zamana kadar iskâna aç~lmam~~~baz~~yerleri iskâna açm~~", birçok yerde kanallar kazd~rm~~t~~"3. Bu gibi faaliyetlere daha sonralar~~da devam edildi~ini,1410

9 Cla~~ijo, 287-288.
t° Muhammed Kazvini, Nâme-i Emir Timur Gii rgât~, Bist Makale-i Kazvini, Tahran 1332 h.

~., 41.
't Yezdi, II, 18.
12 Yezdf, II, 17. Anadolu'dan göçürülen 30.000 çad~r Kara Tatar, Sir Deryâ'~un öte yakas~nda Is~g Göl ve Ka~gar taraflar~nda yerle~tirilmi~lerdi. Kara Tatarlarla birlikte Azerbaycan'dan
da kalabal~k bir topluluk göçiirilldf~gii gibi, Azerbaycan ve Arab Irak'~n' yurt tutmu~~bulunan
a~iretlerin beglerinin herbirinin o~ul ve karde~lerinin a~iret mensuplann~n bir k~sm~~ ile
Semerkand'a göçiirillmeleri buyurulmu~tu (Yezdi, II, 399).
13 1381 y~hnda Horasan'~n ele geçirilmesinden sonra o, buradaki tar~m! canland~rmak için
devlet ileri gelenleri ve büyük beglere Murgab suyundan kanallar açt~rmalanm buyurmu~tu. Bu
kanallar, açnranlann adlar~~ile tan~nm~~~olup, zaman~n tarihçilerinden Hâfiz-~~Ebrü, bunlardan
20 tanesinin ad~m vermi~tir (Co~rafya-yi Hâfiz-~~Ebrü, K~smet-i Rub' Horasan; Herat, yay. Mail-i
Herevi, Tahran 1349 h.~., 34; Dorothea Krawulsky, Horasan zur Timuridenzeit nach dem Tarihe Hâfiz-e Ebru, 'Wiesbaden 1982, I, 32). Bu kanal açt~rma i~ine herhalde hammlar da kat~lm~~~
olmal~d~rlar. Zira kanallardan biri Kudug Hatun ad~n~~ta~~maktad~r ki, bu Timur'un 1383'te
ölen k~z karde~i Kudug Terken Aga olmahd~r.
Azerbaycan'da Barlas irma~~~diye tan~nan Aras'~n Cenk~i Kö~kü denilen mevkiinden ba~lay~p Sorhe Fil mevkiiine kadar 10 fersah uzunlu~unda, gemilerin bile çal~~abilece~i bir kanal
aç~lm~~~(Yezdi, Il, 283), böylelikle pekçok yerde sulu tar~m yapma imkân~~elde edilmi~ti. Y~ne
Azerbaycan'da çoktand~r harap halde bulunan Beylekan ~ehri, yeniden bay~nd~r bir hale gedril~nekle yetinilmemi~, bu bölgede oturanlar~n refah~~dil~ünülerek, Aras ~rma~~ndan Beylekan'a
10 gez geni~lik ve 6 fersah uzunlu~unda bir kanal kazd~nl~n~~ur (~âmi, I, 291; Yezdi, II, 387).
Kabil yak~nlar~nda ise Cfly-i Mahigir veya Cüy-i Nev ad~~verilen, 5 fersah uzunlu~unda, baz~~köylerin sulanmasma ve kullan~lmayan bir k~s~m arazinin tar~ma aç~lmas~na sebep olan yeni bir kanal kazd~nlm~~t~~(Yezdi, II, 31, 138).
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y~l~ nda ~ahruh taraf~ ndan Merv ~ehrinin yeniden kuruldu~unu biliyoruz' L.
Timur'un fethetti~i ~ehirlerdeki ya~ma ve tahribat~ , kendi zaman~ nda,
hattâ onun veya çocuklar~n~ n emri ile yaz~lan Zafernâmelerde uzun uzun ve
övgü ile anlat~ l~r. Bu biraz da bu yazarlar~ n Timur'u bu ifadelerle daha da
yüceltebileceklerine inanmalar~ ndan olsa gerektir. Gerçi Memlük ve
Osmanl~~kaynaklar~~ da bu ya~ma ve tahribau ac~~ bir dille anlat~ rlar. Fakat
bunlara tamamen inanacak olursak, Timur'dan önce in~a edilmi~~olan eserlerin hiç birisinin daha sonraki devirlere kalmam~~~olmas~~ gerekirdi.
Timur'un 1386 y~ l~ nda Tiflis'e gelip, Gürcüler hakk~ ndaki ifadelerine, sava~~~
bir cihat haline getirmesine ra~mentr', bütün kiliseler bu sava~lar s~ ras~ nda
yok olup gitmi~~de~ildi. Gürcistan ve Ermenistan pek çok deprem, uzun süren Osmanl~-Iran sava~larma ra~men, Ortaça~lar~ n H~ ristiyan sanat~ n~ n pek
çok mimari yap~s~ n~~halt saklamaktad~rlar.

" Timur'un ölümü s~ras~nda ve onu takip eden y~llarda hakimiyet sahas~~ Horasad~~ pek
a~mayan Herat hakimi $ahruh, 1410 y~l~ nda Badgis'te bulunurken, Mo~ol istilasmdan beri tahrip edilmi~~bir halde kalan Men' ~ehrinin imann~~ buyurdu. ~ahruh ayr~ca, bütün Horasadda
ba~tanba~a imar faaliyetlerinde bulunulmasm~~istemi~ti. Bu buyruk gere~ince yollar düzeltilmi~,
yeni köprüler in~a edilmi~~ve eskileri yenilenmi~ti. Bu faaliyetlerden olarak ayr~ca her~ey için laz~ m olan suyun tekrar ak~ t~lmas~~ i~ine giri~ilmi~, Murgab ~rma~~ndan ç~ kan Men suyu üzerindeki seddin onar~lmas~m buyurarak, Emir Alike Kükelta~, Emir Musa ve Ali ~ekani bu i~ler içi~~~
görevlendirilmi~lerdi. ~ehirde k~sa zamanda bir ortaça~~islam ~ehrinde bulunmas~~ gereken mescit, pazar, han, hamam, hankah, medrese gibi iktisadi ve içtimai bütün binalar in~a edilmi~ti.
