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Seferleri ve zaferleri sonunda Timur'un ~öhreti bütün dünyada yay~larak, as~rlarca bir
deh~et simas~~ ve efsanevi bir kahraman olarak ya~ad~. Evet o, göçebe fatihlerin sonuncusudur.
Fakat baz~~ tarihçilerin ifade etti~i gibi, sadece bir e~kiya çetesi reisi veya ele geçirdi~i ~ehirleri
yak~p y~kan, insan kellelerinden minareler diktiren bir fatih mi idi? Timur'un gayesi mümkün
oldu~u kadar ve hattâ kabilse o zaman~n dünyas~n~~ hakimiyeti alt~na almakt~. Zaman~n tarihçilerinden biri olan "bütün dünya iki hükümdar~ n sahip olaca~~~kadar de~erli de~ildir" sözünü
isnad etmektedir. Tahripkarl~~~na ra~men o, ayn~~ zamanda imarc~~idi. Onun zaman~nda
muhte~em bahçeler ve binalar yapt~nlm~~, yeni yerle~me yerleri kurulup, sulama kanallar~~
açur~lm~~t~. Bilindi~i üzere ~ ran, Orta Asya ve Hindistan'da ~slam mimarisinin en parlak devri
Timur ve haleflerinin ad~~ ile s~ k~~ s~ k~ya ba~l~d~r. Timur, ticaretin devlet için en büyük gelir
kayna~~~oldu~unun farlundayd~. Ana dili olan Türkçeden ba~ka Farsçay~~ da biliyordu. Edinmi~~oldu~u tarih bilgisi ile me~hur ~bn Haldun'u bile hayretler içinde b~ rakm~~t~.
Kendisi me~hur bir hattat olan Timur'un torunu Baysungur, Herat'taki kona~~n~~zaman~n bir akademisi haline getirmi~ti. Buradaki çal~~malar, ça~~n sanat hareketlerine bir h~z
vermi~, özellikle resim sanat~nda büyük ilerlemeler kaydedilmi~, daha sonralar~~ Hüseyin
Baykara ve Neval' nin ~ahs~nda yeniden himaye gören sanatkârlar ortaya ç~km~~, tan~t~lan
eserde de kendisine geni~~bir yer verilen me~hur Bihzad yeti~mi~ti. Bihzad daha sonra Safevilerin yan~na gelerek, Tebriz'de yeti~tirdi~i talebeleri ile Timurlu resim sanat~n~n devaml~l~~~n~~
da sa~lam~~t~r. Çald~ ran sava~~ndan sonra onun talebelerinden baz~lar~~ ise Sultan Selim tarafindan ~stanbul' a getirilmi~lerdir. Türk musiki tarihinin seçkin simalar~ ndan Meragal~~ Abdülkadir de eserlerini Herat'ta yazm~~t~r. Minyatür ve hat sanat~nda Tebrizli Ca'fer, nakka~~G~yaseddin, musavvir Halil, mimaride K~ vameddin, musikide Abdülkadir, tarih yaz~c~~~l~nda
Haf~z-~~ Ebril, ~erafeddin Ali-i Yezdi, tezkirelerde say~s~~ yüzleri a~an ~airleri ile Herat ve Ulug
Beg'in ba~kanl~~~nda Kad~zade-i Rurn~~ve Ali Ku~çu'nun yürüttü~ü matematik ve astronomi
alan~ndaki çal~~malar ile Semerkand, ~ahruh devrinde do~uda adeta bir alt~ n ça~~ya~am~~t~ r.
Ulu~~Beg'e gelinceye kadar ~slam dünyas~nda bir bilginin tahta oturdu~u görülmemi~ti.
Astronomi ile ilgili eser yazar~~ olmas~ndan dolay~, onun hükümdarl~~~~gölgede kal~yordu.
Tarihçilerin deyimi ile "Eflâtun'un bilgisi ve Feridun'un ha~metini" ~ahs~ nda toplam~§ olan
Timur'un bu torunu devlet i~lerine s~rt çevirerek, hayat~n~~matematik ve astronomiye adayan,
idealist bir bilgin hüviyetine bürünmü~tür.
Ebü Said'in saltanat~~ ise Ulu~~Beg devrinin aksine, dervi~lerin hâkimiyeti devri idi.
