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bil'in Özbekler tarafından tehdidi üzeri
ne tekrar Afganistan'a dönmek zorun
da kaldı. Babür hatıratında Hindistan 
fethinin gecikmesine kardeşleri arasın
daki anlaşmazlıklar ve emirlerin gevşek

liğinin sebep olduğunu yazmaktadır. Bu 
sırada doğan bir şehzadeye Hindal adı
nın verilmesi de Babür'ün Hindistan fet
hini ne kadar arzuladığını göstermek
tedir. 

Babür kesin ve büyük Hindistan sefe
rini 152S'te yaptı. Önce Pencap ' ı istila 
ettikten sonra Delhi üzerine yürüdü. Bu 
sırada Kuzey Hindistan LOdTier tarafın 

dC:ın idare edilmekteydi. İbrahim-i LO
di'nin yakınları olan Lahor valisi ve Alem 
Han ile arası iyi değildi. Babür LOdi baş

şehrine giden yol üzerinden hareket ede
rek Panipat yakınlarına geldi. Kararga
hını burada kurdu. Kale önlerindeki ay
nı adı taşıyan ovada Babürlü ve LOdi 
kuwetleri Nisan 1526'da karşı karşıya 
geldiler. LOdi ordusu çok kalabalıktı ve 
ordu da 1000 kadar fil de yer alıyordu . 

Babür' ün ordusu ise 12.000 civarında 
idi. Osmanlı savaş nizarnını uygulayan 
ve ateşli silahlar kullanan Babür karşı

sında İbrahim-i LOdi büyük bir yenilgi
. ye uğradı ve öldürüldü. Onun ölümüyle 
Lüdiler'in hakimiyeti sona erdi. Babür 
bu seferden sonra Delhi ve Agra 'yı da 
süratle ele geçirdi ve Babürlü haneda
nını kurdu (1526) 

Babür, Çitor Racası Rana Sanga'nın 
kalabalık bir ordu ile üzerine yürüdüğü
nü haber alınca hemen harekete geçti 
ve taraflar Biyane yakınlarındaki HanO
va'da karşılaştılar. Mart 1527'de yapılan 
savaşta Rana Sanga büyük bir hezime
te uğradı. Arabalar üzerine yerleştirilmiş 
toplar karşısında tutunamayan HindO
lar çok kayıp verdiler. Bu savaştan son
ra Babür Agra'da yerleşti ve Bedahşan 
askerlerini ülkelerine gönderdi. 1527'
den sonra kesilen paralarda Babür ismi 
yanında "gazi" unvanı da görülmekte
dir. Bu ise Çitor Racası Rana Sanga'ya 
karşı kazanılan zaferden dolayıdı r. 

Babür 1528' de Çanderi 'ye saldırarak 
Raca Medini Rao'yu mağlüp etti. Ancak 
Afgan meselesi yüzünden Racpütlar'a 
karşı genel bir tenkil harekatına girişe

medi. Ganj nehrini geçerek topçular sa
yesinde LOdiler'e sadık kalan kuwetleri 
de yendi ve Babürlü kuwetleri 21 Mart 
1528'de Leknev'i ele geçirdiler. 

1529'da Bengal meselesi ortaya çıktı. 
Sihar'da istiklalini ilan eden Mahmud 
Şah Afganlı lar' ı çevresine toplayarak böl-
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gedeki Babürlü nüfuzuna son verdi. Ba
bür 6 Mayıs 1529'da Sihar seferine çık
tı ve Mahmud Şah'ı mağlOp ederek do
ğuya ilerledi. Dönüşte Leknev' i tekrar 
hakimiyeti altına aldı. 

1530 'da hastatanan Babür. hastalığı
nın giderek ağırtaşması üzerine bütün 
emirleri huzuruna çağırarak oğlu Hüma
yun'u hükümdar ilan etti ve onlardan 
bağlılık yemini aldı. Üç gün sonra da 6 
Cemaziyelewel 937'de (26 Aral ı k 1530) 
Agra'da vefat etti. Naaşı Cemne nehri 
kenarındaki NOr-Efşan bahçesinde top
rağa verildi. Vasiyeti gereğince de altı 

ay sonra Kabil' e taşınarak Bağ-ı Babür'
de yakınlarının yanına gömüldü. Şah Ci
han 1646'da Babür için muhteşem bir 
türbe inşa ettirdi. Babür'ün on sekiz ço
cuğu olmuştu. Öldüğünde dört oğlu ile 
üç kızı hayatta idi. Bunlar Hümayun, 
Kamran, Askeri, Hindal, Gülreng, Gül
çehre ve Gülbeden'dir. 

Babür kurduğu devlet ve tarihte oy
nadığı önemli rol bakımından Türk tari
hinin önde gelen simalarından biridir. 
Batılı yazarlar, o devirde pek az hüküm
darda görülen meziyetleri şahsında top
lamış olan Babür'e hayrandırlar ve baş
ka hiçbir kahramanın kendisini onun Ba
bürname'sindeki kadar güzel tasvir ede
mediğ i kanaatindedirler. 