Derinli~i 5 gezden a~a~~~olmamak üzere, geni~li~i ba~lang~çta 20, sonuna do~ru ise 12 gez olmak üzere, Alemdar kap~s~na kadar uzanan 12 fersah uzunlu~unda bir kanal açur~lm~~t~~(Haf~z-~~
Ebru, Zübdetii't-Teva^rih-i Baysungurf, Fatih Ktb., nr. 4370/1, 451b; Abdürrezzak-~~Semerkandi,
Sa'deyn ve Mecma'~~Bahreyn, yay. Muhammed ~efi', Lahor 1946, 158 v.dv.). ~eddin in~a
edilmesi ile etraftan göçebe getirilerek buraya yerle~tirilmi~, ilk y~ l 500 çift öküz çifte ko~ulmu~~
ise de, seddin onar~lm~~~olmas~~~~~~~ bölgenin zirai hayat~~üzerinde ne gibi bir tesir yapm~~~oldu~unu bilemiyoruz. Buna ra~men ~sfizari, Murgab boyunca ve Men civar~ nda yap~lan ziraatten
söz ederken pamuk, pirinç ve tah~l ürünlerinden övgü ile söz ederek Herat halk~ n~ n yiyecek ve
giyece~i~~i~~~ bura~~~~~~ ürünlerinden sa~land~~~ n~, tarladan l'e 100 ürün al~ nd~~~ n~ , kavunt~ nun
pek me~hur olup, baz~~ ileri gelen kimselerin oralardan kavun ~smarlad~ klar~ m ifade eder
(Ra~ zan~ 'l-Cennât fi E~saf~~Medinet-i Herat, yay. Muhammed Kaz~ m ~mam, Tahran 1338 h.~., I,
172 v.dv.). Ancak bu yeni ~ehir büyüklük itibar~~ ile Mo~ol tahribau öncesi~~deki Men-'den çok

daha küçük idi (A. Yakubovskiy, ~A., Men madd., 776).
15 ~âmi, T. 100. Kaynaklar onun Hindistan (~âmi, I, 170 v.dv.)seferini pt~ tperesdere darbe
indirmek, U1-~ l-lere kar~~~cihad gâyesi ile (~âmi. I, 170, 213; Yezdi, II, 17, 450) yapt~~~ n~~ifade
ediyorlar.
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~bn Arab~ah'" ile daha bâz~~Memli~k ve Tim~~rlu tarihçileri D~ma~k'tan
söz ederken "yang~n bu büyük ~ehrin bütün ihti~am~m silip-süpürdü ve eserlerini yok etti" demektedirler. Bu sözlere bak~ lacak olursa D~ ma~k'~ n
1400'lerden önce yap~lm~~~eserlerden hiçbirine sahip olmamas~~ gerekir.
Oysa ki durum böyle de~ildir. Bu örnekleri Ba~dad, Isfahan ve hattâ
Osmanl~~ ba~kenti Bursa için de verebiliriz.
Timur'un ~ehirleri y~k~lm~~~halleri ile de~il, oldu~u gibi ele geçirmeyi
tercih etti~i anla~~l~yor. Çünkü ~ehrin vergiye ba~lanmas~, ya~malanmas~ndan daha kazançl~~idi. Esasen gerek Yasa, gerekse ~slam hukuku, hükümdar~n, dü~mana teslim olmalar~n~~ teklif, kabul etmemeleri halinde mal ve
mülklerinin ganimet olarak al~ nmalar~, ahalinin köle olarak sat~lmalar~ na cevaz veriyordu.
Ordulardan önce casuslar gönderilir'7, ~ehrin önüne gelindi~inde ise
teslim olmalar~~istenirdi. Tabii teslim halinde bile ~ehir ahalisinin "nal baha"
veya "mâl-i aman"' denilen sefer masraflar~~için bir vergi ödemesi gerekirdi.
Mücevherât ve de~erli e~ya al~n~ r, üretim ve zanaatlara yönelik âletlere pek
dokunulmaz, böylelikle tar~m ve zanaâta yönelik üretimi sa~layan âletler zarara u~ramadan kal~ r, ekonomik durum çabucak eski canl~l~~~ na kavu~urdu.
Bu yüzden de örnek vermek gerekirse ~iraz 2 y~l ara ile, Herat 6 ay ara ile iki
kere "mâl-i aman" ödeyebilmi~lerdi.
16 Acaib el Makdür, 117-118. Yine ça~da~~Bertrand° De Mignanelli'nin kay~ tlar~~ için
bk.Timurlenk'in D~ ma~k>~~ Fethi ~ le ilgili Bir Kaynak: "Vita Tamerlani — Ruina Damasci
(Timurlenk'in Hayat~~- D~ma~k'~n Harap Olmas~ )", çev. Cüneyt Kanat, Tarih incelemeleri
Dergisi (1996), XI, 233- 263.
17 Ülke dahilinde halk~ n aras~ nda haber toplayan görevliler bulundu~u gibi, di~er ülkelerden de casuslar vard~. Bu casuslar sufi, dervi~, tüccar, müneccim, asker, sanatkar, pehlivan
olarak çe~itli memleketleri dola~~r, onlar~ n ~ehir, kasaba, yollar~, da~lar~, kavimleri, ileri gelenleri ve türlü olaylar~~ hakk~nda bilgi toplayarak Timur'a bildirirler ve daha sonra Timur bu ülkeye gelip, o ~ehir ile ilgili ~eyleri sormaya ba~lay~nca, bu husus büyük bir ~a~k~nl~ k ve hayrete
yol açard~~ ( ~bn Arab~ah, 220-221).