Onunla Semerkand'da Ulu~~Beg'in ~ehzadeli~i dahil 40 y~l süren hakimiyeti yerine, Ebü
Said'in Ta~kent'ten davet etti~i, eserde de kendisine geni~~bir yer ayr~lan Nak~ibendi ~eyhi
Ahrar'in 40 y~l süren hâkimiyeti gelmi~~bulunuyordu.
Eserin esas~m te~kil eden ve siyasi seçkinler aras~nda kendisine ilk s~rada yer verilen Hüseyin Baykara (s.106-167) devrinde Timurlular siyasi bak~mdan pek güçlü olmamakla birlikte,
ba~~ehir Herat gerek siyasi, gerekse ticari merkez olarak hala büyük bir rol oynuyordu. Onun
uzun saltanat~~ s~ras~nda Herat'~n oldukça geni~leyip, yeni binalar ile süslendi~ini biliyoruz.
Hükümdar ve ileri gelen kimselerce yapt~r~lan pek çok konak, ~iir, musiki, resim ve hat sanat-
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larm~n icra ve geli~me merkezleri idi. Hükümdardan sonra devletin en kudredi adamlar~ndan
olan ve eserde siyasi seçkin olarak ikinci s~rada yer alan (8.168-227) Ali ~ir Neval, Herat ve
Horasan'da 370 tane hay~r eseri yapt~rarak, bunlar~n idaresi için büyük bir servet vakfet~ni~ti.
Buna ra~men eserden anlad~~~m~za göre din adamlar~, burada helal kazanç olmad~~~n~~ileri
sürerek, müridlerini Herat'a gitmekten men ediyorlard~~(s.268). O devrin Herat'~~sadece
Horasan ve Mâveraünnehr'in öteki medeni merkezleri ile de~il, ~iraz, Ba~dat, Tebriz, Kahire,
Bursa ve ~stanbul gibi ~ehirlerin edebi muhideri ile de temas halinde idi. O, eserlerinde zaman zaman ~skender'i Türlde~tirir veya Hüseyin Baykara ile özde~le~tirin hatta ~ehnâme'deki
Iran destan kahramanlar~n~~da Türk kimli~ine sokar (s.220-221). Yine bazen "Türk edebiyat~~
bayra~~n~~kald~rarak, Türkleri bir millet haline getirdi~ini, hiçbir ordusu olmad~~~~halde her
ülkeye ~iirlerini göndererek, k~l~ç kullanmadan kalerniyle Türk ülkelerini fethedebildi~ini"
kaydeden Neval, hayat~n~n sonlar~na do~ru yazd~~~~Muhaketnetia-lugateyn adl~~eserinde, Farsça
ile Türkçeyi luyaslayarak kelime zenginli~i ve ifade kabiliyeti bak~m~ndan Türkçenin Farsçadan üstün oldu~unu ilk defa yazmak cesaretim göstermi~~ve Türk ~airlerini Türkçe yazmaya
te~vik etmi~tir. Onun sayesinde XVI. yüzy~ldan ba~layarak, Türkistan, K~r~m, Kazan ve Azerbaycan'da Ça~atay Türkçesi yüksek bir kültür dili olarak kabul edilmi~, "eri~ilmesi imkans~z
bir örnek" olarak görülen Nevarnin eserlerini tan~mak edebi kültürün tamamlanmas~~için
zaruri say~lm~~~ve bu maksatla bir tak~m lügat ve antolojiler düzenlenmi~tir.
Timurlu mirzalan aras~nda yaln~z ~air ve sanatkarlann koruyucusu olarak de~il, ~air
olarak da önde gelenlerden biri olan Hüseyin Baykara Türkçe ~iirlerini bir Divan halinde
topla~n~~ur.
