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Timur kimdir — Nas~ l meydana ç~ km~~t~ r — Cengiz sülâlesi elinden devleti
alnas~ l zaptetmi~ tir — Belh'te saltanat töreninden sonra niçin hanl~k unvan~n~~
tir
—
Büyük
bir
cihangir
olarak
na
hükümet
etmi~
~
mam~~~ve Cengiz sülâlesi ad
yapt~~~~istilâlar~ n sonucu ne olmu~ tur — Siyasal ahlâk ~~ ne idi — Hükümet idaresindeki mesleki nedir — i~itilmedik zulümlerle adaleti nefsinde nas~ l topla~ s~ mm~~t~ r ve sebebi nedir — Halifelik fikrinden niçin vazgeçti — Cengiz ile h
liginin asl~~ var m~ d~ r — Saltanat~n~ n iikibeti ne olmu~tur?

Bütün Asya'y~~ ve yar~ m Avrupa'y~~ akla s~~ maz bir çarp~~ ile
istilâ eden Cengiz saltanat~n~n temelleri çökmü~tü. Bu saltanat~n
Asya bat~s~ ndaki ~ lhani'ler kolu sönmü~~yerini küçük, küçük türlü
saltanatlar alm~~ t~; do~uda bu saltanat~n ba~~noktas~~ olan ve
Türk - Mo~ol imparatorlu~unun mümessili bulunan bakanl~k Hanbal~k (Pekin) ~ehrinden kovulmak üzere bulunmu~~idi. Avrupa'n~n
do~u ovalar~na yay~lan Alt~ n-ordu, zahirde kudretini muhafaza eder
gibi görünmekle beraber, iç fesatlarla için için a~~ n~yordu. Merkezi
Asya, Ça~atay saltanat~ n~ n zay~f ve ~uursuz hanlar~~ elinde karga~al~klar ve sars~nt~ lar geçiriyordu. Devlet ve saltanat i~inde Türk
veraset usulünün noksan~~ bu demir pençeli Cihangir'in kurdu~u
hudutsuz ve sonsuz saltanat~~ evvela parçalanm~~ , sonra birbirine
dü~ürmü~~ve nihayet bir kesimini çökerterek öbür kesimini ink ~raz~ n kenar~ na kadar sürüklemi~~idi.
~ u kadar ki, Orta Asya'da Türk-Mo~ol akvam~~ içinde Cengiz
soyuna kar~~~duyulan sayg~~ o derece derin, o derece köklü idi ki,
Ça~atay han~ n âciz ve dermans~ z torunlar~ n~ n elinden hanl~~~~kapmak kimsenin ak~ l ve hayalinden geçemiyordu. Onlar~n dermans~z
elleri ise devlet dizginlerini kuvvetle, metanetle tutamad~ klar~ndan
devlet karga~al~ klar, fitneler içinde idi. Herhangi at~lgan adam
daha büyük te~ebbüslere giri~mek ister ise kendisine meydan aç~kt~.
* Timur hakk~ nda baz~~ kaynaklardaki malumat ~~ toplamas~~ bak~ m~ ndan faygörünen
bu makalede Timur hakk ~ ndaki hükümler yazar'~ n ~ahsi görü~üdür.
dal~~
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Timur tam bu s~rada Turan'~ n Maveraünnehir denilen bir parças~nda K e ~~kasabas~nda dünyaya geldi.
Mensup oldu~u Barlas oymak' eski zamanlardan beri bu
kesimde yerle~mi~~bulunuyordu. Babas~~Turgay bey bu oymak
beylerinden idi. Yan~ nda iki üç sipahi bulunduracak kadar küçük
bir geliri olan ufac~k bir timar~~ vard~~1 ve Ke~~kasabas~n~n
civar köylerinden veya d~~~mahallelerinden birinde oturur idi 2 .
Maveraünnehir k~tas~~ be~~alt~~yüz seneden beri Samarfilerin,
Gaznelilerin, Selçukilerin nihayet Harzemlilerin idaresi alt~nda ya~am~~~oldu~undan Islâmiyet orada kökle~mi~~ve Islam medeniyeti
yerle~mi~~bulunuyor idi. Bu din ve medeniyetle kayna~an ahali
Cengiz sülâlesinin kaba ve sert idaresinden ho~nut olam~yordu.
Hele Ça~atay hanlar~n~n, sonralar~~ Islami* kabul etmi~~olmalar~na
ra~men, din hususundaki laübalilikleri buran~n ~eriat bilginlerine,
~eyhlerine, seyyitlerine pek a~~r geliyordu. Nisbeten incelmi~~olan
bu ahali, kaba hâkimlerinin kat~~idaresinden kendilerini kurtaracak
bir önder bekliyordu.
Timur Ke~~kasabas~n~ n mekteplerinden birinde okudu. O, mektepte oldukça metin dini' bir terbiye ald~ . Ayni zamanda Türk beylerinin en büyük ziynetlerinden, en k~ymetli meziyetlerinden olan
binicilik, vuruculukta da meharet kazand~.
On iki ya~~ ndan itibaren iyi ata biniyor, iyi k~l~ç kullan~yor,
ava gidiyor, eski Türk beyzadelerinin sava~c~~ ruhunu ta~~makta
oldu~unu gösteriyordu. Dima~~~cisminden daha süratle geli~mekte
idi. Binicilik, vuruculukta Türk kahramanl~~~n~n varisi olma~a
çal~~makla beraber Ke~~mekteplerindeki tahsili kendisine, eski Türk
destanlar~n~ n mütalaas~n~~ve Türk bahad~rlar~n~n çok kerre mesut
sonuçlar veren serserice cevelanlarm~ n masal ve hikayelerini
okumak f~rsat~n~~vermi~~idi. Ahalisi birtak~ m taciklerle kar~~~k
oldu~undan dolay~~ ~ehrisebz ismini de alan ve bu yüzden yar~m
Iranile~mi~~olan Ke~~kasabas~n~ n mektepleri ~üphesiz kendisine
biraz Farsça da ö~retmi~~idi. Mühüründe bile " Rasti Rusti „ gibi
Farisi ibare kullanacak derecede Iran edebiyat~n~~ bilen bu zat
Orta Asya'n~ n en makbul kahramanl~ k kitab~~ olan Say~n Bahad~rla3
beraber elbette ~ehnâme destanlar~n~~ okumaktan geri kalm~yordu.
°C la vi jo 'nun raporu.
2 Hoca ilgar köyü, ~~
e r e f e ddi n, Zaferna~ne.
Leon Cahun, Asya tarihine giri~, s. 447.
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Barlas oymak' oldukça büyük bir oymak idi. Mayeraünnehir'de
nüfuz ve kudret sahibi olan bu oymak içinde Turgay bey gibi
pek çok beyler vard~. Bu beyler nüfuz itibarile Turgay beye e~~
ve belki de baz~lar~~üstün idiler. Bu beyle~~in o~ullar~~Turgay beyin
o~lu Timur ile bulu~urlar, birle~irler, konu~urlar, ava giderler, at
oynat~rlar, k~l~ç yuru~tururlard~. Bunlar içinde ya~ça kendisinden
büyük olanlar~~ ve oymaktaki nüfuzlar~~daha yüksek bulunanlar~~ da
var idise de Timur, zekas~= ve tahsilinin verdi~i manevi
bir nüfuz ile bunlar üzerinde yükselirdi. Böylece henüz yirmi
ya~~na gelmekte oldu~u s~ralarda oymak içinde kibar, sevimli,
yakarl~~bir bey olmu~, rey ve fikri kasaban~n ve oyma~~n adamlar~nca aran~r bir adam haline gelmi~~idi. Binicilikte, yuruculukta
~öhreti ise gittikçe yay~l~yordu.
O s~rada Turan'~n bu parças~~ iki tehlike ile kar~~la~m~~~idi:
Islam olmakla beraber Islaml~~a önem vermemeleri yüzünden
Islam bilginlerini kendilerine ~s~nd~ramam~~~olan Ça~atay hanlar~n~n aczi sebebile hüküm süren kar~~~kl~k ve rahats~zl~ k; di~eri,
üç dört bin senelik Turan ve Iran destanlar~n~n konusu olup art~k
ölmü~~bitmi~~say~lan eski Iran ruhunun tekrar canlanmak yolunu
tutmas~~ idi. Türk beyleri, efendileri olan hanlar~n aczinden faydalanarak her biri di~erine kar~~~kudretçe üstün olmak için çarp~~~yorlar, birbirine k~l~ç çekiyorlar, fakat taciklerin, ayak alt~na
al~nm~~~olan Iran satraplar~n~n kendilerine kar~~~ba~~kald~rmas~n~~
hiç çekemiyorlard~.
Halbuki Ilhaniler saltanat~n~n sonlar~nda Muizzüddin Hüseyin
ad~nda yar~m Iranl~~ bir bey Horasan yalili~inde bulunmakta iken,
bu saltanat y~k~lm~~~ve Muizzüddin Hüseyin bey istiklal bayra~~n~~
açm~~~idi °. Hüseyin bey Iranl~~unsurlara dayanarak hareket etmi~~
ve Türklerin dince müsaadekarl~klar~na kar~~~Iran ruhunu temsil
ederek Iran milli mezhebinin (~iili~in) koruyucusu gibi görünmek
istemi~ti. Böylece mezhep siyaseti itibarile daha o vakitten ~ah
Ismail'e öncülük yap~yordu.
Yava~~yava~~Horasan'~~tamamen istilâ edip kudretini art~rarak
Turan kabilelerine, Maveraünnehir s~n~rlar~na tecavüze ba~lam~~~ve
Endehut ve ~irgin eyaletleri üzerine yürüyüp oralarda bulunan
Erlat ve Ayberdi oymaklar~n~~ kendisine itaat ettirmeye çal~~m~~t~~2.
1 M ir h on d, Melik Muizzüddin Hüseyin, Nurosmaniye Kütüphanesindeki
2 ~ erefeddin, Zaferniime.
nusha 5. cild.
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Iç kar~~~ kl~ klar böyle devam edip gittikçe, Hüseyin bey Turan'a
girecek ve otuz k~ rk as~ rl~ k tarihin yolunu de~i~tirip ~ehnâmenin
hayallerini hakikata döndürecekti. Iran, Turan'~~ istilâ etmi~~olacakt~.
Buna Türk sava~ç~ lar~~ tahammül edemiyorlard~.
Ça~atay hanlar~~ serseri saraylar~ n~~ Elmal~ k yaylâlar~ ndan k~~laklar~ na getirip götürmekle ve ba~l~ca e~lenceleri olan av pe~lerinde dola~makla vakit geçiriyorlar ve bir Mo~ol gururu ile ~ehir
hayat~ na al~~mak istemiyorlard~. Bunun için Maveraünnehrin zengin
ve lâtif beldeleri bunlar~ n yüre~ini çekmiyordu. Ve liyakatsizlikleri
sebebiyle nufuzlu oymak beylerinin elinde oyuncak olarak bir
hanl~ k gölgesi ya~~yorlard~. Turan'~ n bu ucunu tehdit eden Iran
tehlikesinden habersiz idiler.
O vakit Ça~ataylar~ n veziri s~ fatile en yüksek nüfuz kazanm~~~olan Totel oyma~~ ndan emtr Kaza~an Maveraünnehir valisi
idi. Yi~it, yürekli, cüretli, azimli bir adam idi. Eski Türk ruhunu
ta~~ yan bu adam Muizzüddin Hüseyin'in temsil etmekte bulundu~u
Iran tehlikesini görmekte gecikmedi °.
1 Erlat ve Ayverdi beylerinin Kaza~an beye Muizzüddin Hüseyin'in emellerinden ve tecavüzlerinden ~ikayetlerini, ~erefeddin Ali Yezdi Zafernâme'de ~u
ba~lang~ çla ba~layan bir manzumede ifade eder:

Me~er nesli Cengiz Han Bedfütat
Ki kes gevheri ~ah Nâred beyad
Güya bu beyler «Cengiz nesli söndü mü ki hanlar~ n celâdet cevherini kimse
hat~ r~ na getirmiyor da Türklere kar~~~böyle tecavüzlere cüret olunuyor." diye
feryat ve ~ikayet etmi~lerdir.
~erefeddin'in Zufernâme-i Emir Timur'unu Özbek hanlar~ ndan Güçgüncü
han zaman~ nda ve bunun emrile terceme etmi~~oldu~u mukaddemesinden anla~~ lan Buharal~~ Mehmet Ali nam zat Zafernâme tercemesinin bu noktas~ nda Kaza~an beyin cevab~ n~~ ~öyle ifade etmi~tir:
«Tac~ kge nehad bulgay, padi~ahl~ k davak~ lgay ve padi~ahlar~ n~ n ferman~ ndan ba~tartagay gururunu k~ l~ c~ m darb~~ bile burnundan ç~karay ~ m.) Yani
Taciklerin ne haddi vard~ r ki padi~ahl~ k dâvas~ na kalk~~s~ nlar ve padi~ahlar~ n~ n
ferman~ ndan ba~~çevirsinler, gururunu k~ l~ c~ m~ n darbesile burnundan ç~ karay~ m.
Mehmet Ali'nin ~u tercemesi Güçgüncü han zaman~ nda yap~ lm~~~oldu~una
göre, 918 - 930 Hicri tarihi aras~nda terceme edilmi~~oldu~u anla~~ l~ yor. Tek
niishas~~ Nuruosmaniye kiitüphanesindedir.
10 uncu as~ rda tercüme edilen bu eserin 11 inci ve 12 inci as~ rlarda buralara kadar inti~ar etmesine nazaran Turan ile Osmanl~~ imparatorlu~u aras~ ndaki
mesafenin uzunlu~una ra~men daima ikisi aras~ nda muvasala ve ba~la~ma kesilmi~~de~ildi. Birinci Sultan Mahmut zaman~ nda böyle pek çok Çagatayca eserler padi~ah taraf~ ndan vakfedilmi~tir.
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Bu tehlikeye endi~eli bir gözle bakan Türk beyleri, emir Kaza~an'~n etraf~ nda topland~lar, iç kavgalar~ n~~ b~ rakarak bu tehlikeyi
önleme~e ko~tular, Muizzüddin Hüseyin'i ma~lup ederek Turan
hududundan d~~ar~~ att~lar. Te~ebbüs bu derecede kald~ ; ileri gidilmedi. Maveraünnehir için bu tehlike atlat~ ld~ ktan sonra Kaza~an
bey Türk beyleri aras~ nda daha çok itibar ve nüfuz kazand~ ;
kudreti artt~, ve Ça~atay Hanlar~~ üzerinde de nüfuz yürütmeye
ba~lad~. Nihayet Ça~atay Hani Kaza~an'n~ n yapt~~~~i~lerden memnun kalm~yarak bu hani taht~ ndan indirdi ve öldürdü Yerine
Dani~ment O~lan~~ getirdi. Bir müddet sonra, bundan da, memnun
kalm~yarak öldürüp hanl~ k taht~na Bayan Kulu O~lan~~ oturttu.
Böylece be~~on sene içinde Ça~atay saltanat~~ dört be~~han de~i~tirmi~~ve Cengiz'in Türklere ve Mo~ollara göre çok say~ n
torunlar~~ Totel oyma~~ n~ n yeti~tirdi~i bir beyin elinde istenildi~i
gibi oynan~ r adamlar aras~na girmi~lerdi.
Elmal~ k saltanat taht~~ cüretli vezirin eliyle sahibini de~i~tirip
durdu~u s~ ralarda Muizzüddin Hüseyin bo~~durmuyordu. Daima
kuvvetini toplayarak, kudretini artt~ rarak mülkünü geni~letip bir
kudretli hükümet kurmak fikrinden vazgeçmemi~ti. Cüretli vezirin
Sibirya üzerindeki Çin hududundaki me~guliyeti bunun i~ine yar~yordu. Turan'~ n Amu-derya k~y~lar~ n~~ yine tehdide ba~lam~~t~.
Kaza~an bey Horasan cihetinden tekrar ba~~gösteren bu tehlikeye kar~~~yürümek lüzumunu duydu. Iç kavgay~~ yine b~ rakmak
zorunda kalarak ba~~ na bir ordu toplad~, Muzzüddin Hüseyin üzerine yürüdü.
i~ te bu Türk ordusu içinde pek genç fakat vakarl~~ ve sevimli
bir bey ata binmekte ve k~l~ nç kullanmaktaki mahareti ile, sava~,
meydan~nda gösterdi~i yi~itlikle herkesin gözünü çekme~e ba~lad~. Henüz yirmi ya~lar~nda bulunan bu bahad~ r genç bey Turgay beyin o~lu Timur beydi. Kaza~an ordusu bu defa da Muizzüddin Hüseyin'i bozdu Horasan içerlerine att~. Herat'~~ ku~att~. Hüseyin
hükümetine son vermek üzere idi ki, tehlikenin büyüklü~ünü gören
Hüseyin, Ça~atay han~ na ve Kaza~an beye kulluk etmek üzere
teslim oldu 2 .
3. Baz~~ müellifler emir Kaza~an'la Ça~atay hani Kaza~an'~~ birbirine kar~~t~ r~ rlar ve Maveraünnehir valisi emir Kaza~an'~~ Ça~atay hani Kaza~an han
zannederler ve öyle lâkapland~ r~ rlar. Bunlar ayr~~ ayr~~ adamlard ~ r.
2 ~ erefed.di,n, Zaferniime s. 15.
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~anl~~bir surette Maveraünnehir'e dönüldû. Kaza~an bey ise bu
orduda çok be~endi~i genç Timur beye kendi torunu Olcay Türkân hatunu e~~yapmak, yani torunu ile evlendirmek ve kendisine
binba~~l~k tevcih eylemek sureti ile takdirini göstermekte gecikmedil.
Timur'un ikbali Muizzüddin Hüseyin üzerine yap~lan bu seferle ba~lar
ve Olcay Türkân ile evleni~i kendisine büyük bir nüfuz kazand~r~r. Bu tarihten itibaren Timur, Maveraünnehir'de siyasi bir adam
olmu~~ve önemli bir mevki tutmu~tu.
Devlet ve Saltanat seririne hanlar indirip ç~karan cüretli vezirin damad~~ ve ayn~~ zamanda ordunun binba~~s~~ olmak hasebiyle
bütün Maveraünnehir beyzadeleri aras~nda imtiyazl~~ bir mevkii
kazand~~~~gibi, bu damatl~ k kendisine Barlas oymak~ndan ba~ka
Totel ve Celâyir oymaklar~n~n da arka vermelerini sa~lam~~t~.
Bundan sonra Timur bey yaln~z Barlas oyma~~n~n beylerinden biri
de~il, ayn~~zamanda kay~n babas~~Kaza~an'~n mensup oldu~u Totel
oymak~n~n ve kar~s~n~n ana cihetinden mensup oldu~u Celâyir oyma~~n~n da sayg~~ gösterece~i bir bey olmu~tu. Timur'un siyasi hayat~~ üzerinde bu olaylar~n çok önemli tesiri olmu~tur.
Çok geçmedi korkunç vezir dü~manlar~~ taraf~ndan öldürüldü;
kanlar ve ölümlerle dolu otuz bu kadar y~ll~k siyasi hayat~~ sonucunda Maveraünnehir'e hemen istiklal ile tasarruf ediyordu. O~lu
Abdullah bey ise onu takiben vefat eyledi 2. Bunun üzerine Maveraûnnehrin siyasi hayat~~ üç safha gösterir hale geldi:
1 — Maveraünnehir hükümetine kendi mülkü gözü ile bakan
Kaza~an bey ailesi ki, bunun mümessili Kaza~an beyin torunu olan
emir Hüseyin idi. Eni~tesi olan Timur bey dahi bu mümessiller
meyan~nda idi.
2 — Maveraünnehir'i kendi devletlerinin bir parças~, bir eyaleti
sayan Ça~atay hanlar~~ idi ki, bunlar~n ne durum alacaklar~~henüz
belli de~ildi.
3 — Türk beyleri idi ki, her birisi bir kaleye, bir hisara, bir
~ehre musallat olarak hiçbiri di~erinin hükümetini ve nüfuzunun
üstünlü~ünü kabul etmeyip herbiri kendini müstakil bir bey, bir
hükümdar say makta idiler.
Kaza~an bey ailesi Ça~atay hanlar~ n~n alaca~~~durumu dü~ünLean Kat~ l~ n, 5. 472.
2 ~ erafeddin, Zaferndme 5. 16.
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meye bile lüzum görmeksizin her~eyden evvel eyalet dahilindeki
nüfuzlar~ n~~ tekrar ele almaya, yeniden kurmaya çal~~t~lar.
Bu esnada Timur beyde siyasal fikirler geli~meye ba~lad~.
Öldürülen vezir Kaza~an beyin da~~lm~~~olan siyasal miras~ n~~ toplamak kay~ n karde~ile eni~tey e dü~ üyordu. Gerçek varis kay~ n
karde~ti. Fakat Timur'un gözünde bu adam yeter derecede
liyakatli görünmedi~inden onu bir suretle ortadan kald~ rarak
kendisi o nlirasa konmay~~ kuruyordu.
Her~eyden önce aile miras~ n~~ ya~maya koyulan Türk beylerinin tagallübü savulmak lâz~ md~. Maveraünnehir hükümeti Kaza~an
ailesine geri dönünce, Hüseyin beyle aralar~ ndaki mesele bir aile
meselesinden ibaret kalacak ve bunda kurnazl~ kta, i~falde ve tedbirde kim daha usta ç~ karsa o kazanacakt~ . Bu fikirle Timur i~e
ba~lad~ . Hüseyin bey ise dedesinin siyasal miras~ na eni~tesinin
konmak istedi~inden belki de ba~lang~ çta haberi yoktu. Baz~~ ~übheler uyanm~~~olsa bile, herhalde, Timur'un Maveraünnehir'de kazanmaya ba~lad~~~~nüfuzdan ve hele Barlas oyma~~n~ n onun taraf~n~~ tutanlar~ n yard~ m~ ndan vazgeçemezdi. Kald~~ ki Timur bey harp
meydanlar~ nda naml~, ~anl~~ bir bahad~ r olmu~ tu ki, dü~manlar~~ ile
yap~ lacak kavgada bunun kudretli bile~i kendisi için büyük bir
yard~m idi. Böylece kay~n ve eni~te ittifak ettiler, bir müddet eyalet içindeki beylerin nüfuzu ile çarp~~t~ lar.
Tam bu s~ ralarda Ça~atay taht~na ç~ km~~~olan Tu~luk Timur
han, Ça~ataylarm bütün bütün kaybetmi~~olduklar~~ siyaset ve
bahad~ rl~ k vas~flar~ n~ n varisi gibi görünerek epeyce zamandan
beri Ça~atay saltanat~ n~ n boyunduru~undan ayr~lm ~~ a benziyen
Maveraünnehir'i itaat alt~ na almak istedi ve bir Özbek ordusu ile
bu memleket üzerine yürüdü. Tu~luk Timur han itaatsiz beyleri
vurmak, mukavemet gösteren kaleleri ~ehirleri devirmek niyetinde
idi. Toplam~§ oldu~u Özbek ordusu Maveraünnehir'in zengin ovalar~nda, güzel ~ehirlerinde toplanm~~~olan serveti ya~ma etmek istiyordu.
Tu~luk Timur han'~ n Özbek ordusu ile yakla~t~~~n~~ anlayan
Maveraünnehir ahalisi, Özbeklerin ~ iddetinden ürktü. Birbirlerinden
~ehir, hisar kapmakla u~ra~~ p duran beyler, ba~lar~ n~ n çaresini
aramaya ba~lad~lar. Tu~luk Timur'un Barlas oyma~~ ndan nezdine
gelmek üzere davet etti~i kudretli beyler Timur'dan nasihat
istediler. Timur'un bunlara verdi~i nasihat mânal~d~ r ve nas~ l
kurnaz ve ince bir adam oldu~unu gösterir.
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"Tu~luk Timur'un yan~ na giderseniz bir tehlikeye kar~~~iki
fayda temin edersiniz, gitmeyipte kaçarsan ~ z bir faydaya kar~~~iki
tehlike ihtiyar etmi~~olursunuz„ 1 diyordu.
Bu beyler Tu~luk Timur'un yan~ na gitmekten korkarak memleketi sahipsiz b~ rak~ p kaçt~ lar. Ahali korku ve tela§ içinde idi.
Özbeklerin ya~mas~ ndan ürküyorlard ~. Ümit yaln~ z Timur beyde
kalm~~t~. Ba~ta seyyitler ve din bilginleri oldu~u halde Timur
beye müracaat ettiler. Ve yagman ~ n önünü alabilmek için ne
gerekirse yapmak üzere laz~ m olan paralar~~ ve hediyeleri hazirlad~ lar. Timur bey din bilginlerinin ve ~eyhlerle seyyitlerin ve
ahalinin kendisine ümit ve itimatla bakmas~ n~~ hay~ rl~~ bir fal
sayd~~ ve Tu~luk Timur'u kar~ilam~ ya gitti.
~lk i~ i herkesin korkmakta oldu~u ya~-mark~ n önüne geçmek,
ahaliyi bu yüzden rahatland~ rmakt~. Tu~luk Timur'un Özbeklerden
ibaret olan öncü ordusu Kirayit'ten Ulu~~Timur, Erkenatan Hac~ bey,
Kankirden Beycik Komutanl~~~ nda ve çapul kastile Maveraiinnehir
üzerine yürüyordu 2. Önce bunlara rastlad~~ ve hemen ba~ buglar~ n
ve komutanlar~ n k~ ymetli hediyelerle gönüllerini alarak, Tu~luk
Timur'un verece~i son emre kadar, ya~ma fikrinden vazgeçirtti.
Tu~luk Timur'un huzuruna var~ nca han, bu genç ve yak~~~ kl~~ beyi
iltifat ve ok ~ay~~ la kabul etti. Durumundaki kibarli ~i ve han~ n
fikir ve meyline göre dil kullan ~~~~kendisine pek çabuk takdir ve
teveccüh kazand~ rd~. Konu~ malarinda gösterdi~i dirayet ve fatanet
kendisini çok geçmeden han' ~ n mü~ avirleri aras~ na soktu. Tu~luk
han her ~eyde Timur'un reyine müracaat etme~e ve daima reyi
üzerine hareket eyleme~e ba~lad ~~ 3.
Timur beyin bütün gayreti Tu~luk Timur'u Meveraünnehirden
geri çevirmek, oraya ahalinin kurtar ~ c~s~~ olarak dönmek idi. Böyle
bir ba~ar~~ ilerideki i~ lerine pek faydal~~ olacakt~ . Bu maksada
ümidinden çok ziyade nail oldu. Fakat buna nail olmak ve dü~üncelerini ba~ arabilmek için ahlak dü~üklü~ünü gösteren yollara
sapmaktan geri kalmad~. ~ lk olarak, Özbek beylerinin ya~ma ve
Tüzükrit, s. 3. Tüzükât~~ Türkçeye çeviren zat~ n yaln ~ z tüzükleri çevirip te
Timur'un hat~ ralar~ n~~ kapl~ yan k~ sm ~~ çevirmemi~~olmas~~ sebebini anl~ yamad ~ m.
Tüzükât~ n Frans~ zca nüshas~ n~~ kaybett4,rimden notlar ~~ Farisi niishas~ ndan al~ yorum,
2 Tüzük'dt, s. 3.
3 Tüzülcdt, s. 4.
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çapuldan vazgeçmek üzere paralar ve hediyeler alm~~~olduklar~ n~~
bir suretle Iran'a i~ ittirdi. Han yersiz bir k~ zg~ nl~ k göstererek bu
beylerin Maveraünnehire girmesini men ile beraber kendilerini
komutanl~ ktan azletti.
Beyler han'~ n ~u muamelesinden k~ r~ larak isyan ettiler ve Çite'ye
döndüler. Çite'de bu isyan çabukça bast ~ r~ lamazsa i~in büyümesi
önemlenmesi ihtimali vard~. Tu~luk Timur han, Timur bey'in reyini
sordu. Timur isyan~~ daha büyümeden, dallan~ p budaklanmadan
bast~ rmak l'az~ m gelece~i reyini verdi. Tu~luk Timur, bu reyi
do~ru bularak hemen isyan~~ bast~ rmak üzere Çite'ye döndü.
Tu~luk Timur han Çite isyan~ n~~ ba~t~ rmak zorunda kalarak
geri dönmekte iken Maveraünnehir i~ini bir tesviye suretine ba~lamak gerekiyordu. Maveraünnehirsin nüfuzlu beyleri Tu~luk Timur'un davetinden ürkerek Horasan cihetlerine kaçm ~~lar iken Timur
bey han'~ n emrine itaat etmi~, gelip kulluk köstermi~ti. Timur bey
ayn~~ zamanda da Maveraünnehir halk~ n~ n mümessili gibi hareket
ediyordu. Su halde Maveraünnehir hükümeti Timur beye verildi~i
takdirde oras~~ kan dökülmeden Ça~ataylar saltanat~ na tekrar
kat~ lm~~~olacak ve ayn~~ zamanda Çite isyan~ n~~ bast~ rmak için
laz~ m olan para elde edilmi~~bulunacakt~.
Tu~luk Timur Maveraünnehir'in Ça~atay saltanat~ na olan ba~~n~ n kuvvetlendirilmesini ileriye b~ rakarak ~imdilik bu kadar ba~ar~y~~ yeter sayd~ . Ve Timur'u Maveraünnehir'e vali tayin etmekte
Kendisi de Fergana'ya do~ru yola ç~ kt~.
tereddüt etmedi
Valilik yarl~~~ n~~ eline alarak Semerkand'a dönen Timur bey
din ulular~~ ile seyyitler ve ~eyhler ve halk taraf~ ndan Maveraünnehir'in kurtar~c~s~~ gibi kar~~ land~. Kendisine o s~ rada koyacak bir
kuvvet yoktu ; nüfuzlu beyler kaçm~~~ve kalanlar ise zaten Ça~ataylara itaat eylemi~~olduklar~~ için Timur hiç bir mukavemete u~ramaks~ z~ n hükümet etmeye ba~lad~.
O s~ rada Timur'un bütün emelleri belki de bu valili~in muhafazas~ ndan veya çok çok kaynatas~~ Kaza~an bey derecesinde
istiklal ile Maveraünnehir'e tasarruftan ibaret idi. Gerek mevkiini
muhafaza etmek ve gerek istiklal kazanmak için olsun yava~~yava~~
uzak görücü tedbirler almakla u~ra~~ yordu.
Biraz sonra Tu~luk Timur Çite isyan~ n~~ bast~ rm~~, Maveraünnehir'i dogrudan dö~ruya hanl~~a ba~lamak çarelerini dü~ünmeye
1

Tüzükât, s. 5.
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tekrar vakit bulmu~tu. Bunun için Mavtraünnehir hükümetini o~lu
Ilyas hocaya vermi~~ve Özbeklerden mürekkep kuvvetli bir f~ rka
ile Semerkand'e göndermi~~idi. Timur bey de askeri komutanl~~~~ile
Ilyas hocan~ n mü~avirli~ine verilmi~~idi
Timur bey talihin bu dönekli~inden pek ac~~ surette içlendi.
Fakat "Hükümet idaresi yar~~ sab~ r ve sebat yar~~ tegafül„ oldu~undan kuvvete kar~~~ba~~e~mek zorunda kald~. Ilyas hoca hükümet
idare etme~i bilir bir adam de~ildi. Özbekler ise Maveraünnehir'i
ellerine dü~mü~~ya~l~~ bir av say~ yorlar ve her ~eye el uzat~ yorlard~.
Ahali korku ve endi~e içinde idi. Din ulular~~ yapt~ klar~~ ~eylere
itiraz ediyorlar ve ~eriate muhalif oldu~unu söyliyorlard~. Özbekler
bu sar~ kl~~ mollalarla e~leniyorlar "iki molla bir ki~i, bir molla
kad~ n ki~i,, diyorlard~.
Özbeklerin el uzunlu~u günden güne art~ yor Timur'un askeri
komutanl~~~~bir tesir yapm~ yordu. Ilyas hoca tecavüzlerin önünü
alma~a muktedir de~ildi. Özbekler bir aral~ k yetmi~~kadar seyyidi
hapset~ni~~idi. Ürküntü ve çarp~ nt~~ içinde olan ahali umudu Timur'a
ba~lam~~~idi. Din ulular~ , seyyitler ve ~eyhler kendisinin yard~ mc~s~~
idi. Nihayet Timur bey askeri komutanl~~~ n~ n verdi~i imtiyaza ve
halk ile din ulular~ n~ n kendi arkas~ nda olmalar~ na dayanarak yetmi~~
seyyidi sal~ verdi.
Timur bey yapt~~~~i~in sonucunu dü~ ünmemi~~de~ildi. Özbekler bu haraketi han aleyhine bir isyan ~eklinde Tu~luk Timur'a
bildireceklerdi. Ve böyle de yapt~ lar. Zaten Maverainehir'de nüfuzlu adamlardan ~üphelenen ve Timur'un ahali yan~ ndaki nüfuzunu
tehlikeli görmeye ba~l~ yan han hiç tereddüt etmeden bunun öldürülmesi emrini verdi. Fakat Timur bey evvelce tedbir alm~~~oldu~u
için Tu~luk Timur'un yarl~~n (ferman) Timur beyin eline dü~mü~tü 2 .
Art~ k tereddüt caiz de~ildi. Ilyas hoca ile komutan~~ aras~ nda
zaten ilk günden beri gizli gizli aç~ lan uçurum o kadar derinle~mi~~idi ki, bunun doldurulmas~~ imkan~~ yoktu. Timur bey'in eline
dü~en ölüm ferman~~ ~üphesiz daha sert, daha kesin olarak tekrar
edilecekti.
Bunun üzerine Timur bey kendisine arka olmaya söz veren
din ulular~ na, seyyitlere ve ~eyhlere ve bunlar~n nüfuzuria tabi
I
2

Tii~ükht, üçüncü Künkn'~.
Tüzükeit, s. 8.
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bulunan ahaliye ve hele mensup oldu~u oy ma~a müracaat etti.
Din ulular~~ ve seyyitler kendisini isyana va özbekleri Maveraünnehir'den d~~ar~~atmaya te~vik ettiler. Bu i~te önderlik yapacak
olursa mallar~~ile canlar~~ ile kendisine yard~m edeceklerine söz
verdiler. Aralar~nda bir antla~ma imzaland~~ ve bir fetva verildi L.
Timur hemen i~e ba~lamak ve ans~z~ n bir çarp~~ ile Ilyas hocay~~ devirmek istiyordu. Fakat insanlar~ n azim ve niyetlerile hareketleri aras~nda çok mesafe bulundu~unu bilmez de~ildi. Tam i~~
zaman~nda bu molla ki~ilerin tereddüt göstermelerinden vadettikleri muaveneti yapamamalar~ndan korktu. Hele ihtilâl ve isyan
haz~ rl~~~n~n haber verilmesinden ve i~~daha tedarik halinde iken
Çite ba~bu~lar~n~n kendisini yakalamalar~~ ihtimalinden telâ~land~.
Tereddüt edecek çok zaman~~da yoktu.
Bir ihtilâl mukavelesi imza etmi~ti ki, bu mukavele kendisini
daha büyük tehlike ile kar~~~kar~~ya bulunduruyordu. Idam ferman~n~n tekrar edilece~i ~üphesizdi.
O vakit, neslinin bütün haslatlar~n~~ haiz oldu~unu gösterdi.
Eski Türk kahramanlar~n~ n menkibe ve destanlar~n~~ hat~rlad~. Hayat~n~n selâmetini ve belki de ilerideki ba~ar~ s~n~~bu menkibelerin
ve destanlar~n serseri olaylar~nda gördü. O Türk kahramanlar~~
de~il miydi ki, her türlü umuttan mahrum kald~ klar~~ zamanlarda
Türkistan'~n sonsuz çöllerinde kendileri için bir umut ve dayanak
ararlard~. Yine o Türk kahramanlar~~ de~ilmiydi ki, ba~lar~~ s~k~ld~~~~
ve defi kabil olmayan bir musibete u~rad~klar~~ vakit Turan'~n ucu
buca~~~bulunmaz ovalar~nda baht ve talihlerinin tecellilerini takip
ederlerdi. Çin darülfununundan ç~km~~~ve mensup oldu~u hanedan~n Fa~furluk taht~n~~ kaybetti~ini görmü~~bir Türk prensi de~ilmiydi ki, Çin ülkesinden kaçt~ktan sonra kazak olarak Türk
yaylalar~na gelip yeni bir imparatorluk temeli atm~~t~~2. Yine bir
Türk kahraman~~ de~ilmiydi ki, ba~~na toplad~~~~yediyüz ki~i
ile dünyan~n büyük bir imparatorlu~unu kurmu~tu 3. Bu Türk
kahramanlar~n~n izini takip etmekten ba~ka çare bulmad~. Ihtimal ki,
bu serserice olay aray~~~ ~rk~n~n ~an ve menkibe tarihinde son bir
sahife olacakt~. Fakat bu sahife di~erlerinden daha zengin, daha
parlak olacak ve kahraman~~dahi esatiri kahramanlar~n bütün
Tüzüktlt, s. 9.
Kara Hatayl~ lar.
3 Gök-Türk imparatorlutu.