Babür kılıç kullanmakta, ok atmakta, 
ata binmekte mahir olduğu kadar in
san ruhunu tanımakta, fertleri ve top
lumları idare etmekte de o derece ma
hirdi. İleri görüştü bir devlet adamı ve 
soğukkanlı bir kumandandı. Maiyetine 
karşı merhametli ve şefkatli davranır, 

affına sığınan suçluları bağışlamakta te
reddüt etmezdi. Gerektiğinde de en ağır 
cezaları uygulamaktan çekinmezdi. Spor 
ve avla, fikri ve edebi meseleleri e uğraş
maktan zevk alırdı. İçki ve eğlenceye 
düşkünlüğüne rağmen idari ve askeri iş
lerde en küçük bir ihmal göstermemiş
tir. Daima halkının refahı için çalışmış, 
ülkeyi marnur hale getirmeye gayret et
miştir. 

Bazı besteler yaptığı bilinen Babür gü
zel sanatların hemen hepsiyle yakından 
ilgilenmiştir. Aynı zamanda iyi bir hat
tat olan Babür "hatt-ı Babüri" adıyla ye
ni bir hat icat etmiştir. Şiir ve edebiya
ta da vakıf olup Çağatay şiir ve nesrinin 
en güzel ve orüinal örneklerini vermiş
tir. Teknolojik gelişmeleri de yakından 
takip ederek bunları yalnızca savaş için 
değil aynı zamanda tarımda üretimi ar
tırmak amacıyla da kullanmıştır. 
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liJ E NVER K o N UKÇU 

Sanatkar ve Fikir Adamı Yönü. Babür 
devlet kurucu büyük bir siyasi şahsiyet, 
askerlik sanatının yüksek bir siması , 

yılmaz bir mücadeleci oluşu yanında sa
nat ve kültür yönü de o derece kuwetli 
müstesna bir kimse idi. O, bir insanda 
aynı zamanda bir araya gelemeyecek 
çeşitli kabiliyet ve değerleri ahenkli bir 
terkip içinde toplayabilmiş eşsiz bir hü
kümdar olarak yalnız Türk tarihinde de
ğil, Doğu ve Batı aleminin büyük şahsi

yetler galerisinde günümüzde hayranlık
la seyredilen bir portre olmuştur. Babür 
on iki yaşında tahta çıkışından bu yana 



seferden sefere koşup at üstünden in
meyen, tahtını ülkeden ülkeye taşıya

rak yeni devletler kuran bir maceralar 
kahramanı . savaşsız kaldığında ardı gel
mez büyük avların, eğlence meclisler inin 
zevkini yaşayan bir tabiat aşığı, araştı
rıcı ve gözlemci bir botanist, görmesini 
bilen bir seyyah, bir etnografya müjde
cisi , bir bahçe mimarı ve şehirci, ata bin
me, ok atma ve kılıç kullanma sanatının 
efendisi, yüzücülük dahil komple spor
cu, hattat müsikişinas. fakih , hararet
li bir tezyini sanatlar ve kitap meraklı
sı . bir edebiyata damgasını basmış şair , 

dünyanın zevkle, takdirle okuduğu üs
tün bir hatıra yazarı , hayatı türlü lezzet
leriyle bir yaşama sanatı haline getirmiş 
bir kimse olmanın bütün sıfatiarını be
raberinde taşıyan bir Türk soylusudur. 

Babür, şiirleri ve Babürname'siyle bu
güne gelmiş ve namını bugün de devam 
ettirmektedir. O, kaybolanları bir tarafa 
bı rakılırsa beş esere imzasını atmış bir 
edebiyatçı hükümdar olarak tanınır. İçin
den birçok şair şahsiyet çıkmış Timurlu
lar ailesindeki şiir geleneği en yüksek 
temsilcisini onun şahsında bulmuştur. 

Eğitimini saray çevresinde görmüş olan 
Babür 'ün tahta çıkışı gibi şiire başlayışı 
da erken olmuştur. İlk şiir denemelerine 
daha on altı yaşında başlamıştı. Başlan
gıçta çalışmaları beyit çerçevesini geçe-

Babür'ü gösteren bir minyatür 
(British Museum, nr. 1921.10. - 11.03) 

mezken iki üç sene içinde artık başlı ba
şına gazeller ortaya koyabilecek bir sevi
yeye erişir. 1500 yılında Semerka nt'ı ikin
ci defa aldığında orada Nevai ile görüşen 
Babür, ondan kendisine gelen bir mektu
bun arkasına bir beytini yazarak takdim 
etmişti. Babür tam olarak bir gazel yaz
dığı tarihi, bir hadise olarak kaydeder 
(Vekayi', s. 105). Babür, soyundaki ve sa
ray çevresindeki geleneğin tesiriyle böy
lece on dokuz yaşında iken hükümdar 
şairler safında yerini alır. Onun şiirleri 

siyasi hayatı ile beraber Fergana, Kabil 
ve Hindistan olmak üzere üç devre için
de görünür. Kabil devresinde şiirlerinin 
sayısı bir divan teşkil edecek noktaya 
varır. 1519 yılında divanını Semerkant'ta 
Özbek Hükümdan Polad Sultan'a gön
dermişti (Vekayi', s. 267) . 