18 Mâl-i aman ile ilgili örnekler için bk. Yezdi, I, 263, 290, 438, 457; II, 46, 60, 93-94, 195,
198, 239, 320, 328, 334-335, 438. Isfahan'~n ku~aulmas~~ s~ras~ nda, her iki deyimin birlikte kullan~lmas~~için bk. Yezdi, I, 312:...ekabir ve usül-i ~ehr be-divan-~~ala âmede cihet-i nal-baha-yi asakir-i mansur mal-i aman kabul kerdend.
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~ehir ileri gelenleri ile anla~maya var~l~ nca de~erli e~yan~n kaç~ r~lmas~~ ve
askerlerin ~ehre girmelerini önlemek için biri hariç, bütün kap~lar kapat~l~ r'"
veya örülür20, vergi memurlar~~vergi toplama i~ine giri~irlerdi. Ancak görevliler ile ahali aras~nda küçük bir olay bazen ayaklanmaya dönü~ür, bu ise ~ehrin ya~malan~p, yak~lmas~na da yol açabilirdi. Delhi2' ve Isfahan22 buna örnek
olarak gösterilebilir. Ancak bazen ise, mesela Saray ve Astarhan'da oldu~u
gibi, ahali vergisini ödedikleri halde, ard~ ndan ya~malanm~~lard~23.
~ehir ba~tan teslim olmay~p, direnecek olur ve bunun sonucu ele geçirilirse ya~malama kaç~ n~lmaz olurdu. Herat, Isfahan, Ba~dad, Delhi, Halep,
~am ve Sivas ile ilgili olarak, insan kellelerinden minareler yapmaya var~ ncaya kadar, Zafernâmelerde anlat~lanlar ortadad~ r. Öyle anla~~l~yor ki, bütün
bu katliamlar, "Timur'un gücünün ne denli büyük ve etkili oldu~unu göstermek için ba~vurulmu~~bir gösteri" idi.
Kimsenin pençesinden kurtulamad~~~, ac~mak bilmeyen ve çok çabuk i~leyen bir adalet onun özelliklerindendi. Her seferden dönü~ünde ara~t~rmaya giri~ir, her konuda kendisine hesap verilmesini isterdi. Bizzat kendisi
tatl~~ve uzunluk aletleri, mallar~n fiyatlar~n~~kontrol eder, suçlar~~ara~t~ r~r, sorumlular~~ en üst derecede görevliler olsa bile cezaland~r~ r, adam kay~ r. mazd~21. Zenginlik, makam-mevki, ~ahsi münasebetler kararlar~n~~ etkilemez,
af dilemek hiçbir sonuç vermez, araya adam sokmak bilakis daha kötü sonuç
verirdi. Bu onun dü~künleri, büyüklere kar~~~korumak için uygulad~~~~usullerden biri olup, o~lu Miran~ah dahi kendini babas~n~n gazab~ndan zor kurtarm~~, Miran~ah ba~~~lanmakla birlikte, yan~ndakiler, onu kötü yola sevk

Meselâ, Siraz (~âmi, I, 134; Yezdi, I, 438) ve Delhi (~âmi, I, 192)'de böyle yap~lm~~t~.
D~ma~k'~n fethi s~ras~ nda ~ehrin sekiz kap~s~~ta~la örülüp, Rab el-Ferâdis kap~s~~aç~ k b~ rak~larak vergi tahsil edilmi~ti (Yezdi, II, 239).
21 ~âmi, I, 192 v.dv.; Yezdi, I, 95-96 v.dv.
22 ~âMi, I, 104 v.dv.; Yezdi, I, 313 v.dv., Ba~dad ile ilgili olarak bk. J. Aubin, Tamerlan â
Bagdad, Arabica 9 (1962), 303-309.
23 Yezdi, I, 551.
21 Meselâ bk. Clavijo, 249-250.
20
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edenler öldürülmü~lerdi25.
Öteden beri Timur'un herhalde ~bn Arab~ah2"'taki kayda dayanarak
okuma-yazma bilmeyen bir kimse oldu~u söylenmi~tir. Çocuklu~unda
Ke~'teki dervi~lerin medreselerine devam etti~ine göre, okuma-yazma bilmedi~ini söylemek gerçekten güçtür. Onun arapçay~~bilmedi~ini biliyoruz27.
Çünkü Suriye'de ulemâ ile tercüman vas~ tas~~ ile konu~mu~tu".
~eyhler, dervi~ler ve ulemâ ile devaml~~ görü~tü~ü, sohbet etti~i biliniyor29. Tarih ile daha gençlik ya~lar~ndan itibaren ilgileniyor idi30. Tarih ko25 1393 y~ l~ nda Hülagü Han tahuna tayin edilen Miran~ah. Hindistan seferine kat~lmam~~u. Timur Hindistan'da iken, Miran~ah babas~na göndermi~~oldu~u ve ona devlet i~lerini b~rak~p, ibadet ile me~gul olmas~~~~~~~ yerinde olaca~~ n~~ifade eden mektubu ~bn Arab~ah (s. 76
v.dv.)'dan ba~ka kaynaklarda mevcut de~ildir. Bu mektubun do~rulu~unu kabul etmesek bile, o
o~lu hakk~ nda ho~a gitmeyen baz~~haberler alm~~~bulunuyordu. Miran~ah 798 (1395/6) y~l~~ giizünde Hoy civar~nda attan dü~mü~, bir kaç gün baygm kald~ ktan sonra tabiblerin tedavisi sayesinde iyile~mi~~ise de, akl~n~~oynatarak acaib hareketlerde bulunmaya ba~lam~~t~~ (Yezdi, II, 147;
Muinüddin Natanzi Müntellabu't-Tevarili-i Muini, yay. Jean Aubin, Tahran 1336 h.~., 372).
Clavijo (s.164), Miran~ah'~ n Tebriz'e geldikten sonra akl~~~~~ bozdu~unu, burada ve Sultaniye'de
pek çok tahribatta bulundu~unu, hatta bunu herkesin "Miran~ah hernekadar bir~ey yapurmad~~
ise de, dünyan~ n en güzel binalar~ n~~y~kurd~" demden için yapt~~~n~, uzun uzun anlatmakla birlikte, onu "k~rk ya~lar~nda, iri-yar~, ~i~man, nikristen rahats~z" bir adam ~eklinde tarif etmektedir.