2
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yüksek hat~ ralar~ n~~ ve büyük eserlerini gölgede b~ rakacakt~. Imdi
Timur eski bir Türk kahraman~~ gibi k~l~c~ m ku~anarak, at~ na binerek kar~ s~ n~~ terkisine alarak kira ç~ kt~~ ve Turan ovalar~ n~n sonsuz
derinliklerine dal~ p kazak oldu.
Olcay Türkan Hatun, Kaza~an beyin bu yi~it torunu kocas~n~n kahramanl~~~ndan hiç de a~a~~~kalmayan bir yürek pekli~i ile
felaketi kar~~lad~. Kendisinin gerçekten bir Türk k~z~, Timur'a yak~~acak bir kad~ n oldu~unu ispat etti. Hiç tereddüt etmeksizin
kocas~ n~ n terkisine at~larak ayn~~ kader ve talihin dalgalar~~ aras~ nda çalkanmak üzere kazak olup uçsuz bucaks~z çöller içine
dald~.
Bu serserilik yolunda kendisinin hususi adamlar~~ ile Barlas
oyma~~ n~ n kendine ba~l~~ olan gençlerinden bir k~s~m halk ona
arkada~l~k ediyordu ki, bunlar~ n topu altm~~~ki~iden art~k de~ildi.
Timur bey bu kazakl~ k hayat~ nda kendi kahramanl~~~n~n Türk
dillerinde, Türk ellerinde yay~laca~~n~, Maverayünnehir ihtilal haz~ rl~~~~tamamlan~ ncaya kadar özbekIerden memnun olmayan halk~ n ve hiçbir kuvvete zebun olmak istemiyen baz~~ beylerin kendisine kat~laca~~ n~~ ümit ediyordu.
Bir hafta kadar Semerkant çevresindeki da~larda kald~, bekledi. Isyana söz verenlerden kimse gelmedi. Bir aral~ k Bedah~an
cihetlerine geçmek istedi. Züht-ü Takvas~~ ile me~hur emir Kolar~ n i~areti üzerine Harzem cihetlerine döndü. Hârzem k~t'as~ n~n
bas~ k ovalar~ nda, pürüzsüz çöllerinde dola~t~. Ilyas hocan~ n aleyhine sevketti~i Tökel Bahad~ rla vuru~tu, pençele~ti. Tökel Bahad~r'~n komutas~ ndaki kuvvet kendisinin yirmi misli derecesinde iken u~ra~a u~ra~a onlar~~ yorarak, bozarak dü~en f~ rsatlardan faydalanarak nihayet bu kuvveti yendi. Fakat kendi maiyetinde de on ki~i kalm~~t~~ 2. Böyle büyük bir kuvvete bir avuç
halkla kar~~~durarak sonunda muzaffer kalmas~~ Timur'un ad~ n~,
san~ n~~ yayd~. Kahramanl~ k menkibelerine kar~~~yürekleri pek titrek olan Türkler esatir1 Bahad~ rlar~ n~ n hat~ ralar~ n~~ canland~ ran bu
yeni ç~ kma kahraman~ n olaylar~n~, menkibelerini, yi~itliklerini merak
ile dinleme~e vc dilden dile dola~t~ rmaya ba~lad~lar. Timur ad~~
art~ k Türk uluslar~~ içinde an~ l~yordu. Son, dört atl~~ ve üç

2
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piyadeden ibaret kalm~~~olan arkada~lar~~ile Olcay Türkân hatun
terkisinde oldu~u halde ~ss~ z çöllerin susuz alanlar~nda birçok
müddet dola~t~ . Mahrumiyetlere, ~st~ raplara ve felâketlere dü~tü.
Bir gün bir kuyu ba~~nda o taraflar~n emini olan Ali bey Çüngürbani taraf~ ndan yakalan~ p hapsedildi. Altm~~~iki gün devam
eden bu mahpusluktan ançak zorbal~~a dayanarak ve muhaf ~zlara
hücum ile birinin k~l~c~n~~yakalay~p di~erini an~nla kaç~rmaya zorl~yarak kurtuldu .'
Di~er bir gün bir Türkmen oymak' n~ n bir ailesi üzerine u~rad~, bunlar bu k~r~ k dökük çöl serserilerini h~rs~z zannederek
üzerlerine sald~rd~ lar. Zavall~~ Olcay Türkân yine terkide bulunuyor ve bu sald~r~~~ n sonucundan ürküyordu. Fakat Türkmenlerden
biri bunun Timur bey oldu~unu anlamakta gecikmedi. Tehlike
sayu~turuldu 2.
Bütün bu kahramanl~ klar mahrumiyetler ve sefaletler uluslara,
oymaklara yay~ larak hayret ve takdir ile kar~~~k ac~mak ve ~efkat hisleri uyand~ r~yordu. Ve milli destanc~ lar bu olaylardan nice
hayali masallar icad ederek onun kahramanl~k menk~belerini terennüm ediyorlar ve kazakl~ k hayat~nda geçirdi~i ~st~ rablara hüzün ve rikkat celbediyorlard~.
Epeyce müddet devam eden ve yi~itlik menkibeleri ile dolu
olan bu serseri hayat Semerkant ihtilâl antla~mas~n~n haz~rl~klar~n~~ beklemek içindi. Ancak Timur uzakta kald~kça ihtilâl tertibat~~
durmu~~ve uyumu§ gibi görünüyordu. Bu kazakl~k hayat~n~ n
sürüp gitmesi daha amell bir sonuç vermiyordu. Bir aral~k etraf~ nda toplananlar ikiyüz ki~iye yatm~~t~ . Bunlar~n içinde göze
çarpacak adamlar dahi vard~ . özbeklerin tazyikinden bezerek
Timurtla birle~en Mahan valisi Mübarek ~ahi Senceri bunlar~n en
önemlisi idi. Seyyit Hüseyin ve seyyit Ziyaeddin gibi seyyitler ve
bilginlerden birkaç adam daha bunlara kar~~m~~t~ . Bunlar ufac~k
kuvvetlerini çölde çürütmemek üzere bir memleket zaptetmek ve
orada bar~ nmak istiyorlard~ . Fakat Timur ufak bir kuvyetle bir
memleket zaptetmeye kalk~~man~ n tehlikelerini anl~ yordu. Bununla
beraber ba~~nda toplanan ~u kuvvetin çok zaman çöllerde, sahralarda dola~am~ yaca~~n~~ ve nihayet peri~an olmaya mahküm ka-

2
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laca~~ n~~ da biliyordu. Bunun için bir tedbir lâz~md~. Nihayet bunlar~~ Buhara civar~ nda saklamak ve kendisi Semerkant'e dönüp
o civardaki uluslardan oymaklardan bir k~sm~n~~ kendi taraflar~na,
kendi fikir ve emellerine çekerek yetecek bir kuvvet toplamak ve
bundan sonra harekete geçmek tedbirinde bulundu ve kabul olundu Bunlar~~ götürdü. Buhara civar~na da~~tt~, gizledi ; Olcay Türkân~~
da, o civarda bir yere saklad~. Kendisi Semerkant'e döndü. Orada
ihtilâl hareketini tertip edecek, ihtilâl gününü kararla~t~racak ve
gelip müttefikleri bayra~~~alt~ na toplayacakt~. Semerkant'te k~z karde~ i Kutluk Türkân a~an~ n evinde sakland~. Oradan gizlice müttefiklerle konu~ uyor, tertipler yap~yor, tedbirler al~yor, muayyen zaman için haz~ rl~ klar görüyordu.
Oymaklar aras~ nda da ikibin ki~i haz~ rlanm~~t~. Fakat Timur
beyin bu evde gizlendi~ini kom~ularda~~~ biri anlad~. özbeklere
haber verdi~i dakikada Timur yakalanm~~~demekti. Her~ey bitmi~~
her umud mahvolmu~~olacakt~ . Timur hemen o gece vakit kay betmeksizin karanl~ ktan faydalanarak Semerkant'ten ç~ kt~. Buhara
civar~ ndaki arkada~lar~~ Amu-derya üzerinde gelip kendisine kat~ld~ lar. Semerkant haz~ rl~~~n~ n sonuçu olarak müttefiklerden baz~lar~~
da gelip orada birle~tiler. Bin ki~i kadar bir kuvvet te~kil ettiler.
Bunlar kazakl~k hayat~ nda uzun müddet devam edemezlerdi.
Oturakl~~ olmayan bu hayat Timur için dahi faydal~~ de~ildi. Art~ k
nas~ l olursa olsun bir ~ey yapmak, kahramanca bir çarp~~ ma ile
bir kale yakalamak, orada siperlenip yerle~erek nüfuz ve kudretlerini geni~letmek lâz~md~ . Zaten her tarafta mütegallibe beyler
birer kale yakalam~~, orada yerle~erek kendilerini mülük zümresine
koymu~lard~ . Bu âciz meliklerin elinden azimli, iradeli bir kuvvetle bir kale kapmak o kadar güç bir i~~say~lmazd~. Ahali zaten
kendilerine mülük süsü veren bu küçük beylerin zorbal~ klar~ndan
ve zülümletinden bezmi~lerdi. Timur ise bunlar~n kurtar~c~s~~ s~fat~~
ile hareket etmek istemiyor muydu? Buna karar verdiler Kandehar ve Bahtar Zemin'e do~ru yürüdüler 2.
Kermsir »cihetine çekildikleri s~ rada etraf~ n zorbal~~~ ndan
b~ km~~~usanm~~~olan ahali hemen bunlara kat~ld~. ~lk defa orada
yerle~ecek gibi görünüyorlard~. O vakit o civarlarda hükümet
2
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sürüp bir k~s~m kalelerini zorbalara kapt~ rm~~~olan Seyistan beyi
Timur'a müracaat ederek, kalelerini geri ald~~~~taktirde, kendisine
birçok nakdi mükâfat vadetti. Timur'un paraya da ihtiyac~~ vard~.
Bu suretle ona yard~m etti. Kalelerin bir k~sm~n~~ kurtarm~~~
idi ki, bu korkunç kahraman~ n ileride kendi dü~manlar~ ndan
daha korkunç bir afet olaca~~n~~ ve art~ k bunun elinden kalelerin de~il, bütün hükümetinin kurtar~lmas~~ kabil olam~yac~n~~ dü~ünen Seyistan beyi Timur'un aleyhine döndü ve dü~manlarla
birle~erek Timur üzerine yürüdü.
Ömrünün sonuna kadar kendini sakat b~ rak~p aksak ~öhretini
ad~na ilâve eden bu muharebede ~~ Timur yine dü~manlar~ na galip
gelmi~ti. Fakat kuvvetinin bir k~sm~n~~ kaybetmi~~ve yabanc~~ bir
diyarda dü~manlarla sar~l~~ kalm~~~oldu~u için burada durmak
kendisini tehlikeye koymak idi. Di~er taraftan Semerkant müttefikleri Timur'a kuvvet haz~ rlamaktan geri kalm~yorlard~. Timur'un
kazakl~k hayat~ndaki ba~ar~lar~~ ve bu ba~ar~lar~ n dilden dile dola~an destanlar~~ Ilyas hoca'dan memnun olmayanlar için bir umud
kap~s~~ oluyordu. Din bilginlerinin ve seyyitlerin durmadan
yapt~ klar~~ telkinler Maveraünnehir'in kurtulmas~n~~ isteyenlerde
yava~~yava~~bu esatirI kahraman~n etraf~na toplanmak hevesini
uyand~ r~ yordu.
Kay~ n karde~i Hüseyin bey büyük babas~~Kaza~an beyin as~l
sahibi oldu~u Belh eyaletine çekilmi~, orada kuvvet haz~ rlama~a
ba~lam~~t~. Kaza~an beyin torununun burada büyük babadan
kalma büyük bir nüfuz ve itibar~~ vard~. Burada toplanacak bir
ordu ile Amö-derya'y~~ geçip Ilyas hoca üzerine sald~rmak muvaf~k
olacakt~.
Kermsir'de yaralar~~ iyile~tikten sonra yan~nda kalm~~~olan
k~ rk ki~ilik bir kuvvetle Belh eyaletine do~ru yöneldi.
Nefislerini talih ve tesadüfe terketmi~~olan bu k~rk atl~~ her
türlü mahrumiyet içinde idi. Bunlar~n büyük bir k~sm~~Timur'un
çocukluk arkada~~~idiler ki, sabavetin billür kadar saf olan yüreklerinde yerle~tirdi~i dostluk hissine Timur'un kazakl~k hayat~nda
'kazand~~~~ ~an ve ~öhrete ortakl~k meyli de kar~~arak bu mahrumiyetlere katlan~yorlard~ . Ve kendileri Timur kadar Manab (As~lTimur bey bu muharebede aya~~ndan bir ok ile vurulmus, sonunda topal kalm~ stir. Aksak Timur, Topal Timur, Timurlenk tabirleri bundand~ r.
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zade ) olduklar~~ halde Timur'un kumandas~ nda bulunuyorlar ve
onun mahrumiyetlerine ortak oluyorlard~. Timur bile bu kadar peri~anl~k içinde kendisine yolda§ olan bu yi~itlerin fedakârl~~~n~~
~ükran ile an~yor ve "Cenab~~ hakk~n lütûf ve keremi benimle beraberdir. Çünkü yarad~ l~~ta bana e~~olan bu beyzadeleri benim
emrime itaat ettiriyor„ diyerek ~~ gelecek ba~ar~ lar~~ için kendinde
mânevt bir itimat buluyordu.
Hinduküh da~lar~ n~ n kuzey silsilesini te~kil ederek Elburz'a
do~ru uzan~ p giden Kuhbaba da~lar~~ bu kahramanlar kafilesine
gerçekten bir s~~~nak ve kav~ak oldu ve müttefikler bu yüksek
da~lar~ n eteklerini kendilerine birle~me, toplanma yeri yapt~lar.
Kay~ n karde~~Hüseyin bey Belh eyaletinde nüfuzunu ba~ar~~ ile
kullanarak kuvvetler haz~ rl~yor. Maveraünnehir müttefikleri art~ k
bayrak açma vaktinin yakla~t~~~ n~~ hissederek bulu~ma yerine ko~uyorlard~~2.
Barlastlardan, Celâyir'lerden, Erlat'lardan bu da~lar aras~ nda
ba~~na üçyüz on ki~i toplanm~~~idi ki hemen kendisine bir dayaTüzükett. S. 14.
Timur ihtilaleilerin bir k~ smiyle orada nas~ l bulu~tuklar~ n~~ gösteren bir
sahne yazar :
"Ersaf deresine yönelmi~tim ve o dereye indim. Bir gün ata binerek
dereden yukar~~ ç~ kt~ m. Derenin ötesinde bir tepe var idi. Havas~~ gayet
güzeldi ve ben o tepede kald~ m. Askerler o havaliyi kolluyorlard~ . Ben
o gece uyumad~ m ve sabahleyin güne~~dornazdan evvel namazla me~gul
oldum ve namaz~~ bitirdikten sonra duaya ba~lad~ m. Dua esnas~ nda
bana bir hüzün geldi ve Allahtan ~~ iyaz ettim ki, beni bu peri~anl~ ktan bu sergerdanl~ ktan halis etsin. Henüz duadan farik olmu~tum ki, birtak~ m adamlar
uzaktan göründüler ve bulundukum yüksek yerin hizas~ ndan geçiyorlard~ . Ben
hemen ata bindim o cemaatin arkas~ ndan ko~tum ki, onlar~ n halini ve ne adam
olduklar~ n~~ anlayay~ m. Onlar hepsi yetmi~~atl~~ idiler. Onlar~ n bahad~ rlar~ n~ n
kim oldu~unu sordum. Onlar dediler ki, biz Timur bey'in adamlar~ y~ z ve onu
aray~ p bulmak için dola~~ yoruz. Lakin buralarda bulam~ yoruz. Onlara dedim ki
ben de emirin adamlar~ ndan birisiyim. isterseniz size rehberlik ederek emire
ula~t~ ray~ m. içlerinden birisi at~ n~~ ~ lgara kald~ rarak emin i bulmak için
bir rehbere tesadüf ettiklerini serdarlar~ na haber vermek üzere ko~tu. Onlar
yani serdarlar~~ atlar~ n~ n dizginlerini çektiler ve beni yanlar~ na getirmek üzere
emir verdiler. Onlar üç tak~ m idiler. Birinci tak~ m serdar~~ Tuluk hoca Barlas
ikincisinin serdar~~ emir Seyfettin ve üçüncünün serdar~~ Tübek Bahad~ rd~ .
onlar beni görür görmez kendilerinden geçtiler ve hemen atlar~ ndan indiler ve
diz çökerek rikab~ m~~ öptüler. Ben de attan inerek her birini kucaklad~ m,
(15, 16).
2