Babür'ün şiiri , yazdıkları basit bir he
veskarlığın alelade ifadeleri olmaktan 
ileri gidememiş bazı şair hükümdarla
rınkinden tamamıyla farklı olup edebi 
ilimleri çok iyi bilen, Türk ve Acem şiiri

ni ne derece yakından tanıyıp incelemiş 
olduğunu aruz nazariyatı üzerindeki ese
riyle de ortaya koymuş, söyleyiş gücü 
kuwetli , ileri zevk sahibi usta bir kale
min mahsulüdür. Hatıralarında çok iyi 
belli olduğu gibi o herhangi bir vesile 
ile, bir konu veya bir durum karşısında 
anında ondan bir şiir çıkarabilecek dere
cede bir ifade rahatlığı kazanmıştı. Ça
ğının diğer şairleri gibi aşk - sevgili - içki 
zevki (veya mecl isi) konuları onda da hük
münü sürdüren bir üçüzlüdür. Buna çok 
defa tamamlayıcı bir unsur olarak tabi
attan da belirli bir dekor eşlik eder. Fa
kat Babür, klasik geleneğin bu değiş

mez temlerini değişik ve oynak bir üs
lüpla gerçek tablolar içinden verecek su
rette işlerneyi başarır . Zaman zaman 
kendi hayatını , yaşadığ ı hadiseleri şiiri

ne getirir. Hayatını aksettiren otobiyog
rafik karakterdeki şii rleri sayıca arızi ve 
tesadüfiliğin sınırı dışındadır. Hatıratın

da ne zaman, hangi münasebetle, ne 
gibi hallerde yazıldıklarına dair verdiği 
bilgilerden şiirlerinin kendi hayat hadi
seleriyle bağlantısı anlaşılır. Babür'ün 
şiirlerinde çok şahsi bir yönü de. devlet 
kurucu ve taht sahibi olarak bulunduğu 
Efganistan ve Hindistan'da içinde taşı
dığı gurbet duygusu ve ayrı düştüğü 

Fergana'ya olan özlemi dile getirmesi
dir. Klasik şiirin dar ve hazır bir çerçe
ve halinde kabullenegelinen itibarisine 
(conventionel) onun samimi bir eda kata
bildiği görülüyor. Ancak hemen hemen 
her divan şairinde olduğu gibi aleladenin 
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üstüne çıkamamış bazı şiirlerin onda da 
var olduğu inkar edilemez. 

Bir modaya ayak uyduruştan ibaret 
kalan sayısı belli "musanna"' bazı şiirle
ri (bk. ). Eckmann. "Chagataica, 2. Ba
bur's Artifical Poems", AOH, XXV. 1972 , 
s. 35 1-353) bir tarafa bırakılırsa ifadesi 
sadeliğe meyleden Babür yer yer halk 
dilinden bir kısım unsurlar almış, ata
sözleri ve deyimler de kullanmıştır. Ba
bür en çok gazel ve dörtlük ( ru bai-tuyuğ) 

tarzını tercih etmiş, kaside ve musam
mat gibi geniş hacimli nazım şekillerini 
kullanmaktan uzak durmuştur. Bir şi

irini ise hece vezniyle bir türkü olarak 
yazmıştır (Babür Şah'ın Ş i isieri : "Gaze
liyyat", MTM, nr. ı . s. 27) Babür daha ilk 
denemelerinden itibaren Farsça şiirler 

de yazmaya başlamış, ancak bunlar Türk
çe şiirleri yanında sayıca hep geride kal
mıştır. Babası ve amcasının müridi ol
dukları Hace Ubeydullah Ahrar gibi bü
yük bir mutasawıfı çocuk yaşında ta
nımış olan. dervişlere samimi bir saygı 
gösteren Babür'ün bazı şiirleri tasawu
fi bir renk taşır. Mısralarını bazan Türk
lük ve kahramanlık duygularına açtığı da 
ilave edilirse Babür'ün şiirlerinin umu
mi tablosu tamamlanmış olur. 

Babür'ün bir kısım şiirlerinde . özellik
le ruhailerinde Nevai tesiri kendini his
settirir. Çağdaşları Babür'ün şai rliğin 

den büyük bir takdirle bahsetmektedir
ler. "Türkçe ve Farsça şiir söylemekte 
emsalsizdi; bilhassa Türkçe divanında 
taze mazmunlar bulup söylemiştir " ifa
desinin yanı sıra Haydar Mirza Duglat'ın, 

"Onu Türkçe şiirlerinde ancak Ali Şir Ne
vai geçerdi" şeklindeki değerlendirmesi, 
devrinde onun ne derece kuwetli bir şair 
sayıldığına tercüman olmaktadır. Doğu 
Türkçesi edebiyatının Nevai'den sonra 
yetiştirdiği en değerli şairin Babür ol
duğu bugün edebiyat t arihçileri tarafın
dan benimsenmiş bir hükümdür. 

Türk ve İ ran edebiyatlarını çok yakın 
dan tanıyan Babür'ün gerek Türk, gerek
se Acem şairleri hakkında çok sağlam 
ve yerinde görüşlere sahip olduğu Ba
bümame'sinde açıkça görülmektedir. 
Bu arada Ali Şir Nevai hakkında söyle
dikleri bugün için de aynen kabul edile
bilecek isabetli bir değerlendirmeyi ak
settirir. 