Bundan sonra o kendini tamamen içki ve e~lenceye vermi~, tavla oynamakla vakit geçirerek, i~ler ise ba~kalar~~ taraf~ndan yürütillmeye ba~lanm~~ur. Yedi Y~ll~ k Sefere ç~ kan Timur'un gelmekte oldu~unu ö~renen Miran~ah, babas~n~~kar~~lamaya ç~ karak, Rey'de huzura ç~kt~~ise de,
pek itibar görmedi~i gibi, Tebriz'e bir soru~turma heyeti gönderildi. Onlar defterleri inceleyip.
Miran~ah'~n etraf~ndakilere da~~ tt~ klann~~geri ald~ klar~~gibi, mirzay~~e~lenceye sevkedip, i~lerin
bozulmas~ na sebep olanlar~, aralar~nda Mevlana' Muhammed-i Kuhistani, Kutbeddin-i Nâyi,
Habib-i Udi ve Abdülmümin-i Gilyende gibi zaman~ n tan~ nm~~~musiki üstadlar~~~~~~~ da bulundu~u pek çok kimseyi idam ettirdiler (Yezdi, Il, 156; ~smail Aka, Mirza ~ahruh ve Zaman~,
Ankara 1994, 22).
24' Acaibel-Makchir, 220.
27~ bn Arab~ah (s. 220) onun arapça bilmedi~i, farsça, türkçe ve mo~olcay~~ konu~tu~unu
yaz~yor.
28 Acaib el-Makdür, 96. Halep'teki ulema ile sohbet s~ras~ nda Timur farsça "hub-hub"
(güzel-güzel) kelimelerini kullan~yor.
29 Suriye'deki görü~meler ~ bn Arab~ah'ta ayr~ nt~l~~ bir biçimde nakledilmektedir (s. 96 v.
dv.).
30 ~bn Arab~ah Timur devri görevlilerini sayarken, Mevlana Ubeyd'den "k~ssa ve tarih okuyucusu" olarak söz ediyor (s. 229). Devlet~ah'ta da ~eyh Arif-i Azeri'llin day~s~~~~~~~ Timur'un k~ssahan'~~ oldu~u ifade ediliyor (Tezkiredi'~-~uara^, yay. E. Browne, 363). Haf~z-~~Ebrü'nun,
Beg re
Timur'un Türk, Arap ve Acem tarihini bildi~ine dair kayd~~ için bk. Barthold, Ulu~~
Zaman~ , çev. ~smail Aka, Ankara 1997, 21.
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nusundaki bilgisi ve sorular~~ile me~hur ~bn Haldun'u bile hayretler içinde
b~ rakm~~t~m.
~ran ~iiri ve ~iirlerini tan~d~~~ n~~ söylemek güçtür. Me~hur ~âir ~irazl~~
Hâf~z ile görü~mesi konusu da ~iiphelidir". Buna kar~~ l~ k Türk mutasavv~f~~
Hoca Ahmed-i Yesevi'yi iyi tan~yor olmal~~ki, zaman zaman mezar~ n~~ ziyaret
etti~i gibi, 1398 y~l~ nda türbesini de in~a ettirmi~ti". Timur'un ~eyhe ba~l~ l~~~~
ile ilgili olarak çe~itli menk~be ve kerâmetler de tilretilmi~tir3 '.
Din kültürü ve bilgisinin de oldukça geni~~oldu~u anla~~l~yor. Bu kültürü
küçük ya~lardan itibaren edinmi~~olmal~d~ r. Dini tart~~ malara büyük ilgi duyar, ancak bu tart~~malar~ n farkl~~ mezheb mensuplar~~ aras~ nda de~il,
Sünniler ile ~iiler aras~nda olmas~ ndan ho~lan~ rd~. Mazenderân'da ~ii seyyidleri ile sohbeti s~ ras~ nda, Ali ve Muaviye meselesini ortaya atarak, Hz. Ali'nin
hakl~l~~~ n~~ileri süren ~ii seyyidlerini, bu tutumlar~ ndan dolay~~ azarlar ve cezaland~ r~ rken35, Suriye'de ise bu soruya Maliki Kad~s~~ Alemuddin el-Kufsi'nin
"hepsi de müctehiddir" cevab~ na k~zarak, Ali'nin hakl~, Muaviye'nin zâlim,
Yezid'in ise fâs~ k idi~ini, dolay~s~~ile Haleplilerin de Hüseyin'i öldürmü~~olan
D~ ma~kl~lar gibi olduklar~ n~~ söyleyerek, Mazenderan'dakinin tam tersi bir tav~ r tak~ nm~~ t~31. Mardin'de hristiyanlara arma~anlar vermi~, kiliselerini tamir
ettirmi~", Lübnan'da hristiyan din adamlar~ n~~ ziyaret etmi~ti". Genellikle seferlerine bir gâzâ havas~~ vermesine ra~men, din, onun maksad~ na eri~ebilmesi için kulland~~~~âletten ba~ka bir ~ey de~ildi. Böyle bir hijkümdar ile konu~urken ulemân~ n daima bir tuza~a dü~mekten çekinmeleri çok tabii idi.
1403 y~ l~ nda Azerbaycan'da Beylekan'da meydana gelen ve Timur'un tarihel-Makdür, 108 ve 219.
Devlet~ah, Tezkire'sinde 795 (1393) y~l~ nda Timur taraf~ ndan Fars bölgesinin elegeçirilmesi ve ~ah Mansur'un öldürülmesinden sonra henüz hayatta bulunan ~air ~irazl~~Haf~z'~~ça~~rtarak onunla görü~tü~ünü ifade ediyor ise de (s. 305 v.dv.); Haf~z'~ n 791 (1389) y~l~ nda ölmü~~oldu~u bilindi~inden ( Rizazâde ~afak, Târih-i Edebiyat-~~ ~ ran, Tahran 1341h.~., 332), bu
görü~me belki Timur'un 789 (1387) y~ l~ ndaki seferi s~ras~nda meydana gelmi~~olabilir. Bu hususta bk. Kâs~ m Gani, Bahs-i der iisâr ü Efkâr ü Ah~âl-i Haf~z, 1, Tarih-i Asr-~~Hâf~z, Tahran 1321
h.~., 390 v.dv.; ~A, Haf~z maddesi, 69.