TIMUR'UN YAPTI~I I~LERE TOPTAN B~R BAKI~~

439

nak noktas~~ olmak üzere o civarda Alacu kalesini zaptetti ve
kalenin muhaf~zlar~~da kendisine kat~ld~ .
Timur'un Alacu kalesini zaptetmesi ve Beih da~lar~ nda yava~~
yava~~kuvvetinin artmakta bulunmas~~ Ilyas hoca'y~~ ciddi tedbirler
almak zorunda b~ rakt~ . Bu serseri kahraman~~ yakalamak, Maveraünnehir'deki fesat ve isyan haz~ rl~ klar~n~~ kayna~~ nda kurutmak için
Termuz içerisinden bir ordu gönderdi. Timur o vakit askerlikte
mahareti derecesinde tedbir ve uzak görürde de usta oldu~unu gösterdi. Ba~lang~ çta çete ordusu ile aç~ k bir muharebeye giri~mekten
sak~ nd~. Bunlar~~ mümkün oldu~u kadar yormak, üzmek, faydas~z
hareketlerle bezdirmek, orduyu kendi kendine da ~~lacak, ba~lar~~
cözülecek surette uzun ve üzüntülü manevralar ile oyalamak,
b~ kt~ rmak ve ayni zamanda müzakereler, tedbirler ve kand~ rmalarla çete ordusunun ba~bu~lar~ n~~ elde etmek, bir k~sk~m~ n~~ kendi
taraf~ na çekmek yollar~n~~ tuttu '. Bunun sonunda Ilyas hoca'n ~n
hizmetinde bulunan Barlaslardan bir k~sm~~ Timur'a kat~ld~lar ve
di~er bir k~sm~~ sonuçsuz harplerle yorularak ve nihayet ma ~lup
olarak çekilip gittiler.
Timur bu zafer üzerine birdenbire Termuz eyâletinden Maveraünnehirin merkezine do~ru ilerlemek istemedi. Dü~man~~ henüz
kavi ve kendisi dü~ man~ n kuvvet merkezine sald ~ ram~ yacak kadar
zay~ f idi. Belh'e civar olan eyâletlerin zay~ f beylerini elde etmek
ve kuvvetini bir miktar daha art~rd~ ktan sonra Maveraünnehire
girmek istiyordu. Bu fikirle Bedah~an üzerine yürüdü. Bedah~an'~n zay~f beyleri ans~z~ n kar~~lar~ na ç~ kan bu adam~ n önünde
ba~~eydiler ve sava~s~ z kendisine itaat ettiler. Buradan Hotalan
eyâleti üzerine yürümekte idi ki, Ilyas hoca tehlikenin büyüklü~ünü
anl~ yarak yirmi bin ki~ilik bir atl~~ ordusunun komutanl~~~ n~~ kendi
üzerine al~ p Timur'u yakalam~ ya kalk~~t~.
Timur bunu haber ald ~~~~vakit ba~~ nda yedi bin ki~i toplanm~~t~ . Bu kuvvet Ilyas hoca'n~ n ordusu önünde pek zay~f bir
kuvvetti; bundan dolay~~ Timur sava~a girmekten ürkmekte idi. Bu
askerlerin ço~u selâmeti Ilyas hoca'n~n ordusuna kat~ lmakta
buluyor, zaten me~ru bir kuvvet olam~yan ve me~ ru bir kuvvete
kar~~~isyan etmi~~olan Timur'u terk ederek me~ru hanlar~ n~n af
ve merhametine s~~~ nmak istiyordu. Hatta Timurla ittifak etmi~~
rtizükdt, s. 17.
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olan beylerden baz~lar~n~n Çite suvarileri ba~~nda olarak Timur
üzerine yürümekte olduklar~~ haberi bile geldi ve bu haber bunlar~n zihinlerini bütün bütün kar~~t~rd~. Timur için yap~lacak i~~
dü~man~~ile talihini denemek meydan~na ç~kmazdan evvel kendi
askerinin sadakatinden emin olmak, onlar~~ çözülmez bir surette
kendisine ba~lamak idi. Fikirleri bukadar peri~an olan bir
orduyu kendisinden üç kat büyük bir kuvvete kar~~~yürütmek
için Timur'un kulland~~~~hileler ve aldat~c~~ diller hayrete de~er.
Ordunun ba~bu~lar~n~ , beylerini birer birer halvete çekerek her
birinin fikrine ve meyline uygun diller kullanarak, baz~lar~ n~n tamah
ve hevesini ok~ayarak, arzular~n~~ yerine getirerek, h~rs ve emellerini g~c~klay~p vaitlerle, teahhütlerle kand~rarak ve hatta baz~lar~na saltanat~nda ortakl~ k vadederek bunlar~~ ayr~~ ayr~~ kendisine
ba~lam~~~ve Ilyas hoca'n~n büyük ordusuna kar~~~yürütmeye muvaffak olmu~tu °. Harbin sonucu ise, Özbeklerin tam ma~lubiyetinden ibaret kald~~ ve art~k bunun üzerine Ilyas hoca Maveraünnehir'de tutunam~yarak Seyhun (Sirderya) ~rma~~n~n kuzey yakas~na
geçmek zorunda kald~~ ve Maveraünnehir'i müttefiklere b~rakt~~2.
Ilyas hoca o s~ralarda vefat etmi~~olan babas~~ Tu~luk Timur'un taht~na oturmak, Ça~atay saltanat~n~~ i~gal etmek üzere
Elmal~k'a gitti. Giderken Maveraünnehir'i asiler elinden kurtarmak
üzere tekrar oraya dönmek umudunu ta~~ yordu. Bu güzel ve
zengin diyar~n Ça~atay saltanat~ndan ayr~lmas~n~~ kabule asla
tahammül edemiyordu. Olsa olsa Kaza~an beyin yar~m istiklali
gibi Timur'un ve Hüseyin beyin de bir müddet yar~~ müstakil olarak orada hakim kalacaklar~n~~ ve sonunda babas~~ gibi bir gün
kuvvetli bir ordu ile gelip âsileri tedip edece~ini umuyordu. Zaten
Türk uluslar~~ içinde tam istiklal kazanarak Cengiz sülâlesinin
itaatinden d~~ar~~ ç~kacak bir kimse bulunabilir mi idi? Büyük Cengiz ile Türk uluslar~~ aras~nda yap~lan antla~madan uzakla~maya
kimin cüreti vard~. Ilyas hoca bu umutla Elmal~k taht~na oturdu.
Üç senelik kazakl~ktan ve nice yüz y~llar geçti~i halde Türk
dima~lar~ndan silinmemi~~menkibelerden, mahrumiyetlerden ve birçok kahramanl~k eserlerile kar~~~k ~st~raplardan ve s~k~ nt~lardan
sonra Timur ba~ar~dan ve zaferden yap~lm~~~ ~an ve ~eref halesile
Tüzükfit, s. 31.
2

Tüzükdt, s. 34.
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sar~ lm~~~olarak Kaza~an beyin miras~~ üzerinde kay~ n karde~i Hüseyin beyle beraber müstakil kalm~~t~ . Fakat bu istiklal anar~iden
ba~ka bir ~ey de~ildi. Maveraünnehir'den Ilyas hoca'n~ n gitmesile
Ça~atay saltanat~ n~ n nüfuzu silinmi~, yerine herkesin itaat edece~i
bir nüfuz ve hakimiyet kalmam~~t~ . Maveraünnehir'in kudretli beyleri Turgay beyin o~lunun kendilerinden üstün ve hâkim olmas~ n~~
çekemiyorlar, nihayet olsa olsa kendilerine e~it bir bey gözile
bak~ yorlard~. Hatta birçoklar~~ bu serseri kahraman~ n ancak yi~itlikle geçen hayat~ na hayran olmay~~ yeter buluyorlard~. Fakat
Timur bu beylerin bak~~~ na ve görü~üne halini uyduracak adamlardan
de~ildi. Onda yenilmez bir azim, k~ r~ lmaz bir irade her türlü
manialar~~ atlayacak bir tedbir ve basiret hasleti vard~. Bundan
ba~ ka o zaman için pek büyük bir kuvvet olan din ulular~~ kendisile beraberdiler ve Timur'un yüksek dindarl~ k hasletinin dellall~~~ n~~ yap~yorlard~ . 72 seyyidin cezaevinden serbest b~ rak~ lmas~~
üzerine imza olunan ittifak muahedesi eskisi gibi duruyordu ve
bu muahedeyi tertip ve imza edenler Maveraünnehir beldelerinde
ve Türk uluslar~~ içinde Timur'un durumunu kuvvetlendirmek için
her türlü gayretten, propagandadan geri kalm~ yorlard~. Bu beyler
Timur'un o vakitki vaitlerini unutmayarak ba~ar~ dan sonra kendisine devlet orta~~~olmak hevesine dü~mü~lerdi. "Lâkin onlar~ n
sözleri saltanat gayretime tesir etmedi. Kendi kendime dü~ündüm:
Nas~l ki Tanr~~ birdir ve orta~~~yoktur, onun mülkünün efendisi de
bir olmak laz~ mgelir. O vakit baba Ali ~ah yan~ma geldi dedi ki:
— Timur Tanr~~ buyurmu~tur ki, e~er yerde gökte iki Tanr~~ olsayd~,
âlemin i~i fesada var~ rd~ . Ben bu sözlerde hidayet buldum ve
Mukaddes Kur'andan fal açt~ m ~u âyet ç~ kt~ : Inna Caalhake Halifeten filarz= biz seni dünyada halife yapt~ k. Buna inand~m ve o
yolda yürüdüm„
Evvelemirde kay~ n karde~ile ihtilaf' bir zaman için unutmak
laz~ md~. D~~~rakiplere kar~~~koyabilmek için aile ittifak~ n~ n sürüp
gitmesi gerekirdi. Bir kere d~~~rakipler ortadan kalk~ nca s~ ra kay~ n karde~e gelecekti.
TüzükrIt s. 36. Hammer bu fikri ismini zikredemedi~i bir iran ~airinin
beyti zannederek ( 20 inci kitap sahife 12 ) Timur'un bunu dilinden dü~ürmedi~ini
ve her zaman bu beyti okudu~unu siiylerse de, Tüzükât'ta görüldü~ü veçhile
fikir baba Ali ~ah'~ nd~ r. Bununla Timur'un daima dilinden dü~ürmedi~i tanr~~ birdir orta~~~ve benzeri yoktur mealinde olan âyet olacakt~ r.
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Kay~ n karde~~Hüseyin bey Maveraünnehir'in istiklal ile tasarrufunu kendisine temin etmek istiyordu. Kaza~an beyin torunu
s~fatile bunu kendisi için bir irsi hak say~yordu. Fakat eni~ tesinin
bin türlü zahmetlerle elde etti~i bir durumu ondan koparabilmek
kolay bir ~ey olmad~~~n~~ da anl~ yordu. Hele hiç bir kimsenin
üstünlü~iinü çekemeyen beylere kar~~~Timur'un maddi ve manevi
nüfuzu ve kudreti kendisine behemehal laz~ md~. Bu dü~ünceler
ile bunlar aralar~ nda uyu~tular Maveraünnehir'in bir k~ smile Belh
eyaleti ve Hisar-~~ ~ad~ man cihetleri Hüseyin beyin idaresine
verildi.
Ailece ihtilaf kalkt~ ktan sonra Timur daima k~ l~ çtan evvel
müracaat etti~i hile ve tedbir yollar~ n~~ tuttu. Kimseyi çekemeyen
ve her biri kendisini bir "Emir-i Azimü~~ an„ telâkki eden beylerin
itaatini temin için tedbirler alma~-a ba~lad~. Kurnaz ve hilekâr bir
siyasetle her birinin meyillerini ok~ ayarak kiminin arzular~ n~~ yerine getirerek kimine memuriyetler ve mansaplar sa~layarak her
birinin yan~ nda gizli casuslar bulundurup hal ve maksatlar~ ndan
günü gününe haberler alarak baz~s~~ aleyhine fitneler ve isyanlar
ç~ kartt~ r~ p kendi adamlar~~ elile ba~latt~ rarak ve nihayet her birini
bir suretle kendi himayesine s~~~ nmak zorunda b~ rakarak az zaman
içinde bütün gururlu beylerin e~ilmek istemeyen ba~lar~ n~~ kendi
önünde e~dirmi~~ve onlar~ n itaatlar~ n~~ temin eylemi~ti 1 .
Timur'un kudretinin bu derece büyümekte ve kökle~ mekte
olmas~~ Hüseyin beyi tela~land~ rd~~ ve ona kar~~~h~ rs~ n~ , rekabetini
artt~ rd~ . Sul:aclar ki, kendi idaresinde bulunan eyaletler Timur'un
elinde bulunan eyaletlerle II,as hoca'n~ n hükmetti~i memleketler
aras~ na girmi~ti. ~ lyas hoca ise Maveraünnehir'deki hükümranl~ k
hakk~ n~~ bir türlü b~ rakmak istemiyordu. Hüseyin bey bir~ey
yapma~a kalk~~t~~~~gibi f~ rsat~~ yakalayacak olan ~ lyas hoca'n~ n
ilk çarp~ s~~ kendi üzerine dü~ecekti. Böylece bir taraftan Timur
bir taraftan da ~ lyas hoca kendi memleketi üzerine çullanacaklard~.
~u halde ~ lyas hoca tehlikesini ortadan kald~ r~ ncaya kadar eni~tesine göz yummak zorunda bulunuyordu.
~ lyas l~oca Ça~atay saltanat~ n~ n bir parças~~ olan Maveraünnehir'i tekrar eline geçirmek üzere birkaç defa te~ebbüslerde
bulunmu~, Sirderya'n~ n bu taraf~ na ordular göndermekten geri
Tüzülcdt, s. 34.
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kalmam~~t~. Fakat her defas~ nda Çite ordusu Timur'un askeri
dehas~~ önünde daima zebun kal~ yor, daima ma~lüp oluyordu.
Nihayet Ilyas hoca ordusuna kendisi komutanl~ k ederek Maveraünnehir'e yürüdü. Eni~te ve kay~n karde~~ittifak ederek bu orduya
kar~~~durdular ve sonunda ~lyas hoca'y~~ ma~lüp ederek Elmal~k'a
kadar kovalad~lar. Orada bunu taht~ ndan indirerek Kabul~ah'~~
Ça~atay hani ilan ettiler '. Emir Kaza~an'~n torunu ile damad~~
Kaza~an'~n yapt~~~~ i~leri tekrar ediyorlard~.
Art~k Ça~atay tehlikesi bertaraf edilmi~ ti. Kay~ n karde~le
eni~te kar~~~kar~~ ya geldiler. Hüseyin bey Maveraünnehir taht~n~n
tek ve me~ru varisi oldu~u itikad~ n~~ ta~~y~ p duruyordu.
Istiyordu ki; Timur kendini mülkün sahibi tan~yarak üstünlük
mevkiini kendisine versin ve elindeki memleketlerde onun emini
s~ fatile hükümet sürsün. Timur ise kendi tertipleri ve tedbirleri,
kendi kahramanl~~~~ile vücuda getirdi~i bu saltanat~n müstakil
hükümdar~~ olarak kalmak istiyor ve Hüseyin beyi, Belh, Hisar~~ad~man eyaletlerinde yar~~ müstakil ve kendisine ba~l~~ bir emir
olarak kullanmak fikrinde bulunuyordu. Fakat Hüseyin bey buna
bir türlü raz~~ olam~yordu. Emir Kaza~an'~ n torununa Barlas oyma~~n~ n sadece beylerinden biri olan Turgay beyin o~lunun üstün
gelmesini asla çekemiyordu. Nihayet maskeleri att~lar. Çarp~~maya
ba~lad~ lar. Timur'un askeri ve siyasal kudretinden ba~ka arkas~nda mühim bir kuvvet daha vard~~ ki, o da din ulular~, ~eyhler ve
seyyitlerdi. Bunlar durmadan, dinlenmeden Timur için çal~~~yorlar& Bu kuvvet Hüseyin beyin kendi adamlar~~ aras~ nda ve kabilesi
içinde bile Timur'a taraftarlar kazand~ r~ yordu. Hüseyin bey birkaç defa ma~lup oldu. Timur bey felaket arkada~~~olan güzel
Olcay Türkan'~ n hürmetine ve Hüseyin beyin dost kalaca~~~vaidine güvenmi~~görünerek eyaletlerini kendisine geri verdi. Fakat
bunlar hep zâhiri ~eylerdi. Ne Hüseyin bey kader ve taliin bu
cilvesine boyun ekmek isterdi, ne de Timur Hüseyin beyi bir kudret olarak yan~~ ba~~ nda tutmak isterdi. Çünki Hüseyin bey Maveraünnehir'de nüfuz ve kudret sahibi olarak kald~ kça Timur için
gerçekten istiklal ile hükümran olmak ve sonsuz ihtiraslai, emellerle dolu gözlerini Maveraünnehir d~~~na çevirmek kabil olmayacakt~ . Hüseyin beyin son bir tecavüz hareketi üzerine onu orta1

~ erefettin. Zafername 5.115.

444

YUSUF Z~ VA ÖZER

dan kald~ rmak için her tedbir al~ nd~ ; her ~ey haz~ rland~. Belh
muhasara olundu Hüseyin bey son defa olarak hayat~ na ili~ilmemek ve Hicaz'a gitmesine müsaade olunmak ~artile teslim oldu.
Fakat birkaç gün sonra, güya öç almak bahanesile, kendi maiyet
adamlar~ ndan birinin hançeri alt~ nda öldü °. Katil de hiçbir sorgu
suale maruz kalmad~.

Belh dü~mü~, Kaza~an beyin torunu ortadan kalkm~~ , Maveraünnehir'de tek kuvvet yaln~ z Timur beyden ibaret kalm~~t~. Art~ k
her ~ey bunun emri alt~ nda, her ~ey bunun itaatinde idi. iTam
istiklal ile memleketi idare ediyor ve gerçekten saltanat sürüyordu. Fakat hukuk bak~ m~ ndan ne bir s~ fat~, ne bir unvan~~ vard~.
Görünü~te bir gas~ p, bir müstevli, me~ ru hükümete kar~~~bir asi
olmaktan ba~ka bir ~ey de~ildi. O hükümet ki, bütün Türk uluslar~ n~ n umumi ittifakile me~ ruiyeti kabul ve tasdik edilmi~ti. O
hükümetin ba~~ ndaki hanedan aleyhine k~ yam etmi~~bir türediden
ba~ka bir ~ ey olmayan Timur bey hiçbir s~ fata dayanmaks~ z~ n
onun memleketinin bir parças~ nda istedi~i gibi tasarruf ediyordu.
~u halde buna bir s~ fat vermek laz~ md~. Derebeylik zamanlar~ nda
daima görülegeldiki üzere hiçbir kuvvete boyun ekmek istemeyen Türk beyleri Ça~atay hanlar~ n~ n emri alt~ nda ya~amaya raz~~
olmamakla beraber Cengiz sülâlesinin sayg~s~~ bunlar aras~ nda o
derece kök salm~~t~~ ki, hiçbir kimse o sülâleye kar~~~üstünlük
davas~ n~~ ortaya atmaya cüret edemiyordu. Hanl~ k ve Hakanl~ k o
sülâleye mahsus bir saltanat unvan~~ olarak kabul ediliyordu.
Cengiz ile Türk uluslar~~ aras~ nda Timuçin'in saltanat~~ ilan edildi~i s~ rada yap~lan antla~ ma Cengiz kanununun köklü maddelerinden biri s~ rasma girmi~ti. ~imdi bu antla~may~~ ve yasan~ n bu
maddesini bozarak Timur'u Maveraünnehir k~t'as~ na han ilan etme~e kimse kalk~~amazd~ . Timur bey de bu unvan~~ almaktan çekiniyordu. Barlas oymak'~ n~ n küçük bir beyi olan Turgay beyin
o~lunun Cengiz o~ullar~ na kar~~~hanl~ k unvan~ n~~ tak~ nmas~ ndan
kendisi bile utan~ yor ve ürküyordu. Böyle bir unvan al ~~~Türk
hassasiyetini g~c~ klamak olacak ve sadakati henüz tam olmayan
birçok büyük beylerin rekabetini ve hasedini artt~ racakt~. Akil
Tüzüktit,

s. 32.
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ve tedbirli olan Timur bey öyle bir hal istiyordu ki, hem saltanat ve hükümet elinde bulunsun, hem de Türklerle Cengiz aras~ndaki antla~ma bozulmam~~~görünerek me~ruiyet zahirde muhafaza edilmi~~olsun. Bilginler imdada yeti~tiler. Timur beye "Sahipk~ran„ diye müphem bir unvan buldular. Bu tâbir Türkler için
bir mana ifade etmemekle beraber Timur için bir imtiyaz te~kilediyordu. Sahipk~ ran kelimesinin içinde hanl~ k ve hakanl~ k kadar büyük bir mana murat olunuyor ve ayn~~ zamanda Türkler
için pek yüksek bir kudret ifade eden ve yaln~z Cengiz o~ullar~ na mahsus tan~lan hanl~ k unvan~ndan vazgeçiliyordu. Sevüktekin'in o~lu Mahmut Gaznevi de han unvan~ n~~ istimalden çekinerek Türklerce o zaman mânas~~ olmayan Sultan unvan~ n~~ nas~l
kabul etmi~se, Timur dahi bu müphem unvan~~ istimalle Türk hassasiyetine dokunmaktan sarf~ nazar ediyordu. Bu söz saltanat unyan~~ olmakla beraber Timur bey Türkler aras~ nda yine Timur
bey adiie an~llyor ve Ça~atay hanlar~ n~ n Atabeyi ve saltanat
naibi gibi görünmek istiyordu. Bu perde arkas~ nda Cengiz sülâlesi saltanat~n~~ Timur sülâlesine çevirecek ve Cengiz evlâtiar~na
dokunmaks~z~ n onlar~~ bir saltanat gölgesi halinde b~ rak~ p Timur
sülâlesinin gerçekte saltanat~ n~~ sa~layacakt~.
Belh'te Sahipk~ran unvanile saltanat taht~ na oturma töreni yap~ld~~ ve bu sözün mânas~ n~~ anlamayan Türklerin gözünde hiçbir ~ey de~i~mi~~olmad~. Zira bunlar yine kendisini Timur bey
biliyorlar ve öyle an~yorlard~~ °.
Tahta ç~ k~~~ ndan sonra din ulular~na ve seyyitlerle, ~eyhlere
olan vaitlerini yapma~a ba~lad~. Bol bol bunlara maa~lar mevkiler
iratlar tahsis etti. Din hükümlerine riayet ettirme~e çal~~t~. Cengiz yasas~ n~ n hüküm ve nüfuzunu ~eriat meseleleri üzerinden kald~ rarak bunun yerine ~eriat hükümlerini koydu. ~eriat meseleleri
için kad~lar tayin ederek bu i~leri onlara b~ rakt~. Yasa ile ~eriat
i~lerinin birbirine kar~~mamas~~ için birtak~ m tüzükler, nizamlar
vücude getirdi. ~~te o vakit Maveraünnehir din ulular~, ba~ta Mir
Seyyit ~erif oldu~u halde, toplanarak umumi bir felva ile SahipTimur bey de hiç bir vakit Han unvan~ n~~ almam~~, daima Timur bey olarah kalm~~t~ r. Ogullar~ na, torunlar~ na .Mirza" lâkab~ n~~ b~ rakm~~t~ r. Tüzükât~ nda
bunlardan bahsederken emirzade diye yazar ki, Mirza sözü bu emirzade sözünden k~ salt~ lm~~t~ r. Muharrirlerden baz~ lar~ n~ n Timur için «Timurhan» unvan~ n~~
kullanmalar~~ tamamile yanl~~t~ r.
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k~ ran~ n islam dinini yenilemek ve yürütmek üzere sahiphuruç
oldu~unu ilan ettiler
Milletleraras~~ siyasal ihtilaf~ n cilvelerine
bak~ n~ z ki, bat~da Osmanl~~ din bilginleri Cengiz yasas~ n~~ ~eriata
üstün tuttu~undan dolay~~ Timur'un küfrüne fetva verdikleri s~ rada, as~l Cengiz yasas~n~ n yürüdüü~ü ülkelerin din bilginleri tersine
Timur'u Muhammet dininin yay~c~ s~~ ve yürütücüsü olmak üzere
ilan etmi~~bulunuyorlard~~ 2.
* *