Eserleri: 1. Babürmime*. Çağatay ede
biyatının Nevai'ninkini dahi aşan en ta
bii ve ileri nesir örneğini veren, önce ilim 
alemince şöhret kazanıp mühim bir kay
nak olarak ele alınmış olan bu eser, sa
dece Türk edebiyatı için değil, nevinde 
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kendisini yabancı okuyucuya da müstes
na bir hatırat kitabı olarak kabul ettir
miştir. Babür'ü unutulmazlar arasına 

sokan, ilmiliğe yükselen muhtevası, bir 
hükümdardan beklenemeyecek samimi
liği etrafında hayranlık yaratan bu hatı
rat çeşitli dillere tercüme edilerek bir
çok defa basılmıştır. 

z. Divan. Babür'ü Çağatay edebiyatı
nın şiirde Nevafyi takip eden büyük tem
silcisi olarak tanıtan divanı, onunkiler 
kadar hacimli olmamasına karşılık, ori
jinal yönler taşıyan seçme ve kuwetli şi
irleriyle Babür'ün değerini ortaya koy
maya yetmiştir. Kadı Burhaneddin ve di
ğer bazı şair hükümdarlarınki gibi klasik 
divanlar tarzında ve alfabetik bir ter
tipte olmayan bu divanda şiirlerinin kro
nolojik bir sıraya göre yer almış olacak
ları yolunda bir görüş vardır. Babür'ün 
kendisinden öğrenildiği üzere ilk şiiri 

olan gazelin görülebilen divan nüshala
rındaki gazelierin en başında bulunması, 
yazılış tarihini verdiği diğer bazı manzu
melerinin de böyle bir durum gösterme
si bu görüşü destekler mahiyettedir. 

Divanın yazma nüshalarına Orta As
ya'dan çok başka ülkeler kütüphanele
rinde rastlanmaktadır. Başlıca nüshala
rı şunlardır: 1. Tahran nüshası (Kütüb
hane-i Saltanati, nr. 671, diğer bir kayda 
göre 676). Verilen tarih doğru ise 931 '
de ( 1525) istinsah edilmiş, harekeli ve 
satır aralarında Farsça tercümeleri de 
bulunan Babür külliyatı içindedir (Zeki 
Velidi Togan, "Tahran Kütüphanelerinde 
Hindistan'dan Gelen Eserlerde Çağatay 
Dil ve Temürlü Sanat Abideleri", TTK Bel· 
leten, nr. 95, 1960, s. 444; a.mlf.. "Londra 
ve Tahran'daki İslami Yazmalardan Ba
zılarına Dair", İTED, III / 1-2, I 960, s. 152). 
z. Paris nüshası (Bibliotheque Nationale, 
Supplements Tu res, 1230). 151 S'te istin
sah edilmiştir (Blochet, Catalogue, II, 207). 
3. Rampür özel Newab Kütüphanesi nüs
hası. 15 Rebiülahir 93S'te (27 Aralık 1528) 
istinsah edilmiştir. Bu başka bir yazma
dan kopya edilmiş bir tarihe benzemek
tedir (bk. A. S. Beveridge, Babur-Nama 
(Memoirs of Bab ur), London 1922, Appen
dices, s. IX-LXI; tavsifi için bk. V. İvanov, 

A Concise Descriptive Catalogue of the 
Persian Mss. in the Asiatic Society of Ben· 
gal, 1924, s. 668) Bankipür'da da bir di
van nüshasına rastlanmaktadır ( Catalo· 

gue of the Arabic and Persian Manuscripts 
in the Oriental Public Library at Banki· 
pore, 1, Su pp!., 1998, s. 256). 4-S. Hayda
rabad Salar Jang Müze Kütüphanesi, 
nr. 4478 ile 4479'daki Receb 1188 (Eylül 
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177 4) istinsah tarihli ve satır arası Farsça 
tercümeli nüsha (bk. Erkan Türkmen, "Hin
distan Kütüphanelerindeki Bazı Türkçe 
Yazma Eserler", TKA, XXIll l 1-2, 1985, s. 
493-494; krş. H. S. Süleymanov, "Po Ruko
pisim Foi:ıdam İndii", ST, nr. 2, 1980, s. 
70). 6. Topkapı Sarayı Kütüphanesi nüs
hası (Revan, nr. 741 ). Cildi inci ile işlen
miştir (Karatay, Türkçe Yazma/ar, Il. 1 12). 
7. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi nüs
hası (TY, nL 3743). 8. 100. Yıl Atatürk (Be
lediye) Kütüphanesi nüshası ijMuallim Cev
det Yazmaları, nr. K. 352). Dlvanın Buha
ra'da da bir nüshası bulunduğuna dair 
bilgi vardır (bk Ş . Rahimi, "Zahirüddin 
Muhammed Babür", Maarif ve Medeniyet, 
m . ı, Kanunuevvel 1923, s. 107; bk. TM, 
1928, II, 608). 