33 Yezdi, II, 16.
31 Fuad Köprülü, Türk Edebiyaunda ~lk Mutasamllar, Ankara 1966, 33 v.dv.
35 Zahirüddin b. Nasirüddin-i Merâ~i, Tarih-i Taberistan ü Riiyan ü Mazenderân, yay.
Muhammed Hüseyin Tesbihi, Tahran 1345 h.~., 231 v.dv.
3( ~ bn Arab~ah, 97.
37 Jean-Paul Roux, Aksak Timur, çev. Ali R~za Yalt, ~stanbul 1994, 251. Çeviri ne yaz~ k ki
yanl~~larla dol~~~ olup, çok dikkatle kullan~lmal~d~ r.
38 J. P. Roux, Aksak Timur, 226.
31 Acaib
32
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çisi Nizameddin-i Sami taraf~ ndan hikâye edilen sahne oldukça ilgi çekicidir.
Timur yan~ ndaki ulemâya, hükümdarlara ö~üt veren eski ulemay~~ örnek
göstererek, kendisine ö~üt vermemelerinin sebebini sordu~unda onlar,
Timur'un davran~~lar~~ile herkese örnek oldu~unu, kendileri gibi insanlar~n
ö~ütlerine ihtiyac~~olmad~~~~cevab~ n~~ vermi~lerdi. Ulemâ bu sözlerin samimi
oldu~una inand~ ktan sonra, ülkenin baz~~bölgelerinde meydana gelen yolsuzluklar~~söyleme cesaretini kendilerinde bulabilmi~lerdi".
Fetihleri s~ ras~ nda kar~~la~t~~~~sanat eserlerini ganimet olarak al~r ve onlar~~saraylar~~ve çad~ rlar~ nda zevkle sergilerdi. Clavijo, Timur'un çad~ r~ nda
k~ymetli ta~larla süslenmi~, inci, zümrüt ve firüze ile bezenmi~~6 siirahi ve 6
kadehten ibaret alt~ n sofra tak~m~ , üzerinde kocaman bir zümrüt bulunan
bir sand~ k ve alt~ ndan imal edilmi~, insan belinden daha kal~ n gövdesi olan,
dallar~ nda meyve yerine yakutlar, zümrütler, incilerin sarkt~~~, dallar~ n~ n
üzerinde alt~ ndan ku~lar~ n kondu~u bir a~aç, ellerinde ~ncil'den St. Paul ve
St. Pier'i temsil eden ve Bursa'dan gelen büyük boy bir Bizans ikonasm~~gördü~ünü yazar".
Timur'un seferleri sonucu ele geçirdi~i ülkelerden birçok san'aticar~~
Semerkand'a götürdü~ünii söylemi~tik". Ancak Timur zaman~ na ait onunla
bildi~imiz kadar~~ile hiçbir minyatür ele geçmemi~~olmakla birlikte, bu
san'atkarlara ait mimari eserler ve onlar~n duvarlar~n~~süsleyen baz~~duvar resimlerinin varl~~~~kaynaklarda nakledilir42.
Sava~lar s~ ras~ ndaki tutumuna bak~ larak Timur daima ciddi ve as~k suratl~~bir adam olarak dü~ünülmü~tür. Onun bir mizah anlay~~~ na sahip olmad~~~ n~~ dü~ünmek, ba~kalar~ n~ n lâtifelerine hiç ilgi göstermedi~ini iddia
etmek imkans~zd~ r. Onunla ilgili olarak anlat~ lan hikayeler gerçek olmasa
dahi, ister-istemez az da olsa bir gerçe~i de yans~ tm~~~olmal~d~rlar. ~irazl~~
39 ~ânli, I, 287-288.
.4() Embassy to Tamerlane, 269-270.
41 Bk. Not 7 ve 8; ~bn Arab~ah, 230. Ayr~ca Yezdi'deki ifadeye bk.: ez mühendisân4 dâni~ver
ve bennâyân-~~sâhib-i huner ki ez hâver tâ bahter ez her memleket ve ki~ver be-mustakar-~~serir-i
hilâfetmesir cem' budend... (II, 13).
42 ~ bn Arab~ah, 227. Müellif burada Timur'un baz~~saraylar~ nda onun, sevinçli ve öfkeli,
sava~~meydanlar~, ~ehir ku~atmalar~ , hükümdarlar, begler, seyyidler, ulema ile sohbet, sultanlar~n huzurunda yer öpmeleri, Hindistan, De~t-i K~ pçak, ~ ran olaylar~, dü~man~ n yenilgisi, o~ullar~, komutanlar~~ile askerleri~~i~~, e~lence meclisleri~~i~~~tasvir edildi~i resimlerden söz ediliyor.
Babur (Vekayi, I, 48) da Timur'un Dilgü~â bahçesi içi~~de in~a ettirdi~i kö~kün duvarlar~ nda

Hindistan sava~lar~ n~ n tasvir edildi~ini kaydediyor.
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Haf~z ile ilgili hikaye-13 veya Nasreddin Hoca ile ilgili f~ kralar14 herhalde bir
ipucu olmal~d~rlar.
Timurlular devri resim sanat~ n~ n men~ei olarak Ba~dad, Tebriz ve ~iraz
okulu gösterilmektedir. Timur buralar~~ele geçirdikten sonra bu ~ehirlerdeki
san'atkârlar~n bir k~sm~ n~~Semerkand'a götürmü~~'5, ölümünden sonraki kar~~~ kl~k y~llar~~sona erince, onlar~n bir k~sm~~ ~ahruh'un o~lu Baysungur taraf~ ndan Herat'ta toplanm~~lard~. Buna ra~men Ba~dad, Tebriz ve ~iraz gibi
merkezler faaliyetlerini durdurmam~~lard~ . Resim sanat~~ ~iraz'da Ömer
~eyh'in o~lu Mirza ~skender zaman~ nda da devam ederek geli~me gösterdi.