Timur'un bundan sonra devam eden 36 senelik saltanat müddeti birçok defa Asya'y~~ ba~tanba~a cihangirlik ak~ nlariyle yenilmez ordular~ n~ n atlar~~ alt~ nda çi~netmek oldu. Gerçekten Asya'n~ n
uzak dokusu ile uzak bat~s~~ aras~ndaki memleketlerde kudretli bir
surette yerle~mi~~ve kuvvetli bir iç te~kilat~~ yapm~~~hükümet mevcut de~ildi. Efganistan, Iran, Ilhan'hlar saltanat~ n~ n y~ k~ nt~s~~ üzerine konan birtak~ m zay~f ve âciz hükümdarlar elinde idi ki, bunlar Turan~~ itaat alt~ na alan Timur beye kar~~~duracak, onun sald~r~~lar~ n~~ k~ racak sa~laml~ ktan mahrum idiler. Güneyde, yani Hindistan'da ise birbirine kar~~~ba~~kald~ ran, istiklal dâvasile hükümet birli~ini parçal~ yan beylerin dü~üncesizlikleri oray~~ da ba~ka
yerlerden daha zebun bir halde b~ rakm~~t~. Yaln~z uzak bat~da
Osmanl~~ Türkleri henüz ilk inki~af ve terakki devresinde olmakla
beraber kuvvetli bir te~kilâta ve sa~lam bir idareye malik görünüyorlard~. Uzak kuzey bat~da Alt~ nordu hükümeti Cengiz sülalesinin birbiri elinden saltanat~~ kapmak hevesile yapt~ klar~~ isyanlardan do~an iç karga~al~ klarla u~ra~~yordu. Uzak do~uda Çinliler
tam Timur'~ n cülüs~~ y~l~ n~ n ferdas~ nda Cengiz sülâlesini Pekin'den
ç~ karm~~~olmakla beraber, bu sülâlenin yeniden canlanarak tekrar
Çin'e gelmesinin önünü almak için Altay da~lar~ nda bu sülâlenin
kalanlar~ n~~ kovalamak ve Türk - Mo~ol uluslar~ n~~ ezmekle u~ra~~ yorlard~.
Belh cülus töreninden sonra evvela Ke~'i ve din ulularile
seyyitlerin ricas~~ üzerine nihayet Semerkant'i kendine hükümet
Tüzük& S. 52.
Y~ ld~ r~ m Bayaz~ t'~ n Ahmet Celayir'e bir ~aban 798 tarihli ceyap mektubunda «def'~~ Timuru meksur ki be fetvai ulema âlem e~eddi min tekfurest» diye
yaz~ lmaktad~ r~~ Feridun Bey mün~aatt. Yani bununla alimlerin fetvasi mucebince
2

Timur'un def'~~ ve tenkili Bizans ~mparatorundan daha hay~ rl~~ say~ l~ yordu.
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merkezi yapan Timur'un bütün emelleri Cengiz saltanat~ n~ n olanca
parlakl~~~~ve olanca büyüklü ~ü ile yeniden kurulmas~~ ve bu saltanat~ n ba~~ nda Cengiz o~ ullar~ na kar~~~Timur o~ullar~= yerle~mesi idi. Bu maksad~~ elde etmek için dayanaca~~~iki kuvvet vard ~:
biri müslümanl~ k, öbürü Türklüktü. Bu iki kuvvete dayanarak
Timur gerçekten emellerini elde etmi~, fakat yaz~ k ki dayand~~~~bu
iki kuvvetten her ikisine de ihanet etmi~, her ikisini de aldatm~~t~r.
Döktü~ü islam kanlar~ n~n dumanlar~ , söndürdü~ü, Türk ocaklar~n~n
y~k~nt~lar~~ üzerinde Mirzalar~ n saltanat taht~ n~~ yerle~tirmi~tir.
Müslümanl~~~~yaymak ve kuvvetlendirmek, Allah~ n kullar~ na
yap~ lagelmekte olan zulmü ortadan kald~ rarak böylece insan okul~~
lar~ n~~ saadete ula~t~ racak bir adalet da~~tmak perdesi alt~ nda
bütün islam memleketlerine sald~rm~~~ve bu memleketleri yakarak,
y~ karak ve harabelerinin y~~~ nlar~~ alt~ nda yüz binlerce insan gömerek ve arkas~ nda inleyen, a~layan say~ s~ z yetimler ve dullar
b~ rakarak güya müslümanl~~~~kuvvetlendirmi~ tir. Zorbalar elinden
kurtarmak istedi~i Iran'da diri diri insanlardan kule yapmak ' ve
Isfahan'da umumi ölüm emri vermek ve Amil'de kasapcas~na insan
öldürtmek gibi tüyler ürpertecek mezalimi tarihin cihangirler fasl~n~n ta~~d~~~~en kara ve korkunç sahifelerdir. Bunlar hepsi islam~ n kuvvetlenmesi nam ~ na yap~l~ yordu.
Hindistan seferini tasarlad~~~~vakit güya orada Gazneli sultan Mahmut Sevüktekin gibi Islam dinini yayma~a ve yerle~tirme~e memur gibi görünmek istemi~tir. Askeri kumandanlann
Timur'u bu seferden vazgeçirmek için söyledikleri sözlere kar~~~
kurandan fal açmak ve tesadüf eden âyeti haz~r bulunan din
ulular~ na izah ettirerek onlar~~ kand~rmak gibi 3 göz boyamac~l~~~~
Tüzûkdt.
~airlerinden
2 Zabilistan~ n Sebzivar ~ehrinde yap~ lan bu facia üzerine Iran
biri bir ~iirinde Zabilistandan bir sada diye Rüstemin ruhuna hitab ederek
~mü~"ba~~n~~kald~ r da Iran'~ n ne hale geldi~ini gör. Nihayet tatarlara esir dü
tir.
H
a
m
rn
e
r
Il.
cilt
7.
kitap,
5.
zeyil.
tür„ demi~
ndan, torunlar~ ndan ve ileri
3 Hindistan seferini tasarlad~~~~vakit okullar~
ndan
miirekkep
askeri
bir
meclis
yaparak i~i müzakere
gelen ordu kumandanlar~
r
:
anlat~
~öyle
nda
bu
miizakereyi
etmi~tir. Tiiziikfit~
«O~ ullar,mdan ve beylerimden rey istedim. Emirzade Pir Mehmet Cihangir
dedi ki:
E~er Hint memleketini al~ rsak Hindistan'~ n alt~ nlarile alemi istila edebiliriz. Ernirzade Mehmt Sultan dedi ki: Hint'i alabiliriz lakin Hindistan'da
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yapt~ ktan sonra Hindistan'a hareket etmi~~ve ancak burada da
yapt~~~~ i~~Hint müslümanlar~ n~~ ezmek ve Hind'in büyük ~ehirlerini
ve bilhassa Delhi'yi ya~ma ve talan eylemekten ba~ka bir ~ey
olmam~~t~ r °.
Y~ld~ r~ m Bayezit ile olan harbinde ise Y~ ld~ r~m'~ n himaye
etti~i Kara Yusuf'un Hicaz'a giden kafileleri vurmak ve soymak
fazihas~ nda bulundu~unu ve cezas~~ verilmek üzere kendisine
teslim edilmesini istedi~i halde, Y~ld~ r~m taraf~ ndan teslim edilmiyerek bu fazihaya göz yumdu~unu bahane etmi~tir 2.
Bunlar~ n hepsi birer bahaneden ibaretti ki, alt~ nda kendisinin
~ahst ihtiraslar~~ ve aç~~a vurulmayan emelleri gizlenmekte idi.
Türklere gelince, en ziyade korktu~u ~ey, bütün tarih boyunca
oldu~u gibi, do~udan bir istilâc~~ zuhur ederek veya Cengiz sülâlesinden biri kuvvet ve f ~ rsat bularak kendi devlet ve memleketi
evvela bir çok kaleler vard~ r. Denizler vard~ r. Geçilmez ormanlar vard
~ r. Ba~kaca silahl~~ ordular ve adam avlayan fil sürüleri vard~ r. Emirzade Sultan Hüseyin e~er Hint'i al~ rsak dört iklime hakim olur ve cihana hükmederiz dedi.
~ahruhmirza dedi ki:
Türk kanunlar~ nda okudum ki, büyük ~anl~~ be~~padi~ah varm~~~ve büyüklüklerinden dolay ~~ onlara ~öyle nam verirlermi~. Hint padi~ah~
na Ray ve
Rum padi~ah~ na Kayser derlermi~. Hata, ve Hiten padi~ ah~ na Fa~fur
ve
Türkistan padi~ah~ na Hakan derlermi~. n ra
ve turan padi~ah~ na ~ehin~ah,
~ehin~ahlar~ n hükmü daima Hindistan memleketleri üzerinde cari olmu
~tur. Mademki iran ve Turan bizim tasarrufurnuz alt~ ndad~ r, laz~ m ki Hindistan'~~ da teshir
ve istilâ edelim.
Beyler dediler ki:
Gerçi Hint'i istilâ edebilirir, lakin orada oturacak olursak neslimiz zayi
olur. Ve o~ullar~ m~ z ve torunlar~ m~ z Tiirklükten ç~
kar. Hint dili ügrenirler.
Ben Hint'in istilas~ na azmetmi~~hulundu~um için istemedim ki azmimden geri
döneyim. Onlara dedim ki, tanr ~~ taalâya müteveccih olal ~ m. Ve kur'andan fal
açal~ m bakal~ m ne ç~ kacak görelim ve Allah~
n emri ne ise onunla amel edelim.
Onlar kabul ettiler ve kur'an~~ kerimden fal açt ~ m. ~u âyeti kerime ç~
kt~.
«Ya eyyühennebi câhidilküffare ve münaf~ kin=Ey peygamber kafirler ve münaf~ klarla harp ediniz.. Din bilginleri bu ayetin manas~ n~~
bcylere izah ettiler.
Ba~lar~n~~ etmi~~olduklar~~ halde sükût ile dinlediler. Bunlar~ n sük~ltundan gönlüm
s~k~ ld~. Kendi kendime dü~ündüm ki madem Hindistan istilas~na beyler raz~~
olmuyorlar bunlar~~ beylikten ç~ karay~ m.... Nihayet Hindistan seferini kabul ettiler.'
I Kendi tarihçisi ~erafeddin Ali Yezdi Delhi katliam~ ndan bahsetti~i
s~ rada böyle kan dökmenin böyle felaketin dünyada misli görülmemi
~~oldu~unu
söyler. 20 inci bap sahife 112.
2 Tüzük& S.
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üzerine sald~ rmas~~ ihtimali idi. Bu korku ile daha saltanat~n~n ilk
senelerinde bütün kuvvet ve kudretini doku Türklerinin ve
Mb~ollar~n k~ r~l~ p ezilmesine hasretmi~tir.
O s~ rada, Altaylarda ve Tanr~~ da~lar~ nda oturan Türk ve
Mo~ollar örsle çekiç aras~ nda kalm~~lard~ . Cengiz sülâlesi Çin'den
kovulmu~~olmakla beraber bunlar Çin üzerindeki hükümranl~k
haklar~n~~ geri alabilmek ümidini ta~~ yorlar ve bunun için baz~~
hareketlerden geri kalm~yorlard~ . Çinliler ise Mo~ol ve Türklerin
tekrar canlanarak Çin üzerine yürümesi ihtimalinin önünü almak
için Cengiz sülâlesini ~iddetle takip ediyorlar ve ellerine dü~enleri yok ediyorlard~. Timur, Çinlilerin ekme~ine ya~~sürmü~, bir
taraftan Çinliler Türk-Mo~ollar~~ yok etmek için u~ra~~ rken, öbür
taraftan da Timur bey kendi ~rkda~~~ve karde~i olan ahaliyi ayn~~
h~ rs ve ayn~~ ~iddetle yok etmeye kalk~~m~~t~.
Bu hareketi ile korktu~u ~eyin bir müddet için önünü alm~~sa da karde~lerine kar~~~bu sald~ rma ve bo~u~madan yaln~ z Çin
faydalanm~~~ve Türk ~ rk~~ da bir daha büyük istilâlar yapmak
kudretini kaybettikten ba~ ka, güneyden ve bat~dan gelecek istilâlara bile kar~~~duram~ yacak kadar zay~f ve zebun dü~ mü~tür.
Yine Türklük bak~m~ ndan Toktam~~~han üzerine yapt~~~~
sefer de ayni ~ekilde olmu~tur. Toktam~~'~ n ordusunu o derece
ezmi~tir ki, herhangi bir istilâya kar~~~Alt~ nordunun ba~ar~~ ile
kar~~~durabilmesine imkân b~rakmam~~ t~ r. Bundan da onun hasm~~
olan memleket faydalanm~~t~ r. Bir enkaz y~~~n~~haline gelen Alt~nordu devleti içeriden fesatlarla bozuldu. D~~ar~ dan vasallar~n~n
darbesi alt~ nda ezilerek y~k~lm~~~ tar~mar olmu~~ve Türk alemi
çok geçmeksizin arkadan ve önden sar~ larak nefes almak imkan~n~~ kaybetti~inden bo~ulup gitmi~tir. ~ slam dinini diriltme~e
memur diye fetva verilen ve a~a~~da görülece~i üzere ~slam halifeli~ini elde etme~i dü~ ünen Timur'un müslümanl~~a verdi~i
kuvvet ve karde~lerine gösterdi~i hizmet i~te bu idi.
Anadolu sald~r~~~ nda da böyle bir sonuça varabilmek için
her ~ey haz~ rlanm~~t~ . Bir taraftan Anadolu beyleri kendi ülkelerine
yerle~tirilerek ve her birine hil'atler giydirilip do~rudan himayesi
alt~ nda bulunduklar~~gösterilerek bu beylerin yar~m as~rl~ k intikam~na Osmanl~~Ülkesi aç~k b~rak~ld~~~~gibi, Y~ld~r~m'~n ~ehzadelerinden her birinin emellerini g~c~klay~ p bu ~ehzadeleri birbirine
dü~ürmü~~ve senelerce memleketi karde~~kavgalar~~ ile ate~~ve
Belleten: C. IX. F. 29
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kan içinde b~ rakm~~t~ r. Gerek Alt~ nordu hükümetine, gerek Osmanl~~ Devletine kar~~~tuttu~u siyaset ayni siyaset ;di:
içeride fitne ve fesat tohumlar~~ saçarak memleketi için için
çürümeye b~ rakmak, d~~ar~ da, dü~ manlar~ n~~ kuvvetlendirip onlar~n
çarp~~~~ile bozulmaya ve da~~ tmaya yüz tutturmak. Alt~ nordu bunun ac~s~ n~~ pek çabuk duydu ve Moskoflar~ n darbesile y~ k~ ld~.
Osmanl~~ saltanat~~ da bu uçurumun tam üzerinde idi. Nas~ l oldu da
Osmanl~ lar böyle bir korkunç durumdan çarçabuk kendilerini
toplayarak yine cihangir bir devlet kurabildiler ? Gerçekten bu
bir mucizedir. Insan o durumu zihninde canland~ rd~~~~vakit o
zamanki Osmanl~~ Türklerinin enerjisine ve canl~ l~~~ na hayret
etmemek kabil de~ildir. Bereket versin ki, Anadolu beyleri f ~ rsat~~
saç~ ndan yakalamak liyakatini gösteremediler. Bizans Imparatorlu~u da k~m~ ldanacak halde de~ildi. Avrupa Türkiyesinin zay~ f kom~ular~ na kar~~~Rumeli ordusu mühimce bir kuvvet idi. Ni~bolu
büyük sava~~ n~ n verdi~i dersten sonra yeni bir haçl~lar ordusu
kolay kolay te~ekkül edemezdi. Bütün bu sebebler Osmanl~~ devletinin bozulup da~~lmaktan kurtulmas~na ve buhran~~ çabuk geçirerek derlenip toplanmas~ na yard~ m etmi~tir. Bununla beraber Devletin inki~af~ n~~ çok geride b~ rakm~~~oldu~u ~üphesizdir.
Bütün bu seferlerin z~mn~ nda Cengiz saltanat~ n~ n bütün büyüklü~ü ile tekrar kurulmas~ ndan ba~ ka bir maksad~~ yoktur. D~~~
gösteriler hep birer bahaneden ibaret idi. Bu saltanat~~ yeniden
kurmak için, Çin müstesna olmak üzere, bütün bu hükümetleri
vurmu~, ezmi~, devirmi~~önünde hiçbir mania kendisini durdurmaks~z~ n Gobi çöllerine, Rus ovalar~ na, Akdeniz sahillerine, Gani
mansaplar~ na, kuzey buz denizlerine kadar yürümü~, bütün bu
ülkeler kudret ve ~evketinin dayan ~ lmaz kas~ rgasile sars~ lm~~t~ r.
Hayat~ n~ n son günlerinde Cengiz ülkesinden noksan kalan Çini
de ans~z~ n ve umulmad~ k bir darbe ile vurarak bu saltanat~~ tam
ve noksans~ z kurmak istemi~ ken ömrü vefa etmemi~tir .