Tenkitli metin baskısı henüz yapılma
. mış olan divanın ayrı ayrı nüshalarından 
şu neşirleri ortaya konulmuştur: -1. E. 
Denisan Ross, "A Calleetion of Poems by 
the Emperor Babur" (JASB, VI, Extra No. 
1910, VI+ 23 + Faksimile: 25-43. D. Ross 
bu nüshayı yegane nüsha sanmıştır). z. 
Köprülüzade Mehmed Fuad, "Babür Şah'
ın . Şiirleri: Gazeliyyat", (MTM, I, 1331 / 1915, 
nk 2, s. 235-256, nr. 3, s. 464-480; ll , 1331 / 
19i5, nr. 5, s. 307-336. iü Ktp., TY, nr. 
3743'teki Halis Efendi nüshasının yarım 
kalmış neşridir) . 3. Samoyloviç, Sobranie 
Sti{Jotvoreniy Imperetora Babura/Mec
mua-i Eş'ô.r-ı Baber (Çast 1. Text, Pet
rograd 19 ı 7. 34 + 9 sayfa. Bibliotheque 
Nationale ve ilave olarak Rampür nüsha
l arının neşridir). 4. Şefika Yarkın, Divan-ı 
Zahirüddin Muhammed Babur (Kabil 
1962). s. S. Azimcanova- A. Kaimov, Za
hirüddin Muhammed Babir, Asarlar I. 
Divan (Taşkent ı 965). 6. S. Azimcanova. 
Indiskiy Divan Babura (Taşkent I 948). 

Bundan başka divandan yapılmış şu 
metin seçmeleri de bulunmaktadır: Fıt
rat, Özbek Edebiyatı Nemılneleri (Taş
kent - Semerkarl"t I 928, s. 277-297); Alim 
Şarafaddinov, Uzbek Adabieti Tarihi 
lj.İestomatayası (Taş kent 1945, II , 30-52) ; 
Hadi Zarif, Navoy Zamondoşları (Taş
kent 1948, s. 183-1 85); Bo bır, Tanlangan 
Asarlar (nşr. S. Azimcanova - A. Kaimov, 
Taşkent 1 958); Bo bır, Şe 'rler (Taşkent 
ı 958); A. Şarafaddinov - A. Kaimov - R. 
Majdidi, Uzbek Şe'riyatı Antologiyası 
(Taşkent I 961, lll, 4 ı -57); N. V. Stebleva, 
Semantika Gazeley Babura (Moskova 
1982, s. 209-326; Fuad Köprülü ve Samoy
loviç neşirlerinden bir araya getirilmi ş 1 19 
gazel); Sayyid Na'imuddin, ·some Unpub
lished Verses of Babur" (JC, nL 30, 1956, 
s. 44-50; iü Ktp. , TY, nr. 3743'teki divan 

nüshasında bulunan Farsça şiirler). Ba.
bür'ün seçme şiirlerinin çok ilgi görmüş 
bir Rusça tercümesi de yapılmıştır (L. 
Penkovskiy, Bab ur. Li ri ka, Taşkent 194 3; 
Moskova 1948, 1957; Taşkent 1959). 

3. Aruz Risalesi. Kendinden önce Ali 
Şir Nevafnin aruz nazariye ve kaideleri
ne dair yazdığı eseri yeterli görmemek
ten gelen bir ihtiyaçla Babür'ün ondan 
otuz beş sene kadar sonra aynı konuda 
meydana getirdiği bir çalışmadır. Babür, 
Neviii'nin Mfzanü'l-evzan'ını birçok ba
kımdan yetersiz ve kusurlu bulduğunu 
açıkça söyler (Vekayi', s. 186). Onun bu 
r.isalesinin tenkit edilecek taraflarının 

çok olduğunu, Neviii'nin rubai de dahil 
bazı bahirlerin vezinlerinde yanıldığını 

belirten Babür böylece eserini kaleme 
almaktaki hareket noktasını açıklamış 
olur. Babürname'deki kayıt ve notların
dan da aruz nazariyat ve ıstılahiarına 
kuwetle hakim olduğu ayrıca belli olan 
Babür'ün risalesi tasnif ve tertip itiba
riyle Nevafden pek farklı değildir. Her 
ikisinin de kaynakları müşterektir. Ne
vai'den ayrılan tarafı. bahisleri ondan 
daha tatsilatlı ve çok daha bol örnek
lerle vermesidir. Bu bakımdan Neviii'nin 
risalesi Babür'ünkü yanında biraz sönük 
kalır. Babür aruzun her bahri ve mese
lesi hakkında çağdaşı şairlerle eskiler
den Farsça ve Türkçe bol .öt nekler ge
tirmektedir. Bununla Babür'ün Türk ve 
İran şiirini ne kadar iyi tanıdığı. malze
mesinin ne derece zengin ve geniş bir 
okuma ve araştırmaya dayandığı belli 
olur. 

Babür' ün aruz risalesinin en mühim 
tarafı, onun da Neviii gibi klasik aruz ki
taplarında yer almayan Türk şiirine has · 
olan tuyuğ, koşu k, urguştek, türki nevin
den vezinler üzerinde durmasıdır. Babür 
Nevai' deki mevcuda onda bulunmayan 
öleng, tarhani gibi maddeler ilave ettik
ten başka örneklerin dairesini daha da 
genişletir. Babür Neviii'deki muhabbet
name. müstezad, arazvari vezinlerini zik
re gerek görmemiştir. Tarhaniyi "çenge" 

. yerine alır. Babür' ün izahları ile yalnız 
Türk şairlerince kullanılan vezinler hak
kındaki bilgi daha açıklık ve zenginlik 
kazanmış bulunmaktadır. Risalede şiir

lerinden örnekler verdiği şair sayısı yet
miş birdir. 