Nitekim ~skender zaman~ na ait minyatürlü bâz~~yazmalara sahibiz Il'. ~iraz'da
bu gibi faaliyetler, iskender'in ölümünden sonra, hatta Kara Koyunlular zaman~nda dahi devam etmi~tir.
Kendisi me~ hur bir hattat olan Mirza Baysungur, Herat'taki kona~~n~~
zaman~ n bir akademisi haline getirmi~ ti. Tebrizli Ca'fer'in 1427 tarihli bir
arz~~ bize buradaki sanat faaliyetleri hakk~ nda ilgi çekici bilgiler veriyor17.
Herkeste mesle~inde en büyük olma arzusu yayg~ n bir hal alm~~ ", bunun
sonucu olarak Tim~~rlu resim sanat~~büyük ilerlemeler kaydetmi~tir.
43 Edward Browne, Ez Sa 'di ta Cami, ha~iyeler ile farsça tercüme: Ali Asgar Hikmet,
Tahran 1339 h.~., 252; Kas~m Gani, Tarih-i Asr-~~Haf~z, 393.
41Bu gibi fikralara örnek olarak bk. Pertev Naili Boratav, Nasreddin Hoca, ~stanbul 1996,
137, 150, 177-179, 194, 217, 228, 239, 241, 260-262, 264; Letaif-i Hoca Nasreddin , Haz. Mehmet
Arslan-Burhan Paçac~o~lu, Sivas 1996, 59, 61, 65, 67, 70,74, 84, 91, 95, 106, 120, 131, 133-135,
139. Ulrich Marzolph, Timur's Humorous Antagonist, Nasreddin Hoca, Oriente Moderno (21996), XV (LXXVI), 485-498.
45 ~ bn Arab~ah (s. 227), Timur devrinin en büyük nakka~~~olarak Ba~dadl~~Abdülhayy'~~
saymaktad~r.
46 I. Stchoukine, Les peintures des manuscrits timurides, Paris 1954, 40 v.dv.; levha: XVIIXX; B. Gray, Persian Painting, Ceneva 1961, 69-79; ayn~~yazar, The Pictorial Arts in the Timurid
Period, C. H. I, VI, 843 v.dv. Bu devirde ~iraz için bk. J. Aubin, "Le Mece.nat timouride â
Chiraz", Studia Islamica (1957), VIII, 71-88; türkçe trc. Ya~ar Yücel, Belleten (1987), 200, 965979.
47 Mirza Baysungur'un kona~~nda birçok sanatkâr çal~~~yor ve bunlar~n ba~~nda ise Tebrizli
Ca'fer-i Baysunguri bulunuyordu. Burada çal~~an sanakârlar bir ö~ünme vesilesi olarak
Baysunguri nisbesini alm~~lard~ r.CaTer'in raporundan anla~~ ld~~~na göre müzehhib-musawir
Mevlânâ Ali ~ehname üzerinde, Hâce G~yaseddin Resâil ve Gülistan'~ n tasvirleri ile, yine Emir
Halil Gülistan'~ n tasvirleri ile, müzehhib-musavvir Mahmud Hâcu-yi Kirmani'nin Divân'~ n~ n
levhalar~~ile u~ra~~yor, 75 kadar nakka~~ise bir ota~~üzerinde çal~~~yorlard~. Raporun metni ve
çal~~malar hakk~ nda bk. M. Kemal Özergin, "Tebrizli Ca'fer'in Bir Arz~ ", Ist. Ed. Fak., Sanat
Tarihi Y~ll~~~~(1976), "VI, 471-518.
Hâfiz-~~ Ebrü, Co~rafya-yi
Ebr~i, K~s~net-i But,' Horasan: Herat yay. Mail-i Herevi,
Tahran 1349 h.~., 11; Dorothea Krawulsky, Horasan zur Timuridenzeit nach dem Tarih-e Haf~z-
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Baysungur'un ölümünden sora bu çal~~malar tamamen durmu~~olamaz.
Zira daha sonralar~~Hüseyin Baykara ile Ali~ir NevaVnin ~ahs~nda yeniden
koruyucuya kavu~an san'atkârlar ortaya ç~km~~, me~hur Bihzad yeti~mi~ti.
Bihzad daha sonra Safevilerin yan~na gelerek, Tebriz'de yeti~tirdi~i talebeleri
ile Timurlu resim san'aumn devaml~l~~~m da sa~lam~~ur49.
Zamanlar~n~n büyük bir k~sm~n~~y~llar süren seferlerde geçiren Timurlu
hükümdar ve begleri, e~lencelerden de geri kalm~yorlard~. Timur'un seferleri s~ras~ nda ele geçirerek Semerkand'a gönderdi~i san'atkârlar aras~ nda
baz~~çalg~c~~ve okuyucular da bulunuyordu. ~bn Arab~ah'~n Timur devri hânendeleri aras~ nda sayd~~~~Abdüllatif Damganl~, Mahmud ve Cemaleddin
Ahmed Harezmli, Abdülkadir ise Meragal~~olup50, Ba~dad'dan Celâyirli saray~ndan getirilmi~ti. Clavijo'nun uzun uzun anlatt~~~~gibi, kad~n ve erkeklerin
kat~ld~~~~toylar veriliyor ve bu arada çalg~lar çal~n~p, ~ark~lar okunuyordu51.