1 Çin seferinin nas ~ l haz~ rland~~~~dikkati çekmeye de~er bir olayd~r:

Çinliler Cengiz sülâlesini Çin'den koymu~~
olmakla beraber bu sülâlenin
bütün hiikümran~ lk haklar~ n~ n Çin devletine intikal etmi~~oldu~
u fikrinde idiler.
Pekin ~ehrinde oturan Hakanlar Ça~atay, ~lhan ve Alt~
nordu Hac~ lar~n~n büyük hükiimdar~~ idi. Ba~ka bir tabir ile Ceng
iz sülâlesi devrinde Çin Devleti
bütün Asya'ya hükmediyordu. Çin diplomatlar ~~ bu durumu muhafaza etmek istiyorlard~. Çin içinde kar~~~ kl~ klar nihayet bulup ta Çin devleti biraz eanlanma
~a
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Timur, o~ullar~ na saltanat~~ sa~lamak için Cengiz o~ullar~n~ n
ad~ na ve Atabey s~ fatile saltanat eder gibi görünmekle beraber o
hanedan~~söndürmek, Çite'yi kuvvetten dü~ürmek, Mo~ollar~~ k~m~ldanamayacak hale koymak ve nihayet bu hanedan~~haysiyetten
dü~üre dü~ üre kadir ve ~ereflerinin silinmesine Türkleri al~~t~rmak
ve sonunda baya~~~Türk beyleri derecesine indirmek hususunda
hiçbir ~eyi esirgememi~tir. Bunun için saltanat~ n~ n ilk alt~~ y~l~~
içinde be~~defa Çite'ye Sibirya'ya, Mo~olistan'a sald~ r~ p do~u ve
kuzey Türklerini yani Gengiz hanedan~na daha s~k~~ ba~l~~ olan il
ve uluslar~~ ezmekle u~ra~m~~ t~ r. Daralann, Keyhüsrevlerin, iskenba~lay~nca Ça~atay Hanlar~ n~ n Cengiz hakanlar~ na ve dolay~ s~ yle Çin'e veregeldilc~ eri vergiyi istemeyi tasarlad~ lar. Ça~atay hanlar~~ yerinde ise Timur
bey vard~ . imdi Ça~atay'lar~ n vergisini istemek üzere Çin hükümeti H. 807
tarihinde Semerkand'a bir elçi gönderdi. Timur, Çin üzerine yürümeyi zaten
tasarlam~~~bulundu~ undan Çin'in küstahca iste~ine kar~~~bu elçiyi tahkir etmek
istiyordu. O s~ rada Ispanya% Hanri Du Kastal'in elçisi de Semerkand'e gelmi~ti.
~ ki elçi mahsus bir günde kabul edildi. Kabul merasimini Ispanya elçisi Düklavico ~öyle anlatmaktad~ r: 'Timur güzel bir binan~ n giri~~kap~ s~ n~~ and~ ran büyük
bir nevi tak~ n alt~ nda ve yerden yükseltilmi~~bir kerevet üzerinde oturuyordu.
Önünde f ~ sk~ yeli bir çe~me vard~~ ki, pek yükseklere sular f~~ k~ rt~ yordu.
Hükiimdar Firizeli ipek kuma~tan yap~ lm~~~bir küçük minder üzerinde
oturmu~~ve dirse~ini bir kaç yuvarlak yast~~a dayam~~t~ . Gül renkli ve i~lemesiz ipekten bir elbise giymi~~ve ba~~ nda yüksekçe beyaz ve tepesine bedeh~an
yakutu kondurulmu~l bir Börk ta~~ makta idi. Hükümdar kendisine ilerlememi
emretti ve san~ yorum ki daha iyi görmek için böyle emrediyordu. Zira o kadar ihtiyarlam~~t~~ ki, göz kapaklar~~ hemen dü~ ük bir halde idi ve iyi görmüyordu. Birden bire bu ihtiyar konu~mak için do~rulur, canlan~ r ve .ben kral~ n~ z
olan o~lumu severim, hediye göndermeye hiç lüzum yoktu. Sizinle ~u mektubu
göndermek yeterdi der. » O s~ rada Çagataylar~ n miimessili s~ fat~~ ile Ça~ataylara
ait vergiyi istemek üzere gelen Çin elçisini huzura sokarlar Çin elçisi gelir Ispanya elçi heyetinin üst taraf ~ na oturur. Timur Ispanyol elçisinin Çin elçisinden
a~a~~~oturmu~~oldu~unu görünce hemen Çin elçisini a ~a~~~ald~ m ve ~spanyol
elçisini mevkiine geçirir.
Bundan sonra Çin elçisine Semerkant'ten ç~ kmak üzere izin verdi~i gibi
Çin seferi haz~ rl~~~ na ba~lam~~~ve Y~ ld~ r~ m süratile Çin üzerine sald~ rmakta
bulunmu~~idi ki Otrar'da irtihali vuku bulmu~tur.
Burada dikkati çekmek gereken bir nokta 72 ya~~na »aran bu ihtiyar~ n
Çini istila etmek gibi büyük ve çetin bir sefere tam bir genç gayreti ile ba~larnes~~ ve baharda Çin ülkesine inmek üzere k ~~~ n en civcicli zaman~ nda Orak
ay~~ ortalar~ nda ve Orta Asya'n~ n korkunç so~uklar~ na ra~men Ordusunun ba~~ nda hareket etmesidir. Fakat bu gayret beyhude oldu bir zatiirree yakalad ~ .
Otrar'da hayata veda etti. Çin kurtulmu~tu.
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derlerin k~ramad~~~~maniay~~ k~ rarak yani Seyhun'un öbür taraf~na
geçerek eski Iranl~ lar~n, karanl~ k içinde devler farzettikleri ve hayalinden bile ürküp titredikleri 1 kahramanlar oca~~ na yürümü~~ve
gerçekten say~ lmaz as~ rlardan beri bahad~rl~ klarile kuzey çöllerinden ve do~u da~lar~ ndan güney çöllerine ve bat~~ oyalama ak~nlar, istilâlar yapan kudretli uluslar~~ k~rm~~~geçirmi~tir. Böylece binlerce senelik tarihin yolunu de~i~tirerek do~u ve kuzey ak~nlar~n~~
durdurup bat~~ ve güney ak~nlar~na yol açm~~~ve "Isfendiyar~n o~lu iken Rüstem'in intikam~n~~ almak„ gibi garabetler ve ihanetler
göstermi~tir 2.
Hüseyin beyle birlikte Elmal~ k payitaht~nda Kabul~ah~~ hanl~k
taht~ na oturttuklar~~ vakit art~k Ça~atay hanl~~~~gerçekten y~k~lm~~~
yal~n~z ad~~ kalm~~t~ . Timur saltanat taht~ nda sahipk~ran unvanile
hükümran olmaya ve istilâ ordular~n~~ do~uya bat~ ya yöneltmeye
ba~lad~~~~vakit zavall~~ Ça~atay han~n~ n baz~~ adamlar~~ ~üphesiz
Timur'a ho~~görünmek için ve belki de i~areti üzerine Hani bo~up öldürdüler.
Timur bundan k~zm~~~gibi göründü. Elmal~k taht~na Siyur
Gutmu~'u ve onun ölümünden sonra da o~lu Mahmut Han'~~oturttu.
Bu genç adam bir a~iret reisi gibi Çite taht~nda oturup dururken
K~pçak han~~ Toktam~~~han aleyhine sefer etmek lâz~mgeldi. Yap~lacak sefer gerçekten büyük ve çetindi. Toktam~~~han ise Cengiz
torunlar~ ndan idi. Cengiz'in bir torunu aleyhine böyle büyük ve
Çetin bir sefere ba~land~~~~ s~rada di~er torununun Çite'de canlan~p Mo~ol oymaklar~n~~ ve özbekleri ba~~na topl~yarak arkadan
kendisini vurmas~~ihtimalini dü~ündü. Bu ihtimal belki de yersizdi.
Fakat Timur bunu zihninde kasten büyüttü. Timur ordular~~ Çite'yi
son defa olarak ve bir daha ba~~n~~ kald~ ramayacak surette tekrar
vurdular. Mo~olistan'a geçtiler. Iki as~ r evvel cihan~~titretmi~~olan
uluslar~~ Cengiz'in be~i~inde bast~rd~ lar. Bir taraftan Çin ordular~n~n di~er taraftan Timur ordular~n~n senelerdqnberi bask~n~na
u~rayan bu kuvvetli uluslar o suretle ezildi ki, bir daha hareket
edecek halleri ve mecalleri kalmad~. Timur art~ k bu taraftan korkusu ve dü~üncesi kalm~ yarak geri döndü. Ça~atay taht~ndaki
Mahmut Han hâlin ne kadar vahim oldu~unu görüyor ve bir der2

Dinler tarihi, Shantepi de la eausay S. 477.
Asya tarihine methal, Leen Kaban S. 478.
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vi~~gibi ya~~ yordu. Bu da Timur'un i~ine geliyordu. Timur bu durumdan dolay~~ Mahmut Han'~~ daha büyük bir unvan ile taltif eder
gibi görünerek ve hakikatte bütün saltanat ve hükümdarl~k unvanlar~n~n sahipk~ranl~ k dünunda oldu~unu ve cihan sultanlar~n~ n
kendine ba~l~~birer kul bulundu~unu göstermek istiyerek, buna bir
de sultanl~k unvan~~ ilavesile, ordusuna ald~ . Ve bir ordu kumandanl~g~~ tevcih eyledi. Devletin büyük mühürü "Süyurgutmu~~o~lu
sultan Mahmut Han„ unvan~n~~ ta~~rken bütün fermanlar~ nda, yarl~glar~ nda Sultan Mahmut Han nam~na saltanat edilmekte oldu~u
gösterilirken, camilerde hutbeler sultan Mahmut Han ad~na okunur
ve sikkeler sultan Mahmut Han ad~na bast~r~l~rken o sultan
Mahmut Han kendi ordusunda bir zabitlik vazifesini görüyor ve
Timur'un emri alt~ ndaki beylerden biri bulunuyordu.
Y~ld~ r~m Bayaz~t'~~ Ankara harp meydan~ nda esir ederek Timur
huzuruna getiren i~te bu sultan Mahmut Handl 2.
* *

Bütün bu sald~ r~~larda bu ba~ar~ larda askerlik dehas~ndan
ba~ka kulland~~~~bir vas~ta da hiyle ve i~fal idi.
Dü~manlar~n~~ i~fal, ahlaklar~ n~~ ifsad, dü~man adamlar~ n~~ ihanete sevk ve te~vik, onun daimi ~iar~~idi. Hele kom~ u memleketlere
türlü k~l~ klarda casuslar göndererek o memleketin iç i~leri ve
hükümdarlar~ n niyet ve maksatlar~~ hakk~ nda daima maliimat toplamak ve bu malümat~~ defterlere geçirterek daima gözönünde
bulundurmak âdeti idi. Hindistan seferini haz~ rl~yanlar bu casuslar
olmu~lard~ r ki, Hindistan'~n muhtelif ~ehirlerinde muhtelif prenslerin
saltanat davas~na kalk~~t~ klar~~ ve her biri di~erine kar~~~ordu kullanmaya ba~lad~klar~~vakit her günkü olaylar~~Timur'a
Bu malûmattan Timur kolayca Hindistan'~~ ele geçirece~ini
tahmin etmi~~ve tahmini gibi de fetih ve istilâ eylemi~tir 3.
Y~ld~r~m Bayaz~ t ile harbe tekaddüm eden zamanlarda Faz~l
ismindeki ça~~tlar ba~~n~ n emri alt~ ndaki adamlar Osmanl~~ memleEbalgazi Bahad~r han, s. 153.
Arap~ ah mütercirni Nazmi zade Arap~ah~ n eserinde çok kerre ismi
geçen bu sultan Mahmut han~ n kim oldu~unu anl~ yarnarn~~~ve ihtimal ki Timur'un bir ismi de sultan Mahmut olmal~d~r deyip geçmi~tir.
3 Tii~iikat. Milk ve memleket ve riayet halinden haberdar olmak s. 100.
2
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ketine çok defa gidip gelerek devlet idaresi ile ülkenin halinden
Timur'a daima malâmat verdikleri gibi, o s~ rada Anadolu yaylalar~ nda henüz topra~a ba~lanmaks~z~ n dola~an Mo~ol ve Türkmen
kabilelerini i~va ederek zahirde Y~ld~ r~ m taraf~ n~~ tutmakla beraber
sava~~esnas~ nda kendi karde~leri olan Timur ordusuna geçmelerine
ikna eylemi~ lerdir ki, Timur'un uzun tereddütler geçirdikten sonra
Y~ld~ r~ m üzerine yürümesi ça~~tlar~ n~ n verdi~i haberlere ve teminata güvenmesinden ileri geldi~i kuvvetle san~labilir.
Ça~atay han~~ Tu~luk Demiri nas~ l i~fal ederek Çite'ye gönderdi~i ve ihtilâl devrinde Ilyas hoca'n~ n ordusundaki beyleri nas~l
i~fal ederek kendisine celbeyledi~i yukar~da görülmü~tür.
Yukar~ da söylendi~i üzere, Ça~atay hani Ilyas hoca ma~lüp
olarak Sirderya arkas~ na çekilmekle beraber Maveraünnehir
kalelerinde henüz Özbek kuvvetleri bulunuyor, yaln~z kaleleri
muhafaza ediyorlard~ . Bu kaleler elde edilmedikçe ve bu kuvvetler kalelerden çekilmedikçe zafer tam olm~ yacak ve Maveraünnehir
gerçekten kurtulmu~~say~ lm~yacakt~ r. Her kaleyi ayr~~ ayr~~ ku~atma~a Timur'un kudreti yetmiyece~i gibi hücum ile her birini
ayr~~ ayr~~ zaptetmek de kolay bir ~ey olm~ yacakt~. Timur bu i~i
kolayla~t~ rmak için bir hile dü~ündü. ~lyas hoca'n~ n a~z~ ndan
kale muhaf~zlar~ na hitap eden birer sahte mektup tanzim
etti. Mektupta güya Ilyas hoca kaleleri bo~altarak kendisiyle
birle~mek üzere gelmelerini muhaf~ zlara emrediyordu. Birer Özbek
bulup ~üphesiz para ile kand~ rarak mektuplar~~ muhaf~zlara gönderdi. Arkas~ ndan da kaleden görülecek yerlerde toz ve duman
kald~ rarak Timur ordusunun gelmekte oldu~u zann~ n~~ vermek için
birer tak~ m da asker sevketti. Bu mektuplar~~ alan ve Timur
ordusunun gelmekte oldu~unu sanaa muhaf~ zlar geceleri kaleleri
b~ rakarak çekilme~e ba~lad~ lar. Böylece bir sahtekârl~ k ve düzenbazl~ kla az bir müddet içinde Maveraünnehir kaleleri kolayca
eline dü~tü 2.
Kar~~~kalesini kayn~~ Hüseyin beyin muhaf~z~~ elinden bask~ n
suretiyle zaptetmek için Horasan'a do~ru yürüdü~ünü göstererek
kale muhaf~zlar~ n~~ rahata dald~ rd~ ktan sonra birden geceleyin
Kar~~~kalesinin önüne gelmi~~ve kaleyi zaptetmi~~oldu~u gibi
Arap ~ ah ve ona dayanarak Ham m er ikinci cilt s. 60.
2