Bütünü ile ele alındığında Babür ese
rinde on dokuz bahir etrafında SOO'den 
fazla vezin göstermiştir. Bunlardan · bir 
kısmının kendi icadı olduğunu bildirir. 
Babür hatıratında, 933 ( 1527) yı h son
larıyla ilgili vukuat ve konulardan bah-



sederken, bir beytini 504 ayrı vezinde 
ifade ettiğini ve bununla ilgili olarak bir 
risale kaleme aldığını söyler ki bu elde
ki aruz risalesidir (Vekayi', s. 375; eserin 
neşri ni yapan Stebleva' nın bu husustaki 
görüşü biraz farklıdır) . Bundan başka di
vanının RampOr nüshasında aruz risale
sini Hindistan fethinin sona erişinden iki 
üç yıl önce tamamladığını belirten ka
yıttan, Hindistan fethi 933 ( 1527) yılı ya
zında son bulduğuna göre, eserinin 930 
veya 931 ( 1524 veya 1525) yılları arasın
daki bir tarihte meydana gelmiş olduğu 
anlaşılır. 

Babürname'nin ilminski neşri nüsha
sının sonundaki ilave metinde Babür'ün 
biri vezin konusunda, diğeri kafiyeye dair 
iki risalesi bulunduğu belirtilir. İkinci
sinin isminin zikredilmemesine karşılık 
Aruz Risdlesi'nden, tarihçi Ebü'I-Fazl ' ın 

da bildirdiği gibi (Ekbername, ı , ı 18; ing 
tre. Beveridge, 1, 279), Mufassal adıyla 
bahsedilmektedir. 

Babür'ün kayıp sanılan Aruz Ris(lJesi 
ilk defa Fuad Köprülü tarafından Bibliot
heque Nationale'deki bir yazmadan bulu
nup ortaya çıkarılmıştır. 1923 Kasımın
da Dinler Tarihi Kongresi münasebetiy
le Paris'te bulunurken yaptığı bu keşfi 

Tevhfd-i Etkar gazetesinde haber ver
miş, baskısı 1928'de tamamlanan Tür
kiyat Mecmuası'ndan ayrı basım olarak 
1926'da neşredilen Türk Klasik Edebi
yatındaki Hususi Nazım Şekilleri: Tu
yug adlı araştırmasında eserdeki mal
zemeden geniş surette istifade etmiş
tir. Eserin keşfinin kendisine ait oldu
ğunu iddia eden Rıza Nur. risalede zikri 
geçen Mübeyyen ile ilgili "muhtasar" 
sözünü kitabın adı sanmış, her iki hu
susta da F. Köprülü ile münakaşaya gi
rişmiştir (Riza Nour, "Le Moukhtaçar de 
Baber Chah", Reuue de Turcologie/ Türk 
Bi/ik Reuüsü, Alexandrie 1931, nr. 1, s. 86-
92). F. Köprülü buna iki ayrı yazı ile cevap 
vermiş, eserin adının "Muhtasar" olama
yacağını bir kere daha izah etmiştir ("Ba
bür 'ün Aruz Risalesi ve Mübeyyen'i", 
"Nevai ve Babür'deki Nazım Şekillerine 
Ait", Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında 

Araştırmalar, İ stanbul 1934, s. 240-246 (1) , 

246-254 (ll )). Rıza Nur bu defa da yeni 
bir yazısıyla münakaşayı sürdürmek is
temiştir ("Köprülüzade Fuad Beyin Ce
vabına Cevab", Türk Bi/ik Reuüsü, nr. 5, 
Şubat 1935, s. 99-162). Aruz Risalesi'nin 
diğer bir yazma nüshası Tahran'da Kü
tübhane-i Saltanatf'deki 931 (1525) is
tinsah tarihini taşıdığı söylenen Babür 
külliyatı içindedir (Z V. Togan, TTK Bel/e· 

ten, s. 444 ve iTED, s. 152; 1252'de 11 836-
371 istinsah edilm i ş Madras nüshas ı için 
bk. Hofman, I, 177). 

Paris nüshasının (Bibliotheque Nationa
le Suppl. Turc. 1308; Blochet, Catalogue, 
Il , 229) ardarda iki faksimile neşri yapıl
mıştır (Saidbek Hasan, Zahirüddin Mu· 

hammed Bab ur, Muhtasar, Taşkent ı 97 ı ; 
aynı zamanda Kiril harfleriyle metni, İ. V. 
Stebleva, Za!Jfr ad-Din Muf:ıammad Babur, 
Traktat O b 'Arüze / Aruz Risalesi, Moskva 
I 972, sadece faksimi le, önsöz ve indeks; 
ayrıca bk. A. M. Sçerbak, "Soçinenie Ba
bura ob 'Aruze IPredvaritelnoe Soobs
çenie l", NAA, nr. 5, 1969, s. 156-168; İ. 
V. Stebleva, "İzvleçeniya İz Traktata Ba
bura Po Stil}oslojeniyo IAruzul", Pismenni· 
ye Pamyatniki Vostoka Ejegodnik, Moskva 
ı 970, S. ı66-17ı) 