Semerkand'~ n musiki~inaslan o kadar me~hur olmu~lard~~ki, onlar~n di~er
~ehirlerin zenginleri taraf~ndan davet edildikleri de oluyordu52. Bu çe~it e~lenceler zaman zaman din adamlar~~taraf~ndan bile tertip ediliyordu. Meselâ
Herat ~eyhülislam~~ Seyfeddin Ahmed'in bir defas~ nda ~ehrin ileri gelen
müderrislerine ziyafet verdi~i ve ard~ndan çalg~lar çal~n~p, ~ark~lar söylendi~i Nak~ibendi tarikat~~~eyhlerinin haltercümesi olan Re~ahat'da kaydedildi~i gibi53, Semerkand ~eyhülislam~~ ~sâmeddin'in de in~a ettirdi~i hamam~n~n tamamlanmas~~dolay~s~~ile bir e~lence düzenleyerek kad~n-erkek ~ark~c~lar getirtti~i bilinmektedir. Bu e~lenceler s~ras~nda ~ehrin muhtesibi gelerek,
~eyhülislâm~~öfke ile azarlad~~~~"ey ~slam olmayan ~eyhülislâm! hangi mezhebe göre erkek ve kad~nlar~n bir arada bulunmalar~~câizdir?" diye sordu~u
tarihçi Handmir'in eserinde nakledilmektedir54.
Bu devirde musikide bilhassa iki ki~inin adlar~ ndan daima zaman~n en
büyük üstadlan olarak söz edilir. Bunlardan biri Endicanl~~Yusuf, di~eri ise
e Ebrü, Wiesbaden 1982, I, 17. Babur (Vekayi, II, 194) da Timurlular~n son devirleri ile ilgili
olarak "Sultan Hüseyin Mirza'n~n zaman~, garib bir zamand~. Horasan ve bilhassa Herat ~ehri,
fazilet ehli ve e~siz adamlarla dolu idi. Bir i~~üzerinde u~ra~an herkes o i~i en yüksek dereceye
ç~karmak gayreti ve arzusu ile çal~~~yordu" demektedir.
49 Onun hayat~~ve eserleri hakk~nda bk. ~A., Bihzad maddesi; TDV~A, Bihzâd maddesi.
50 s. 229. Ayr~ca Mevlana Esediiddin Serif ve Haf~z Hüseyni'nin adlar~~say~l~yor.
Embassy to Tamerlane. Özellikle bk. XIII. Bölüm: Samarqand,
52 Ta~kent ileri gelenlerinden Muhammed Cihangir adl~~ birisi dü~ünü için
Semerkand'dan çalg~c~~ve okuyucular getirtmi~ti. (Ali b. Hüseyin Vâiz-i K ~if~, Re~ahat Aynu
Hayat, yay. Ali Asgar-~~Muiniyan, Tahran 2536 ~a., II, 339; türkçe trc. ~stanbul 1279, 242).
" I, 278; türkçe trc., 176.
m Hvandmir. Habibii's-Siyer, yay. C,elâleddin-i Humayi, Tahran 1333 h.~., IV, 35.
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musiki nazariyeleri ilmindeki bilgisi ile tan~ nan Meragal~~ Abdülkadir idiler55.
Sesinin güzelli~ini i~iten Fars hâkimi ~brahim Sultan, Endicanl~~ Yus~lfu defalarca Bays~mgur'dan istemi~~ise de, bu iste~i yerine getirilmemi~ti5". Meragal~~
Abdülkadir'e gelince, o, ba~lang~ çta Celayirli Sultan Hüseyin'in nedimlerinden iken, daha sonra ayn~~ sillaleden Sultan Ahmed'in saray~ nda ya~amaya
devam etmi~, ancak Timur'un 1393'te Ba~dad'~~ele geçirmesi üzerine birçok
san'atkâr ile birlikte Semerkand'a gönderilmi~ tir. Bir müddet Azerbaycan
hâkimi Miran~ah'~ n yan~ nda bulunduktan sonra, tekrar Ba~dad'a eski hâmisi
Sultan Ahmed'in yan~ na gelme~e muvaffak olmu~~ise de, 1401 y~l~ nda
Timur'un Ba~dad'~~ yeniden ele geçirmesi üzerine tekrar Semerkand'a gönderilmi~ti. Timur'un ölümünü takip eden y~ llarda herhalde bir süre
Semerkand'da kalm~~~ise de, çok erkenden Herat'a gelmi~~olmal~d~ r. Zira en
büyük eseri olan ve 1415 y~l~ nda tamamlad~~~~Cami'ül-Elhân'~~ ~ahruh ad~ nad~ r.
Timur'un seferlerine bakarak, hiçbir zaman Türk milli gayesi ta~~mad~~~~da zaman zaman söylenmi~tir. Bu da pek do~ru görünmüyor. Yezdi'nin
Zafernâmesi, giri~~bölümünde Türkler ile ilgili destanlardan söz etmektedir.
Bu da XV. yüzy~ lda bile Türkler ile ilgili destanlara kar~~~bir alâka bulundu~unu, saraylarda ve ~ölenlerde bunlar~ n zevkle anlat~ ld~~~ n~~gösteriyor. O
devrin anlay~~~ na göre Mo~ollar Türklerin bir kolu gibi görülüyordu. Timur,
bir ~ranl~mn hükümdar olabilece~i, saltanatta hak iddia edebilece~ine hiçbir
zaman inanmak istemez. Ankara Sava~~ 'ndan sonra Anadolu'dan ayr~l~ rken
Avnik'de "Celâyirli Ahmed'in Tâcik mizaçl~~olup endi~e edilmemesi, ancak
Kara Yusuf'un Türkmen olup, dikkat edilmesi gerekti~i" sözleri" ilgi çekicidir. Nitekim baz~~mektuplar~ nda Bâyezid'i de Türklükten uzakla~makla suçlamaktad~ r58.
Seferlerinin Türk ülkeleri üzerine olmas~ ndan dolay~~tenkit edilmektedir. Bu husus o dev~-i~~~hâkimiyet anlay~~~~göz önüne getirilerek dü~ünülmelidir. Timur bu ülkeleri de Türk ülkesi olarak görüyor, "bütün dünya iki hiikümdar~ n sahip olaca~~~kadar de~erli ve büyük de~ildir. Tanr~~ nas~l bir tane
ise Sultan da bir tane olmal~d~ r" sözü ile5" bunu gerçekle~tirmeye çal~~~yordu.
55 Devletsah, Tezkire, 340.

Devletsah, a.g.e., 350-351.