niZlikat s. 31.
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Belh'de iken Horasan'~~ istilâ etme~i kurunca Semerkand'a do~ru
yürüdü~ünü göstererek Horasan hükümdar~ na emniyet telkin
ettikten sonra ans~z~ n Herat önünde görülmü~~ve Melikig~ yasettini
teslim olmaya mecbur etmi~tir
K~ pçak hanlar~ ndan Uruz hani vurma~a karar verdi~i vakit
bu han taraf~ ndan dostluk teminat ~~ ile gönderilen elçilere her
türlü iltifatlar yapt~ktan ve dostlu~unu temin edebildikten sonra
elçilerin dönmesiyle beraber Uruz hani gafil avlamak ve haz~ rlanmas~ na meydan vermemek için hemen elçilerin arkas~ndan
Uruz han üzerine yürümü~~ve elçilerinden daha henüz Timur'un
teminat~~ haberini alan bu hani ma~lûp eylemi~tir 2.
Bütün askeri hayat~~ dü~man~ n~~ i~fal etmek, tuza~a dü~ ürmek,
dü~man~ n adamlar~ n~~ kand~ rarak hükümdar~ na kar~~~ihanete sevk
etmek, casuslar vas~ tasile hücum edece~i memleketin maneviyat~n~~
bozmak ve zaferlerini kolayla~t~rmak olmu~ tur.
Azerbaycan'da Karakoyunlu Reisi Kara Yusuf'la yapt~~~~muharebe o kadar çetin olmu~~ve Karakoyunlular o kadar bahad~rca
sava~m~~lard~ r ki, Timur ordusu hemen hemen ma~lup olacak gibi
görülüyor ve Timur askerinde gev~eme alâmetleri beliriyordu. O
s~ rada ~ üphesiz Timur'un i~areti üzerine ordunun beylerinden biri
sava~~meydan~ ndan bir ba~~alarak m~ zra~~na saplam~~~ve kara
Yusuf'un, ba~~~diye ba~~ rarak muharebe saflar~nda dola~t~ rm~~t~ r.
Kara Yusuf'un öldürüldü~ünü i~iten Timur ordusunda yeni bir
gayret uyanarak ~iddetli bir hücum daha yap~l~ nca Kara Yusuf
ordusu k~ r~lm~~~ve da~~lm~~t~ r 3.
Bundan daha feci ve sonuçu bak~m~ ndan en deh~etlisi Toktam~~~Han ile olan sava~ta yapt~~~~oyundur. Toktam~~~Han Timur
ordusuna kar~~~durmak güç olaca~~ n~~ anlayarak bunu hareket
üssünden uzaklara çekmek, menzil te~kilât~~ yapam~yaca~~~tenha
ve meçhül diyarlara sürüklemek ve böylece Timur ordusunu erTii~iikât.
Tüzük<lt. Uuruz han Toktam~~~han elinden Alt~ nordu saltanat~ n~~ gasbetmi~ti. Toktam~~~Timura iltica etmi~~ve Timur da Uruz hant vurarak Tokmünasebetlerle
tam~~' saltanata getirmi~tir. Sonradan Toktam ~~~han baz~~
bir~ey olmad~ ~ka
unu
ve
Timur'un
bir
türididen
ba
kendisinin Cengiz o~lu oldu~
ve
Timur
iki büyük
bozulmu~~
üzerine
aralar~~
lmas~~
i
Timur'a
anlat~
~~n~~ söyledi~
seferde Toktam~~' ve Alt~ nordu devletini mahvetmi~tir.
3 Tüzlik~lt, s. 79.
2
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zaks~z, yorgun, mecalsiz b~rakt~ ktan sonra darbeyi indirmek istedi.
Kuzeye do~ru çekildi, Urallara kadar gitti; daha derinliklere
dald~ . Timur ordusunda Toktam~~'~~ takip için gerçekten takat
ve kuvvet kalmad~ . Açl~ k, susuzluk, hastal~ k orduyu kemirmek
üzere idi. Av etlerinden ba~ ka yiyecekleri kalmam~~t~. Son:: sava~~
ba~lad~.
Fakat Timur gibi bir kurnaz böyle zamanda en can alacak
i~ini tesadüfe b~rak~r m~ ? O, Toktam~~'~ n sancaktar~n~~çoktan elde
etmi~~ve harbin en k~ zg~ n vaktinde sanca~~n dû~ürülmesini sa~lam~~t~~ °.
Türk-Mo~ollarda ise sanca~~n dü~mesi ordunun ma~lup oldu~unun ilan~~ demekti. Gerçekten sancak Timur'un meram~~ veçhile
dü~ürüldü ve Toktam~~~ordusu ma~lup olduklar~n~~ sanarak herkes
kendi ba~~n~ n kayg~s~na dü~tü. Toktam~~~ma~lüp ve peri~an
olmu~~Timur onun sancaktar~n~ n ihaneti ile en büyük bir zafer
kazanm~~t~.
~unu da kabul etmelidir ki, bu ba~ar~larda kendisinin ~ahsi yi~itli~i ve cüreti de büyük tesirler yapm~~t~r. Bir aral~ k Harezm
hükümdar~~ Hüseyin Sofu ile yapt~~~~ ~ava~ a Harezm'in ba~kenti
olan Urgenç'i muhasara etti. Muhasara uzad~. Timur'un can~~ s~k~ld~. i~i çabuk bitirmek için Hüseyin Sofu ile ba~ba~a vuru~may~~
teklif etti. Bu, tam Ortakurun ~övalyeli~i idi. Hüseyin Sofu bundan çekindi. Teklifi reddetti. Timur bir düello merasimini and~racak ~ekilde bu olay~~ tesbit ettirerek kaleyi nihayet hücum ile zapt
etti
Di~er bir gün Kar~~~kalesi üzerine yürümek, kaleyi zapt etmek istiyordu. Ancak kale muhaf~zlar~n~~ gafil avlamak bir bask~nla kaleyi almak niyetinde idi. Yan~na ald~~~~askeri bir k~t'a ile
aksi tarafa yani Horasan üzerine hareket etti. Yolda bir kervana
raslad~. Kervan Kar~~~ ~ehrinden geçecekti orada Timur'un Horasan'a yürüdü~ünü ~üphesiz anlatacaklard~ . Kervan aras~ na adamlar~ndan birini soktu. Kar~~~muhaf~zlar~~ kervandan ald~klar~~ haber
üzerine Timur'un Horasan'a gitti~ine kanarak rahata dald~lar ve
ihtiyat~~ elden b~ rakt~ lar. Timur ise kervan ile beraber gönderdi~i
casus gelip de bu haberi verince hemen 240 ki~i ile Ilgar ederek
geceleyin Kar~~~önüne eri~ ti ve derhal 40 ki~i ile kaleyi ke~fedeTüzülci~ t, s. 36
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rek etraf~ndaki hende~in su ile dolu oldu~unu görünce köprü vazifesini görecek bir oluk bulup bunun üzerinden hende~i geçmi~~
ve kale kap~s~n~~ vurmu~tur. Kimse ses vermeyince muhaf~zlar~n
uyuduklar~ n~~ anlay~ p dönmü~~ve öte tarafta kalan 40 ki~iyi oluk
üzerinden geçirtip haz~rlatt~~~~merdivenle kendisi kale burcuna
ç~km~~t~r. Yukar~da durumu ke~fettikten sonra verdi~i i~aret üzerine a~a~~da kalanlar kap~ya hücum ederek ve balta ile k~rarak
içeriye dahil olmu~lar ve kaleyi zaptetmi~lerdir.
En korkunç cesaretini Hindistan da~lar~ nda göstermi~tir. Bu
da~lar~n Ki~mir vadisine giden baz~~alanlar~nda yalç~n dereler
içinde toplanan halk üzerine asker sevk etmek imkan~n~~ bulamam~~t~r. Bunun üzerine 300 metre kadar uzunlu~unda (150 on.
Her on bir metre seksen yedi santim) iplere sepetler ba~latarak
makaralar vas~tas~~ ile bunlar~~ da~dan da~a ve da~dan dereye
indirir ve sepet içindeki askerler a~a~~~süzülürken gökten ok
ya~muru yakdir~r gibi halk üzerine gerçekten ok ya~d~r~rlar ve
a~a~~ya indiklerinde deh~ete tutulan halk~~ imha veya esir ederlerdi. Timur kendisi 5 defa bu sepetler içinde da~lara ç~km~~~
derelere inmi~tir. Gürcistan da~lar~nda dahi ayn~~ usulü takip eylemi~tir. Cihan~~ordular~~ile titreten, her tarafta kudret ve ~evketinin
amans~z sars~ nt~lar~n~~ hissettiren bu adam~n o zaman 62 ya~~nda
bir ihtiyar olmas~ na ra~men Hint da~lar~nda gösterdi~i bu cür'et
ve çeviklik gerçekten hayrete layiktir 1.
**

*

Gariptir ki bu kadar kan döken ve istilâ etti~i memlekerlerde
kesik ba~lardan kule yapmak âdetini ta~~yan, has~l~~insanl~~a kar~~~
o kadar merhametsiz ve hissiz duran bu adam kendi soyu hakk~nda da o kadar ~efkatli ve ince hisli idi. Okullar~ndan, torunlar~ndan ve yak~n h~ s~mlar~ ndan birinin ölmesi kendisini son derece
kederlendirir, hükümet i~lerini unutacak kadar hüzne ve eleme
dü~ürürdü.
Büyük o~lu Cihangir'in, k~z~~ Akabeyin, k~z karde~i Türkân
Hatunun, torunu Mirza Sultan Mehmed'in ölümlerinde kendisi pek güçlükle teselli edilebilmi~~ve ancak yeni ak~nlar, yeni
I Ham m e r- Cibon C. 2, s. 718.
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istilalar, yeni sava~larla avunmu~tur. O~ullar~, torunlar~~ hakk~ ndaki sevgisi ve ~efkati daha do~rusu kan h~s~ml~~~ na riayeti o
kadar insanca idi ki, bunlardan birisi isyan edip te saltanat ve
devletini elinden kapmaya k~ yam etse bile yakaland~~~~vakit ne
hayatlar~ na, ne uzuvlar~ na dokunulmamas~n~~ ve hatta ba~lanmamas~ n~~ emretmi~ti '. Nitekim Timur'a isyan ederek M~s~ r hükümdar~~
sultan Ferece s~~~ nm~~~olan ye~eni Mirza Hüseyin ~am istilâ
edildi~i s~ rada ele geçirilmi~~ve ancak bir dayak cezas~~ ile tedibi
yeter say~lm~~t~ r 2.
Insan tüzükât~ n~~ okudu~u vakit hakim, akil ve adil bir
hükümdar önünde bulundu~u kanaat~ na var~r. Gerçekten devlet
idaresi bahsinde de askeri komutanl~~~~derecesinde yüksek bir
liyakat göstermi~tir. Istilâ edip de, baz~~ ~artlarla yine eski hanedanlara b~ rakm~~~oldu~u ülkeler müstesna olmak üzere, do~rudan
do~ruya idaresi alt~ na ald~~~~memleketler ahalisi, hiç ~üphe yoktur ki, muntazam bir idarenin ve adaletli bir hükümetin bütün
nimetlerinden faydalanm~~lard~ r.
Ciddi, dü~ünceli, hafiflikten ho~lanmaz, do~ruyu sever, riyadan
i~renir, dost k~ymeti bilir, dostlu~u daima muhafaza ederdi.
Bilgiyi sever, bilginlere, din ulular~ na ~eyhlere, seyyitlere son
derecede hürmet eder, onlarla konu~maktan lezzet al~ r, hatta
onlarla senli benli konu~ mak için taht~ ndan iner bir sedir üzerinde
yanyana oturur sohbet ederdi. (Din ulular~na bu hürmetin sebebi
kendisini sahiphuruç ilan etmelerinden ileri geldi~i gibi, a~a~~da
gösterilecek halifelik fikriyle de alakadard~ r).
Baz~~ hallerde bat~l ~eylere inan~ r gibi, göründü~ü halde, en
mühim zamanlarda hakikat~ n tam kendisini bulur ve söyler, bat~ l
itikatlar~~ reddederdi. Delhi muharebesine ba~lanaca~~~ s~ rada
müneccimler hücumun kendisine pek müsait görünmemekte
oldu~unu söylemeleri üzerine ne sürur ve ne keder ne saadet ve
ne felaket y~ld~zlar~ n hükmüne tâbi de~il, ancak, bu semai isimlerin
ve insanlar~ n haliki olan Allah~ n takdirine ba~l~~ oldu~unu ve
y~ld~zlar~ n durumlar~~ ve yakla~malar~ na asla ehemmiyet vermeyip
gereken tedbirleri bakklyle ald~ ktan sonra tasavvurunun icras~ nda
bir an bile gecikmiyece~ini söyledi 3.
I Tüzük& ikinci makale 10 uncu hat~ ra, s. 50.
Se r e f t t in 25 inci bab, s. 326.
3 Hammer ~~ $erefettin 20 inci bab.sahife 112.
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Bu kadar münevver fikirli görünen bu adam, devlet idaresinde
takip etti~i prensipleri ~u fikirlerle hülâsa eder:
"Adalet ve insafla Allah~ n kullar~n~~ kendimden raz~~ ettim.
Günahl~lara ve günahs~zlara merhamet eyledim. Hak üzerine
hüküm verdim. Ihsan ile gönüllerde yer tuttum. Siyaset ve insafla
asker ve ahaliyi ümit ile ihtiraz aras~nda bulundurdum. Reaya ve
tebaaya merhamet, askerlere in'am eyledim. Mazlumun hakk~n~~
zalimden ald~m ve zulümleri sabit olanlar için mali ve bedeni
~eriata muvaf~ k olan~~ hükmettim. Birinin günah' için di~erini
yakalamad~~m „ ~.
Bu kadar güzel prensipleri say~p döken ve onlara hareketini uyduran bir adam~ n nas~l olup ta diri diri insanlar~~ta~~yerine kullanarak öldürmek veya kesilmi~~ba~lardan kuleler yapt~rmak veya büyük bir ~ehir ahalisini toptan öldürmek gibi canavarca emirler verebildi~ine ~a~mamak kabil de~ildir. Bu kadar adalet ve ~efkat
hisleriyle dolu bir yüre~e bu kadar merhametsizlik ve y~rt~c~l~k
hislerinin girebilmesi hayale s~~ar bir ~ey de~ildir. Arap~ah~ n ve
onun izini takip eden müverrihlerin sözleri mübalâtal~~ oldu~u
~üphesizse de ~erefettin Ali Yezdi Zafernâme'sini kendisinin hergünkü olaylar~ n~~ tesbit eden ve çok kerre hem kendisinin, hem
arkada~lar~n~n tashihinden geçen ruznameler üzerine vefat~ndan
19 sene sonra yazmaya ba~lam~~~ ve ~u halde en mevsuk ve
do~ru bilgilere ve görgülere dayanm~~~oldu~una da ~üphe yoktur.
Bu büyük olaylar ~erefettin taraf~ndan beyan ve teyit edilmi~~
oldu~u gibi, Isfahan katliam~ n~~ emretti~ini tüzükât~nda kendisi de
ikrar etmektedir. ~u halde Timur'un bu kadar tezad~~ nefsinde
toplam~§ olmas~na ne mana verilmelidir?.
Bana kal~rsa bu tezatlar~ n sebebi ~udur:
Timur'un kuvvet merkezi ve Devletinin dayand~~~~yer Maveraünnehir idi. Buras~~ Amuderya ve Sirderya (Ceyhun ve Seyhun)
aras~nda bir ülkedir. Bu ülke büyük nüfus alacak, büyük uluslar~~
besleyebilecek kadar geni~~bir yer de~ildir. Timur'un cihan~~istilâ
için toplad~~~~ordular bu ülkede ya~ayan oymaklardan al~nm~~~
erlerden te~ekkül etmektedir. Demek ki insanca kudret kayna~~~
son derece mahduttur. Bundan dolay~~kuvvetini da~~tmamak, daima
toplu bulundurmak zorundad~r. Istilâ etti~i yerlerde Cengiz gibi
Tii~iikdt s. 47.
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idari te~kilat yapmam~~, baz~~ yerlerde bir vergi vermek ve e~emenli~ini tan~mak kar~~l~~~nda idareyi yerli prenslere b~ rakm~~t~ r.
ltaat alt~ na al~ nan memleketlerin ve ~ehirlerin isyan~ ndan fazlaca
korktu~u anla~~ l~yor. Çünkü birbirinden örnek alarak ötede bende isyanlar ba~~gösterirse bunlar~~ bast~ rmak için kuvvetini ~uraya buraya da~~ tmaya mecbur olarak her gün isyanlarla u~ra~mak ve kuvvetini bunlarla tüketmek durumunda kalabilirdi.
Böyle bir hal cihangirlik yolundaki emellerine veda etmek ve
küçük fatihler zümresine inmek demekti. Timur buna asla raz~~
olamazd~. Ilk isyan~ n zuhurunda her tarafa deh~et salacak ve bu
deh~etin yank~lar~~ bütün ülkelerde çalkanacak görülmemi~~bir
ibret cezas~~ yaparak, ileride isyan ç~ karm~ ya kimsede cesaret
b~ rakmamak dü~üncesinde bulundu. Sebzivar isyan~ nda diri diri
insanlardan kule yapt~ rd~. Isfahan isyan~ nda da ayn~~ dü~ünce ile
kamusal ölüm emretti.
Amil'deki katliam~ n ise ba~ka sebepleri vard~ r. Hasan Sabbah~ n kurdu~u Ismailiye veya Bat~ niye f~ rkas~~ Melik ~ah ile halefleri devrinde Selçuk Devlet adamlar~ n~ n ba~~ na bela kesilerek
binlerce ricalin hayat~ na kastetmi~ti. Bunlar~ n s~~~ naklar~~ olan
Almut kalesi Hulagu taraf~ ndan tahrip edildikten sonra Bat~ niye
f~rkas~ ndan kalanlar Amirde toplanm~~ lar ve eski katil ve cinayet
mesleklerinde devam ederek Timur'un adamlar~ ndan da birçok
ricali ifna etmi~lerdi. Timur bunlar~ n öldürülmesini emretmi~se de
k~ talin ~iddetinde Timur'un emrinden ziyade Bat~ nilerden intikam
almak isteyen beylerin de tesiri olmu~tur.
Mahaza bütün bunlar, gerek bu ölüm ve kan sahnelerinin,
gerek cihan~ n di~er kö~elerinde Altaylarda, K~pçaklarda, Hindistan
'da ve Gürcistan'da, Anadolu'da ve Suriye'de yap~ lan facialar~ n
manevi mesuliyetinden kendisini kurtaramaz.
**