4. Mübeyyen. Yazıldığı sırada on bir 
on iki yaşlarında bulunan oğlu Kamran 
Mirza'ya öğüt olarak Hanefi fıkhına da
ir bazı konu ve meseleleri izah gayesiy
le kaleme aldığı 2000 mısralık bir mes
nevidir. Aruzun hafif bahrinde "failatün 1 
mefailün 1 failün" veznindeki bu küçük 
eser beş fasıl üzerine tertip edilmiştir. 
İçinde ebced hesabı ile düşürülmüş ta
rihten başka Aruz Risalesi'nde de ver
diği (vr. ı7o• ı tarih 928'de (1522) yazıl
dığını göstermektedir. Sefer esnasında 
tamamlandığından önce sefer ve misa
firlik ahkamına yer verilen risalede oruç, 
zekat ve vergi konuları üzerinde durul
maktadır. Eser, kendi memleketi Ferga
na'dan çıkan Ali b. Ebu Bekir ei-Merglna
nf'nin el-Hidaye'sini imam Ebu Hanife 
mezhebinin en muteber kitabı olarak 
bahis konusu ettiğini gördüğümüz (Ve· 

kayi', s. 47) Babür'ün şer'f sahadaki bil
gisini aksettirmektedir. Ebü'I-Fazl Mü
beyyen'in şöhret kazanıp çok takdir 
gördüğünü bildirir (Ekbernam e, s. 278) 
İşlenen konuyu cazip kılmak fikriyle 
manzum olarak kaleme alınmış bu di
daktik eserde fazla bir sanat değeri ara
namayacağı tabiidir. Onun öteden beri 
"Mübin" diye yanlış okunan isminin ger
çek şeklinin "Mübeyyen" olduğu tarihçi 
Abdülkadir ei-Bedaüni tarafından açık
ça belirtilmiştir. Mübin ise Bedaünf'nin 
bildirdiği üzere Babür'ün katibi Şeyh 

Zeyn'in Mübeyyen'e yazdığı Farsça şer
hin adıdır (Müntal]abü't-teuaril], 1, 343; 
İng. tre. , IRankingJ. !, 450). Mübeyyen'in 

· adı bazı yerlerde Der Fıkh-ı Mübeyyen 
veya Fıkh-ı Babüri şeklinde de geçer. 
Babürname'de adını birkaç defa zikre
dip Hindistan ile ilgili iki beytini naklet
tiği eserden, Aruz Risalesi'nde de ya-
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zıtdığı bahirden örnek olmak üzere yirmi 
yedi beyit almıştır (vr. 17o•b)_ İlk defa 
bir kısmı ile Berezin'in Chrestomathie 
Turque'nde (Kazan ı857, I, 226-272) bası
lan risalenin 190S'te Taşkent' te Mübey
yenü'l-İslam adı altında yapılmış bir taş 
baskısı vardır. Fuad Köprülü'nün hususi 
kütüphanesinde 937'de (1530-31) MO
sa b. Isa adlı bir katip tarafındaıi Mer
ginan'da yazılmış bir nüshası olduğu gi
bi Leningrad ve Özbekistan'da da birkaç 
yazma nüshası bulunmaktadır (bk. Hof
man, ı . 178). Tahran Kütübhane-i Salta
natf'de (nr 67 ı ) istinsah tarihi 931 ( 1525) 
olarak gösterilen Babür külliyatı içinde 
de bir nüshası olduğu anlaşılıyor. Eserin 
"Kitab-ı Zekat" faslı, vergi meselesi ve 
Babür'ün iktisadi görüşleri bakımından 
başlı başına bir incelemeye konu olmuş
tur (S. Azimcanova, "Nekotorie Ekonomi
çeskie Vzglyadi Zahir Ad-Diııa Muham
mada Babura. İzlojenrıie v 'Mubayine'", 
Trudi Duadçat' Piyatogo Mejdunarodnogo 
Kongressa Vostokouedou, Moskva 1963, lll , 
203-208). Leningrad nüshası L. V. Dmit
rieva tarafından ele alınmıştır (Problemi 
Vostokouedeniya, Moskva, nr. 4, ı 959, s. 
136- ı46). Tanlangan Asarlar isimli Ba
bür'den yapılmış seçmeler kitabında (Taş
kent 1958) risale metninden bir kısım ve
rilmiştir. 