Burada tarutmas~m yapt~~~m~z, önsöz, Giri~~ve 3 bölümden meydana gelen eserin Önsözünde yazar, tarihle ilgili ara~t~rma yapma ve ~ran edebiyatma olan dü~künlü~ünün sonucu
olarak, bu konuda, böyle bir ara~t~rma yapmaya karar verdi~ini ifade etmekte; Giri~te ise
Hüseyin Baykara zaman~na rasdayan gerek Timurlular, gerekse bütün ~ran tarihinin kültürel
bak~mdan en parlak ve en yüksek seviyeye eri~ini§ bir devir oldu~unu vurgulad~ktan sonra,
asr~n siyasi durumunu ara~t~rmak ve bunun kültürel hayata etkisini tespit için, Hüseyin Baykara devri siyasi iktidar~n~n sars~nt~~geçirmesi ve zaafa u~ramasm~n, bu devirde kültürel durumun yükselip geli~mesinde ne derecede etkili olmu~tur?; Hüseyin Baykara devri iktidar~n~n
kültürün yükselip geli~mesi ve yay~lmas~/Ida yeri ve rolü nedir?; Hüseyin Baykara ve devrin
di~er devlet adamlar~~kültürün yükseli~i ve geli~mesi hususunda özel baz~~tedbirlere ba~vurmu~lar m~d~r? gibi sorular sormakta ve bunlara cevaplar vermektedir (s.16). Ard~ndan yazar
sözü edilen devir Iran tarih ve kültürü ile ilgili olarak ~imdiye kadar müstakil, ilmi bir ara~t~rma yap~lmad~~~n~, Abdülhayy Habibl, V. Barthold ve M. E. Subtelny gibi ara~t~rmac~lar~n
devrin çe~itli yönleri ile ilgili olarak baz~~kitap ve makaleler kaleme ald~klar~n~, ~imdi ise kendisinin bu konuyla ilgili do~rudan do~ruya bir ara~tuina yapt~~~n~~kaydediyor (s.17).
Bölüm (s.22-75) iki lus~mdan meydana gelmekte olup, birinci k~s~mda (s.22-49) kaynaklar~n tan~t~m~~yap~lmakta, tarih ile ilgili kaynaklar (s.22-33); edebi kaynaklar (s.33-43);
mün~eat meanualan (s.43-48); yeni ara~t~rmalar (s.48-49) ele alinmakta; ikinci k~s~mda (s.5075) ise XV. yüzy~l~n ortalar~na kadar Timur, ~ahruh, Halil Sultan, Baysungur, ~brahim Sultan, Ulug Beg gibi Timurlu hükümdarlar~~ve mirzalann~n kültür ve sanat ile ilgileri, imar
faaliyetleri, Timur devrinde sanatkarlann önce Semerkand, sonra ~ahruh devrinde Herat'ta
toplanmalan ve buralardaki kültürel faaliyetler üzerinde durulmaktad~r.
Bölüm (s.77-227) Siyasi Te~kilat ba~l~~~n' ta~~makta olup, siyasi yap~~(3.77-84) ve siyasi
temel (8.85-101) alt ba~hklan alt~nda, IX (XV). yüzy~l~n ikinci yans~ndaki siyasi yap~lanma
incelenmektedir. Siyasi yap~~ba~l~~~~alt~nda me~ruiyet ve hâkimiyet anlay~~~, sultan ve idarede
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yer alan makam sahipleri; siyasi temel ba~l~~~~alt~nda ise Türk Divan~~veya Tavac~~Divan~; Sart
Divan~~veya Divân-~~Mâl ve buradaki görevliler ile görevleri hakk~nda bilgi verilmektedir.
K~l~ç ve kalem ehli aras~nda bütün devletlerde çok eski devirlerden beri süregelen geçimsizlik ve rekabet bu devirde de kar~~m~za Türk ve Tacik çeki~mesi ~eklinde ç~kmaktad~r.
Bununla ilgili olarak yazar "Risale-i Münazara-i Tig ü Kalem" ba~l~~~~alt~nda (s.101), IX (XV).
yüzy~l~n ba~lar~nda do~an, bir süre Kum ve Azerbaycan'da ya~ad~ktan sonra nihayet Herat'a
giderek Ali ~ir Nevarnin hizmetine giren Hâce Mesud-i Kuml veya Hace Mesud-i Türkman'~n
eserinden nakillerde bulunur. Eser manzum olarak 867(1462/63) y~l~nda Kara Koyunlu hükümdan Cihan~ah zaman~nda kaleme al~nm~~~olup, müelfif, Kara Koyunlu devlet idaresindeki
k~l~ç ve kalem ehfi aras~ndaki geçimsizlik ve k~l~ç ehlinin kalem ehline bask~s~ndan söz eder.