*

Ça~atay hanedan~ n~ n son dal~~ olan sultan Mahmut han Anadolu'da bir hastal~ ktan öldü. Art~ k Timur bey için Atabeylik edecek, Saltanat~ n~ n naipli~ini yapacak kimse kalmad~. Altaylarda
bulunan Cengiz evlatlar~ = herhangi bir tecavüze de~il, korunmaya
bile kudretleri yoktu. Hulagu sülâlesi zaten sönmü~ tü. Cengiz'in
K~ pçaklardaki Cücü kolu ise Timur'un darbeleri alt~ nda o kadar
ezilmi~ti ki, vasallar~ n~ n ayaklar~~ alt~ na dü~üyorlard~. Nihayet ken-
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disine kar~~~gelebilecek tek bir kuvvet olan Y~ld~r~m Beyaz~t
ordular~~da erimi~, Anadolu parçalanm~~~ve Osmanl~~ ~ehzadeleri
birbirine dü~mü~tü. Ordusunun, beylerinin sadakatinden, ahalisinin
itaatinden emin idi. Din adamlar~ n~n, ~eyhlerin, seyitlerin ba~l~l~klar~~ tam ve mükemmel idi. Dünyada hiçbir kuvvet kendisini sarsam~ yacak bir durumda idi. imdi sultan Mahmut han~n ölümü
üzerine art~ k onun ad~ na fermanlar yaz~ lmak usulü* kald~r~ld~.
Bundan sonra fermanlar " Sahip k~ ran emir-i kebir Timur„ ad~na
yaz~lmaya ba~land~ . Camilerde hutbeler Timur ad~na okutturuldu.
Sikkeler Timur ad~ na bast~r~ld~~ °. Art~ k tam manasile ve bütün
merasim ve unvanlarile bir saltanat hanedan~~kurulmu~tu 2. Art~k
Timur okullar~n~ n Asya'ya hâkim olacaklar~~ ~üphesizdi. Fakat
bunlar Timur'un vücude getirdi~i bu geni~~ve büyük saltanat~~
muhafaza edebilecekler mi idi? Türklerin gözünde Cengiz sülâlesinin haiz oldu~u itibar~~ Timur sûlâlesi de kazanabilecek
miydi? Halk yan~ nda bu itibar~~ kazand~ rmak ve korumak için
ne yapmal~~ idi? Her halde bunlar~~ kutsi bir hale ile sarmak laz~md~. ~ slam âleminde bu kutsiyeti ancak halifelik temin edebilirdi. Zaten islam dininin yenile~tiricisi ve yürütücüsü olarak
umumi bir fetva ile Sahiphuruç ilan edilmemi~~mi idi?.
Halifeli~in bu fitret devrinde o kutsAl makama Muhammed
dinini diriltmek için bayrak açan Timur'dan ba~ka kim yak~~~rd~?
Bu i~te Y~ld~r~ m Bayezid belki de rakip olma~a veya kar~~~
koymaya kalk~~acakt~. Lâkin bu padi~ah Sahiphuruç'un kar~~s~nda
halis bir müslüman say~ labilir mi idi? O, bir Rum kayseri idi ki, islam dinini ihya etmek iddias~nda bulunamazd~. ~öyle san~labilir
ki, Timur'la Y~ld~ r~m aras~ ndaki cidalin aç~~a varulmami~~olan sebebi bu halifelik meselesidir. Timur Y~ld~r~ m'~~Kayser diye lakapl~yor, Y~ld~ r~ m da Timur'u Tekfurdan a~a~~~kâfir diye an~yordu.
Halifelik fikri Timur'un dima~~n~~Sahipk~ ran ilan edildi~i tarihten beri i~gal etmi~~oldu~u anla~~l~ yor. Daha önce Kurandan fal aç~p
da "Inna Caalnake Halifeten filarz„ âyetinin ç~kt~~~~günden beri bu
hülya pe~inde dola~m~~~ve devletini tahkim ettikten sonra Hicaz'a
giden stratejik yollar~~ elinde bulundurmak ve zuhur edecek ilk
f~ rsattan faydalanmak üzere Elcezire ve Kürdistan'~~istilâ etmi~tir.
Hicaz'a giden yollar~ n emniyetini sa~lamak' kendi vazifesi say~ yor
lEbulgazi Bahad ~ r Han ~ecerei türkiye sa. S.159.
Bu hal ölümüne kadar, yani iki sene sürmü~tür.
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ve hac~lar kervan~n~~ vuran Kara Yusuf'un cezas~~ verilmek üzere teslimini buna dayanarak Y~ld~r~ m'dan istiyordu. Bununla hem kendisi
Islâm dininin koruyucusu oldu~unu, hem de Bayezit'in Hac~ lar keryan~n~~ soyan haydudu himaye etmek suretile bunun cinayetinde
bir nevi ~erik ve islaml~~m~ n ~üpheli bulundu~unu âleme anlatmak
kasdini ta~~yordu. Y~ld~ r~m'~~ halifelik emelinin husulüne bir set gibi
telakki ediyor ve seddi y~ kt~ktan, Osmanl~~ ordusunu devirdikten sonra M~s~r ve Hicaz'~ n tek yolu olan Halep ve ~am üzerine yürüme~i
kuruyordu.
Fakat Y~ld~ r~m'~ n ordusunu devirmek için yan~ ndaki kuvveti
yeter bulmuyordu. Sivas müdafaas~~Osmanl~~ ordusunun k~ ymeti
hakk~ nda kendisine yetecek malümat~~ vermi~ti. Bunun için Asya
'dan yeni kuvvetler, yeni ordular toplan~ p gönderilmesini istedi
Ve onlar gelinceye kadar M~ s~ r ve Hicaz'~n kap~s~~ demek olan
Halep ve Suriye üzerine hareket etti.
Halep ve ~am fethedildi. Fakat ~amla M~ s~r aras~ nda uzun
bir yol ve sonra Türk süvarilerinin pek al~~~ k olmad~~~~Tih sahras~~ denilen susuz ve kumsal Sina çölü vard~. ~am'dan Medine ve
Mekke'ye kadar gitmek için de yine susuz menzilsiz uzun çöllerden geçmek gerekirdi.
Bunlar belki de yenilmesi mümkün olan çetinliklerdendi.
Kuzey buz denizlerine kadar, Altaylara kadar uzanan Timur
ord~~ su bu çetin yollar~~ a~abilirdi. Fakat arkada Y~ ld~ r~m ordusu
f~ rsat bekliyordu. Sivas y~ k~ lm~~, Sahipk~ ran ile Y~ld~ r~ m aras~nda
o kadar ac~~ mektuplar al~nm~~, verilmi~ken iki büyük ordu henüz
kar~~la~mam~~t~. Osmanl~~ ordusu tarihinin en büyük sava~~na,
ölüm dirim harbine haz~rlan~ yor, Cihangir ordusu da kendisine
daha büyük güven vermek için Asya'dan yeni kuvvetler bekliyordu 2. Bundan dolay~~ Anadolu istilâs~~ geri b~ rak~larak Halep
ve ~am üzerine yürünmü~tü. ~imdi hiç dokunulmam~~~olan bu
I o vakit yan~ ndaki ordu 80 bin ki~iden fazla de~ildi. Bu ordu ile Y~ ld~ r~ m üzerine sald~rmay~~ tehlikeli gördü. Ertesi sene Asya'dan gelen ordularla
beraber Timur'un bütün kuvveti 150 veya 160 bini tecavüz etmedi~i tahmin
olunabilir. Anadolu seferinde 800.000 ki~ilik bir kuvvet bulundurdu~u yolundaki
rivayetler tamamile mübalfi~al~ d~ r. Timur en büyük seferlerinden biri olan Hindistan seferinde ancak 92 bin ki~ilik bir kuvvet kullantni~t~ r. Çin seferi gibi en
muazzam bir seferini yaparken 200.000 ki~ilik bir kuvvetle hareket edebilmi~tir.
gTük ~ts. 45.

TIMUR'UN YAPT~~I I~LERE TOPTAN B~ R BAKI~~

463

orduyu arkada b~ rak~ p da Sina çöllerine dalmak büyük tehlikelere at~ lmakt~ . Ve galip gelerek hilâfeti M~ s~ r'da uhdesine alm~~~
olsa bile yollarda ve M~ s~ rl~ larla sava~ta verece~i telefat ile
kendi ordusu bütün bütün zay ~ flay~ nca dönü~te Y~ld~ r~ m'la kar~~la~ mak ve bozulup da~~lmak endi~esi vard~ . Bundan dolay~~
M~s~ r, Hicaz seferinden yaz geçildi. Asya'dan gelecek kuvvetler
toplan~ ncaya kadar Ba~dat'a kadar gidildi ve sonra Azerbaycan'a dönüldü. O vakte kadar beklenen kuvvetler gelmi~, casuslar da i~lerini becermi~tiler. Anadolu'ya girdi ve Ankara meydan
sava~~ n~~ kazand~ . Bir sene kadar Anadolu'nun ya~masile ve siyasi i~lerle vakit geçirildi. Tekrar ~am yolunu tutmak, M~s~ r'a sefer
etmek niyetini hâlâ ta~~ yor mu idi? bilinmez. Ancak büyük ordusu
Semerkant'ten ç~ kan 7 sene olmu~tu. Bu yedi sene zarf~ nda Iran
ve Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve Anadolu'da
say~s~z harpler vermi~, yorulmu~, herkes yurduna, çoluk çocu~una
hasret kalm~~t~. Sonra bu geni~~ülkelerde askerlerin yakma ile
toplad~ klar~~ hesaps~z servetten faydalanmak haklar~~ da vard~.
Bunlar~~ tekrar Sina çöllerine sürmek çok Çetin bir i~~olacakt~.
Bunun üzerine halifelik fikrinden belki de ~imdilik vazgeçilerek Semerkant'e dönmek emri verildi ve dönüldü.
~u halde Mirzalara ba~ ka bir itibar, ba~ ka bir kutsall~ k vermek dü~ ünüldü. Bu arzuya göre Timur istiyordu ki, hat~ ra gelmez
zamanlarda Cengiz sülâlesile bir h~s~ ml~ k ~~ i~igi bularak Cengiz
hanedan~~ için Türkler aras~ nda kökle~mi~~olan yüksek sayg~dan
kendi nesli de hisse als~ n. Atalar~n~~ Alangoa'ya kadar götürerek
Nurgebesi'nin torunlar~ ndan oldu~una Türkleri inand~ r~ p cihana
hükümran olmak hakk~ n~~ bu nur kayna~~ ndan, Niron ailesinin
mânev~~nüfuzundan alm~~~bulunsun Böylece Cengiz hanedan~ ndan ayr~~ de~ilmi~~gibi say~larak saltanat~ n Timur ()kutlama geçmesi Cengiz ile Türk kurultay ~~ aras~ ndaki esas mukaveleye ve
yasaya ayk~ r~~ olmad~~~~fikri yer tutsun. I~te bunun içindir ki Tümene han~ n o~ullar~~ Kabulhanla Kajüli bahad~ r aras~ nda vuku1 Ebülgazinin « ~ecerei Türkiye » sine göre Cengiz'~ n onuncu derecede ceddi
olan budencer babad~ r Alangoa'dan dogmu~tur ki, bu kad~ n Dübnon bayandan
dul kalm~~~oldu~u halde güya bir gece kendisine rüyada nur yakla~ arak ondan
hamile kalm~~~ve Bodenceri bu suretle dogurmu~tur. Bundan dolay~~ Cengiz
ailesi ötcdenberi Mogol kabileleri iç inde özel bir imtiyaz' haizdiler ve bunlara
Niron ailesi denilirdi ki, nur ailesi mânas~ ndad~ r.
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buldu~u rivayet edilen baz~~ hikayeler ve masallar do~maya
ba~lad~. Masallar~ n birine göre, Cengiz'in dördüncü dedesi
olan Tümene han'~n okullar~ndan Kabulühan'la Kajüli bahad~r
aras~ nda bir mukavele yap~ lm~~. Bunda hanl~ k ve saltanat Kabulhan neslinde sürüp gidecek vezirlik ve beylik Kajüli babad~ r neslinde kalacakt~ r. Bu masal~~ Timur kendisi Tüzükat~ nda anlatmakta
ve mukavelenin bir çelik levha üzerine hakkedilmi~~olarak Tu~luk
Timur taraf~ ndan kendisine gösterildi~ini ve bu sebeple Maveraünnehir valili~ini Tu~luk Timur'un o~lu Ilyas hocaya terkeyleyip
kendisi an~ n vezaret ve kumandanl~~~ n~~ üzerine almaya raz~~ oldu~unu anlatmaktad~r °.
Timur'un bu iddias~~tamamiyle uydurma oldu~una ~üphe yoktur.
Tümene han zaman~nda çelik levha üzerine hâk yapmak sanat~ n~ n Mo~olistan'da mevcut oldu~u pek ~üphelidir. Hele Timur'un
rivayet etti~i bu mukavelenin hakikat olmas~~ laz~mgelse, Tu~luk
Timur yan~ nda bulunan ve kendisine gösterildi~i söylenen bu levhan~ n Elmal~ k taht~ nda hanlar iskat ve iclas etti~i s~ralarda kendi
eline geçmesi ve tarihi bir ~ehadet suretinde zaman~ n~n adamlar~na
göstererek dedelerinin mevrusat~~meyan~ nda hazinesinde saklamas~~
iktiza ederdi. Halbuki zaman~ nda ya~ayan devlet adamlar~~taraf~ndan böyle bir ~ey görülmemi~~oldu~u gibi, kendisinin müverrihi
~erefeddin Ali Yezdi dahi bundan katiyen bahsetmemi~tir. Di~er
taraftan atalar yadigar~~ olan böyle bir muahede Ça~atay hanlar~~
hazinesinde de~il, as~ l hakanl~k hazinesinde saklanm~~~olmak laz~m
gelirdi. Bundan ba~ ka böyle bir muahede gerçek olsayd~, ona
riayetle Maveraünnehir valili~ini Ilyas hoca'ya terketmek gibi dedesinin teahhüdlerine hürmet hissini ta~~ yan Timur bey sonradan
Ça~atay saltanat~n~~ Kabül han torunlar~~ elinden gaspetme~e te~ebüs etmemesi gerekirdi. Tu~luk Timur'un kuvvetine ba~~e~erek Ilyas
hoca'ya Maveraünnehir valili~ini terk etmek zorunda kalan Timur
bey kendisinde kuvvet hissetti~i vakit muahede hükmünü hat~ rlama~a bile lüzum görmemi~ti.
Hele Cengiz hanedan~~ ile böyle bir h~s~ml~~~~olsayd~, Cengiz'in
o~ullar~ n~ n ve torunlar~ n~ n cihan~~ istilâ etmekte oldu~u s~rlarda
Timur'un dedelerinin de ~üphesiz büyük mevkii olur ve babas~~
I

Tüzük& S. 4.
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Turgay bey ufac~k bir t~ marla Maveraünnehir'in hücra bir kö~esinde Ke~~kasabas~n~ n ufak bir köyünde oturacak derecede
dü~kün bir vaziyette kalmazd~ . O muahedeye göre, Turgay beyin
de vezirlik ve komutanl~ k mevkiinde bulunmas~~lâz~ mgelirdi..
Bütün bunlardan vazgeçilse bile Timur beyin Kajüli babad~r
torunlar~ndan olmas~~ için Cengiz hakan'~n Barlas oyma~~ndan
olmas~~ iktiza ederdi. Halbuki Cengiz han'~ n mensup oldu~u kabilenin Barlas oymak' ile bir münasebeti olmad~~~~gibi, Barlaslar~n
da Mo~ollarla münasebeti yoktur. Zira Barlas oymak' pek eski
zamandanberi Maveraünnehir çevrelerinde bul~~nmakta olup Mo~ol
istilâs~~ s~ras~ nda yine bu k~ t'ada bulunuyorlard~. Barlas oyma~~ n~n
Mo~ollarla de~il, hattâ çetelerle yani Çite cihetlerinde oturmakta
olan özbeklerle de münasebeti olmad~~~~Timur'un daima Özbeklerden ~ikâyet etmesile ve Özbeklerin ya~mac~l~~~ ndan bahsetmesiyle anla~~ lmaktad~ r. Kendisinin siyasal ömrünün ilk devresi
~lyas hoca'n~ n maiyetindeki Özbek talanc~lar~ ndan Maveraünnehir'i
temizlemek isteyi~i ile ba~lam~~t~ r. Demek oluyor ki, Barlas oyma~~n~n as~l ~ark Türkleri olan özbeklerle de bir münasebeti yoktur.
Ve bugün Maveraünnehir'de bulunan Özbek ahali Çite cihetinden
zuhur edip ~eybek han komutasiyle Timur o~ullar~~ üzerine yürüyerek Maveraünnehir'i zapteden özbeklerdir. ~u halde Barlaslar~n
esasen Mo~ollarla bir münasebeti yoktur ki, Timur'un babas~~
cihetinden nesli Tümene han'a götürülebilsin.
Bütün bu masallar o zaman~n efkâr~~ üzerine hiçbir tesir
yapmam~~~ve hattâ o s~ralarda yay~ld~~~~bile son derece ~üpheli
bulunmu~~olmakla beraber, 36 sene mütemadiyen zaferden zafere
ko~turulan ve bu zaferler yüzünden cihan~ n servetini Maveraünnehir'e toplayan ordu ~anl~~ve muzaffer kumandanlar~n~n evlatlar~na ba~ka birini tercih etmiyecekleri bedihi idi. Çünkü Cengiz
hanedan~n~ n zaten sars~lm~~~olan mevkii Sahipk~ran'~n ~eref ve
azametle dolu olan hükümeti devrinde ve cihan~~ istilâ etmi~~
olmak nüfuzu alt~ nda o kadar sönmü~~idi ki, Timur öldü~ü s~ralarda ne bunlar~n Timur o~ullar~na kar~~~ç~ kmak hat~ r ve hayallerinden geçmi~, ne de bunlar~~ dü~ünecek kimse kalm~~t~.
Ancak o~ullar~= torunlar~n~ n idaresizlik yüzünden saltanat~~
elden kaç~ rmalar~~ ihtimali kendisini endi~eye dü~ürüyordu. "Bunca
zahmetler, mihnetler, kazakl~ klar ve cenklerle ele geçirdi~im devlet
Belleten: C. IX. F. 30
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ve saltanat~m~~ zevalden korumak için o~ullar~m~ n torunlar~m~n
devleti nas~ l idare etmeleri laz~m gelece~ini„ göstermek isteyerek
Tüzük& ad~~ ile onlara siyasi bir vasiyet b~ rak~ yordu. Fakat
bütün korktu~u ~eyler o~ullar~n~ n torunlar~n~n ba~~ na geldi. Kendisi daha dünya saltanat~ na göz yumar yummaz Mirzalar aras~ nda
taht kavgas~~ ba~lad~ ; her i~te o kadar uzak görürlük, o kadar tedbir ve basiret gösteren bu adam, en korktu~u ve daima dü~ündü~ü saltanat bahsinde makul bir veraset usulü koyamam~~~veya
hiç olmazsa en layikli gördü~ü Mirzalardan birini veliaht olarak
gösterememi~ti. Buna belki de hal ve zaman müsait olamam~~t~.
Bir aral~k ~ah Ruh'u veliaht yapaca~~~san~lm~~t~ . Cengiz gibi o
da hayat~ nda evlâtlar~ na müstakil hükümdarl~ klar vermi~, fakat
bunlar~ n içinde en çok ~ah Ruh'tan memnun kalm~~t~. ~u halde
büyük saltanat~ n~n ba~~ na ~ah Ruh'u geçirmek ihtimali herkesin
bekledi~i bir ~ey idi. ~ukadar ki, Çin seferine giderken ~ah Ruh
babas~ n~n yan~ nda de~ildi. Timur bey ölürken çok hasretle ~ah
Ruh'u arad~~ durdu. Nihayet hayata son veda~~ çekerken yan~ nda
bulunan torunlar~ ndan Mirza Pir Mehmed'i veliaht yaparak herkesin
ona itaat etmesini vasiyet etti. Fakat büyük ölünün sözleri tabutundan ileri gidemedi. ~ehzadeler yani Mirzalar aras~nda bir
bo~u~mad~ r ba~lad~ . Nihayet bir zaman sonra ~ah Ruh'un iktidar
~~
ele almas~~ Timur'un taht~ na biraz revnak verdiyse de onun ölümünü takip eden devir dahi yine Mirzalar~ n bir bo~u~ ma devri oldu.
Hatta i~~o dereceye geldi ki, Timur'un Kara Yusuf aleyhine
casuslukta kulland~~~~Akkoyunlu Kara Yolu~'un torunu Uzun Hasan Horasan'a kadar istilas~n~~ geni~leterek kendisini Timur'un makam~ na oturmu~~say~ yordu. Babur'un Hindistan'da kurdu~u Imparatorluk istisna edilirse, Mirzalar~ n Asya saltanat~~ 70 seneden ziyade devam edemedi.
Ikinci korktu~u ~ey, Asya ortalar~ndan bir ak~ n gelmesi ihtimali idi ki, yukar~ da söylendi~i veçhile, bunu önlemek için yedi
defa Orta Asya'ya sefer yapm~~ , Altay'lara, Sibirya'lara kadar
uluslar~~ takip ederek 50-60 as~ rdan beri önasya'ya ve Avrupa'ya
ak~ p gelen istilâ ordular~n~ n kayna~~ n~~ kurutmak istemi~ti.
~ah
Ruh'u takip eden devirde Mirzalar birbirlerile vuru~urken Çite'de
Öz bekler biraz kuvvet bularak Timur o~ullar~ n~ n bo~u~malar~ndan
faydalan~ p Maveraünnehir'i istilâ etmi~~ve Mirzalar saltanat~ na son
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vermi~lerdir. özbeklerin bu istilas~~ Ortaasya'dan gelen son ve
gayet zay~f bir ak~ nd~ r.
Kendine ve o~ullar~ na cihan saltanat~~ temin etmek için ne din,
ne milliyet gayreti gözetmeyerek ve maksad~na eri~mek için türlü
tedbirlerden, düzenlerden çekinmeyerek dü~manlar~ n~~ ve ileride
zuhur edecek kuvvetleri ezen ve eriten ve hadsiz, hesaps~ z ölüm
sahneleri ile yer yüzünü kana boyayan bu adam~ n bütün faaliyetinin sonuçu Türklü~ün ve Müslümanl~~~ n ba~~kald~ ram~yacak
surette ezilmesi olmu~~ve ancak dehas~ n~ n büyüklü~ü, fütühat~n~ n
geni~li~i ile bütün dünya fatihleri aras~ nda en büyük fatih olarak
tarih sayfas~ na intikal etmi~tir.