57 Yezd1,I1, 405.Tkik'in saltanat davas~~güdemeyecegine dair Emir Kazagan'~ n sözleri için

bk.Yezcli, I, 25.
58 J.P. Roux, Aksak Timur, 185.
59 Yezdi, I, 225.
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Nitekim 1391 y~l~ nda Toktam~~~üzerine giderken yazd~ rm~~~oldu~u Türkçe
an~ t-kitabede kendisini 'Turan Sultam" olarak nitelemektedir".
Milli ~uur bilindi~i gibi Ali ~ir Nevai'yi tiirkçe'nin farsça'dan üstün oldu~unu iddia eden bir eser yazmaya sevketmi~"1 , Babür Vekayi'inde Türkleri
öven pek çok ifadeler kullanm~~ur"2. Sekkaki de Ulu~~Beg için yazd~~~~bir ~iirinde "Dünya benim gibi bir Türk ~airi ve senin gibi alim hükümdar görmesi için, uzun y~llar dönmek zorunda kalacakt~ r" diyerek, Türk ~iiri olarak
övünmektedir".
Timur'un hayat~~bize, seferler, fetihler ve zaferlerden ibaretmi~~gibi görünse de, dehas~~sadece askeri alanda imi~~gibi zannedilse de, onun di~er
yanlar~ n~ n, imarc~~ yan~ n~ n da, askeri yan~ ndan hiçte a~a~~~kalmad~~~ n~~
unutmamak gerekir. O sadece bir asker de~il, ayn~~ zamanda devlet adam~~
idi. Tek ba~ar~s~zl~~~, haleflerine bu ola~anüstü kâbiliyet ve dehas~~~~~aktaramam~~~olmas~d~ r. Hayat~~boyunca ola~anüstü ba~ar~lar kazanm~~, fakat ölümünden sonra ya~amayan bir sistem b~ rakm~~t~. Sistemin bozulup i~lememesi
hususu bizim için ~a~~lacak bir ~ey de~ildir. ~ahsi sadakat ve ba~l~l~ klara dayal~~ olan iktidarlar~n sa~lam bir ~ekilde devam edemedikleri hep görülmektedir. E~er Timur daha küçük bir hilkümdar olsa idi, halefleri muhtemelen
daha büyük hükümdarlar olabilirlerdi. Halefleri bak~ m~ ndan o Cengiz Han
gibi talihli ç~ kmad~. Cengiz Han'~ n vasiyeti yerine getirildi~i halde, Timur'un
vasiyetine asla riayet edilmemi~tir. ~ki o~lu Timur'un sa~l~~~nda ölmü~, 3. aklen mâlül, 4.sü ~ahruh ise mizaç bak~m~ndan babas~na hiç de benzemiyordu.
Buna kar~~l~ k haleflerinden Ulu~~Beg, Baysungur, Hüseyin Baykara ve Babür
gibi baz~lar~~ bilim, edebiyat ve güzel san'adarda söz sahibi idiler.
Timur ailesine mensup kabiliyetlerin en ba~ ta geleni ~üphesiz ki
Timur'un torunu Ulu~~Beg idi. ~slam dünyas~ nda yegane alim-hükümclar
olarak tahta oturan Ulu~~Beg, diller ve dinlerin de~i~ikli~e u~rad~~~~halde,
müspet bilimlerin geçerlili~inin her millet için devaml~~kalaca~~, bunlar~ n
~kni, 118; Yezdt, I, 360. Kitibe için bk. N. N. Poppe, Timur'un Karasakpay Kita'besi, çev
Hasan Eren, Kültür Bakanl~~~ , Dünya Edebiyaundan Seçmeler, Ekim 1977, say~~4, 30-31; A. Y.
Yakuboskiy, Alt~n Ordu Ve h~hitau, Çev. Hasan Eren , ~stanbul 1955, 244. Yezeti'de Timur'un
ordusu "sipah-~~Turan" (I, 26); askerleri ise "bahad~ rân-~~Turan" (I, 27) ~eklinde adland~rd~yor.
Bk. Mul~akemet-iil-Liigateyn, TDK, Ankara 1941,62 v.dv.; 112 v.dv.
Mesela bk. II, 336.
Beg ve Zaman~, 119.
Ulu~~
Belleten C. LXIV, 30
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ilahiyat ve edebiyata üstün oldu~unu ifade ile"' kendisini Matematik ve
Astronomiye adam~~ u.
Buhara'da in~a ettirdi~i medresenin kap~s~~üzerine "ilim tahsil etmenin
kad~ n-erkek her müslümana farz oldu~u""r' hadisini yazd~ ran bu alim hükümdar zaman~ nda çal~~ma arkada~lar~ ndan G~yaseddin'in 1420 y~ l~ nda yazd~~~~bir mektuba göre "hangi bilim dal~~ele al~ n~ rsa al~ ns~ n, o fen erbab~n~ n
en seçkinlerinin toplanm~~~bulundu~u Semerkand'da ilmi çal~~ma yapmak
için her türlü imkân sa~lanm~~~olup, müderrisler büyük yetkilere sahip bulunuyorlard~ .""" Onun Astronomi ile ilgili eserleri ~slam dünyas~ nda astronominin son sözü ve ilmin teleskop bulununcaya kadar eri~mi~~oldu~u en
son derecesi idi.
Timur devrinde bunca sefer, zahmet, ~zd~ rap ve zafer neye yaram~~t~?
diye sorulacak olursa; verilecek cevap, Timurlu Rönesans'~ n~ n do~mas~ na
olacakt~ r ki, bu devir, Türk kültürüne, insanl~~a ve dünya medeniyetine
önemli bir katk~~olarak kabul edilmelidir.

{..' ~~ Ulu~~
Beg ve Zaman~, 113.
l 'r"

Ulu~~
Beg ve Zaman~, 104 t~r. 30.
Bk. Ayd~ n Say~l~, Ulu~~
Beg re Semerkanddeki ~li~~~~Faaliyetleri Hakk~nda G~yasüddin
IGi~i'nin Mektubu, Ankara 1960, 13, 19, 78 ve türlü yerler.