Öyle anla~~l~yor ki Kural, daha sonra geldi~i Heraeta da ayn~~durum ile kar~~la~m~~u. Çünkü
eserde M. Ferahani taraf~ndan ileride Hüseyin Baykara devrinde, Ali ~ir Neval ile ilgili olarak
bu meseleye zaman zaman vurgu yap~l~r (msl. bk. s.183).
Siyasi Seçkinler ba~l~~~~alt~nda 1-Sultan Hüseyin Baykara (s.106-167) ile 2-Emir Ali ~ir
Neva/ (s.168-227) ele al~n~r. Hüseyin Baykara'n~n hayat~~anlauhrken onun do~urnu, yeti~mesi,
ilk mücadeleleri (s.107), Herat'~~ele geçirmesi (s.116), Heraeta tahta oturmas~~(s.122), tahta
hak iddia eden ve taht:E ele geçirmek isteyenler ile mücadeleleri (s.130), Timurlu Mirza Yadigâr Muhammed ve Herat'~~ele geçirmesi (s.131), hanedan içi mücadeleler: Bediüzzaman
Mirza (s.136), di~er devletler ile ili~kiler (s.140), din ve mezhep meseleleri ile ilgisi (s.150),
bilim ve kültür ile ilgisi (s.155), edebi ve kültürel eserleri (s.156), kültür ve sanat~~himayesi
(s.164) alt ba~fiklan alt~nda incelenir.
Ali ~ir Neval ile ilgili k~s~m, Nevarnin ilk 30 y~ll~k hayat~na bak~~~(s.168), Neval ve Sultan
Hüseyin Baykara, siyasi bir güç olarak Nevarnin konumu (s.176), Nevarnin kültürel ve edebi
yarat~c~l~~~, Farsça eserleri (s.207), Türkçe eserleri (s.208), Nevarnin kültürel görü~~ve dü~ünceleri (s.215), Nevarnin kültür ve kültürel faaliyetleri desteldemedeki tavr~~(s. 224) ba~l~klar~~
alt~nda toplanm~~t~r.
III. Bölüm (s.229-252)'de Kültürel Yolculuk ana ba~l~~~~alt~nda, IX (XV). yüzy~l~n ikinci
yans~nda kültürel yap~~(s.229), Kültürel temel (s.237), Hankâhlar: Tasavvuf (s.238), medrese
ve kütüphaneler: Herat Mektebi (s.244) konulan yer al~r.
Kültürel seçkinler ba~l~~~~alt~nda devrin 5 büyük ~ahsiyeti üzerinde durulur. Bunlardan
birincisi Nas~reddin Übeydullah-~~Ahrâr (s.253-276)'a dair olup, Hace Ahrâr'~n hayat~~ ve
~ahsiyeti (s.254), Hace Ahrâr ve Nak~ibendlye tarikau (s.256), Hace Ahrâr'm eserleri ve ilmi
de~eri (s.258), Hace Ahrâr'~n siyasi görü~leri (s.264), siyasi faaliyetleri (s. 267) ile ilgilidir.
~kinci s~rada Nureddin Abdurrahman-~~Cami (s.277-313) yer al~r. Burada Camrnin hayat~~(s. 279), Cami ve Nak~ibendlye Tarikat! (s.284), Camrnin kültürel ve edebi eserleri
(s.290), Cami'nin dini görü~leri (5.298), Camrnin siyasi görü~~ve faaliyetleri (s.302), Cami ve
Sultan Hüseyin Baykara (s.307) gibi konular yer al~r.
Üçüncü s~ra Hüseyin Vâiz-i Kâ~ifi (s.314-349)'ye ayr~lm~~ur. Burada da Kâ~iffnin hayat~~
(s. 315), Kâ~iffnin mezhebi (s.323), Kâ~ifi'nin eserleri ve ilmi yeri (s.330), Nücum ve garip
ifimlerle ilgisi (s.331), Tefsir ve Kur'an ilimleri (s.333), Edebiyat (s.337), Ahlâka dair eserleri
(s.341), Vâizli~i (s.343), Kâ~ifi ve Siyâsetnâmesi (s. 346)'nden söz edilir.
Dördüncü olarak daha çok bir tarih müellifi olarak tan~nan ve velûd bir yazar olan G~yaseddin Hvandmir-i Herevl (s.350-380) üzerinde durulur. Hvandmir'in hayat~~(5.350),
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Hvandmir'in tarih ve edebiyat ile ilgili eserleri (s.367), Hvandmir'in tarih yaz~c~l~~~~ile ilgili
görü~~ve usulü (s.377) üzerinde durulan ba~l~ca konulard~r.
Eserde be~inci ~ahsiyet olarak kar~~m~za büyük minyatür ustas~~ olarak tan~nan Kemaleddin Bihzad (s.381-399) ç~kmaktad~ r. Burada da Bihzad'~n hayat~~ (s.382), Bihzad'~n nakka~l~ k üsk~bu (s.387), Bihzad'~ n eserleri (s.390), Bihzad'~n sanat mektebinin tesir ve devambl~~~~
(s.395) söz konusu edilmektedir.
Eserin sonunda "Ara~t~rman~n Sonuçlar~" (s.400-408) verilmekte olup, yazar eserin ba~~nda Sultan Hüseyin Baykara devrinde siyaset ve kültür ili~kilerine dâir baz~~sorular sorup,
cevap arad~~~~gibi, ~imdi burada tekrar bu sorular~~ gündeme getirip, ba~ta verdi~i cevaplar~n
do~ru olup olmad~~~~üzerinde daha geni~~olarak durur.
Bundan sonra zengin bir Bibliyografya (s.409-438), Sultan Hüseyin Baykara ile ilgili Ali
Verdi b. Sohbet Kulu'nun Türkçe risalesinin Farsça çevirisi (s.440-447) ve Dizin (s.449-479)
yer almaktad~ r. Iran'da kaleme al~nan telif eserlerin hemen hemen hepsinde oldu~u gibi
burada da Türkiye'de yap~lan ara~t~rmalar yer almamaktad~r. Bibliyografyada yer almamakla
birlikte Zeki Velidi Togan'~n ~slam Ansiklopedisi'ndeki Ali ~ir maddesine at~fta bulunulmu~~
(s.218-221), fakat bu da iyi anla~~lmad~~~~gibi, sahife numaralar~~ da yanl~~~verilmi~tir. Buna
ra~men tarih, mün~eat, edebiyat ve dini konularda Farsça bütün kaynaklar gözden geçirilmi~~
ve kullan~lm~~~olup, Timurlu devletinin son zamanlar~~ ve özellikle Sultan Hüseyin Baykara
devri ile me~gul olanlar~ n ihmal edemeyecekleri çok yararl~~ ve ilmi bir eser ortaya konulmu~tur.
Siyasi bak~mdan XVI. yüzy~l Timurlular için felaket devri oldu. Özbekler XVI. yüzy~l
ba~~nda önce Harezm ve Mavaraünnehr'i, ard~ndan Horasan'~~ i~gal ederek Timurlu hakimiyetine son verdiler. Horasan daha sonra Safevilerin i~galine u~ram~~, Maveraünnehr ve Harezm
yöresi ise Özbekler tarafindan idare edilmi~tir. 12 ~mam ~iili~ini ideolojik olarak sahiplenen
Safevi ~ahlar~na kar~~, Özbekler Sünnilik siyaseti güttüler. Daha çok siyasi sebeplere dayanan
bu ayr~l~ k, Horasan ve Maveraünnehr bölgelerinin daha sonraki dü~ünce hayatlar~n~n birbirinden farkl~~bir geli~me göstermesine de yol açt~.
Timur devrinde bunca sefer, zahmet ad~rab ve zafer neye yaram~~t~? diye sorulacak
olursa, verilecek cevap, Avrupal~~ baz~~ ara~t~ rmac~lar~n ifadesi ile "Timurlu Rönesans~"n~n
do~mas~~olacakt~r. Minyatür, hat sanat~, mimari, musiki, tarih yaz~c~l~~~~sahalar~nda ün kazanan kimseler ve tezkirelerde say~s~~yüzleri a~an ~airleri ile Herat ve Ulu~~Beg'in ba~kanl~~~nda
yürütülen matematik ve astronomi alan~ndaki çal~~malar ile Semerkand, Timurlular devrinde
Asya'da Rönesans~~ gerçekten ya~am~~t~ r. Dolay~s~~ ile bu devir Türk kültürüne, insanl~~a ve
dünya medeniyetine önemli bir katk~~olarak kabul edilmelidir.
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