s. Risdle-i Validiyye Tercümesi. )01_ 

asırda Timurlular çağında Maveraünne
hir ülkelerinde büyük manevi nüfuzu 
olan Nakşibendi Hace Ubeydullah Ah
rar'ın, babası Mahmud Şaşf'nin dileği 

dolayısıyla yazdığı için Vdlidiyye diye 
adlandırdığı Farsça tasawufi ahlak risa
lesinin manzum tercümesidir. Eser re
me! bahrinin "feilatün 1 feilatün 1 feilün" 
vezni üzerine 243 beyitlik mesnevi şek
line konulmuştur. Menkıbe ve keramet
leri Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin Reşehdt'ını 
dolduran Hace Ubeydullah-ı Kaşf'nin (Ab
durrahman Cami, Ne{ehtitü'l-üns {f mena· 
kıbi 'l· evliya Itre. Uimi'i Çelebi!. İstanbul 
1289118721. s. 344-455 ; Ali Şir Nevai, Ne· 
sayimü'l·Mahabbe min Şemayimi'l-Fütüu
ue, nşr. K. Eraslan, istanbul 1979, s. 256-
258 ; Storey, Persian Uterature, London 
1953, 1/ 2, 964) Babür'ün manevi haya
tında hususi bir yeri vardır. Babası Fer
gana Sultanı Ömer Mirza'ya "oğlum " di
ye hitap edecek kadar yakınlık göste
ren Hace Ubeydullah ' ı Babür zaman za
man rOyalarında gördüğünü ve ondan, 
olacak güzel şeylerin işaretlerini aldığını 
söyler. Hindistan'da hayatının son yılla 

rında daha önce geçirdiği ateşli bir has
talığın yeniden nüksetmesi sırasında, Ha
ce Ubeydullah'ın ruhaniyetinin şifaya ve-
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sile olması ümidiyle onun bu eserini ter
cümeye başlayarak 27 Safer- 8 Rebiülev
vel 935 ( 10-20 Kasım 1528) arasında on 
gün içinde tamamlar (Vekayi', s. 393-394). 
Sade bir ifade ile meydana getirdiği bu 
tercüme. mutasawıf ve dervişlere bü
yük bir hürmet duyan Babür'ün tasav
vufi konulardan lezzet alan bir yönünü 
aksettirmektedir. Bu didaktik mesnevi 
Babür'ün divan nüshalarında yer almak
tadır. Bunlardan istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'ndeki (TY, nr. 3743) Halis Efen
di nüshası metninin Fuad Köprülü tara
fından neşri yapılmıştır ("RisiUe-i ViUidi
ye Tercümesi", MTM, nr. 1, 1331 1 1915, 
s. 113-124). RampOr nüshasındaki met
ni divanın Denisan Ross tarafından. Pa
ris nüshası da Samoyloviç tarafından ya
pılan neşrinde basılmıştır. 935'te ( 1528-
29) yazılan eserin, istinsah tarihi 931 
( 1525) olarak gösterilen Tahran Kütüb
hane-i Saltanati'deki Babür külliyatı için
de yer alması. bu tarihlerden birinin yan
lış olduğunu göstermektedir. Risalenin 
sonundaki 935 tarihi Babürname ile de 
teyit edildiğine göre tarih yaniışı külli
yata ait olmalıdır. 

Babür'ün bunlardan başka var oldu
ğu söylenen biri mOsiki hakkında, diğe
ri harp sanatına dair iki eseri şimdiye 
kadar ele geçmemiştir. Babür'e bir de 
oğlu için yazdığı bir "Vesayaname" at
fedilmiştir (bk. A S. Beveridge, "Further 
Notes on Baburiana. II. Paternal Counsels 
Attributed to Babur in a Bhopal MS.", 
JRAS, 1923, s. 75-82) 

Babür Arap harfleri dışında değişik 

ve kullanılması kolay bir yazı şekli ta
sarlamış, 1 504' te ülkesinden ayrılıp ye
ni bir devlet kurmaya Kabil'e gittiğinde 
"hatt-ı Babüri" adıyla yeni bir alfabe sis
temi icat etmişti. Noktasız harflerden 
meydana gelen bu sistem. ileri sürüldü
ğüne göre, Türkçe'nin bünyesine uygun 
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gelecek bir yol arayışın ifadesiydi. Hatt-ı 
Babüri örneklerinden bazıları çok yakın 
zamanlarda ele geçmiştir (bu yazı mese
lesi hakkında bk. A de Longperier, "Note 
sur l'ecriture baberi", Comptes · rendus 
des sciences de l 'Academie des inscrip
tions, Paris 1872, I, 245-252; S. Azimdzha
nova, "New Data Concerning Khatt-ı Ba
buri", Central As ian Review, London 1964, 
XII/ 2 ve Proceedings of the Twenty-sixth 
International Congress Orientalists 1964, 
lV ( 1 970), s. 203 -208; R. Rahm'E<ti Arat, "Ba
bur ve Yazısı" , TK, Mart 1964, nr. 17, s. 
18-2 1; Ahmed Golçin-i Maani, "Moshaf-ı 
Baburi", Name-i Astan-ı Kods, Meşhed 

1344 hş ./ 1965, nr. 20, s. 60-64; Ali Alpars
lan, "Babur'un icad Ettiği 'Baburi Yazısı' 
ve Onunla Yazılmış Kur' an", TM, 1976, 
XVIII, 161-168; a.mlf., "Babur'un icad Et
tiği Baburi Yazı II", TM, 1980, XIX, 207-
209). 
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L 

BABÜRLÜLER 

1526-1858 yılları arasında 
Hindistan'da hüküm süren 

bir Türk devleti. 
_j 

Hanedanın kurucusu ve ilk hükümda
rı Çağatay Türkleri'nden Babür'dür. Ba
bür Şah 1 526'da Pa ni pat Meydan Sava
şı'nı kazanarak LOdi Sultanlığı'nı ortadan 
kaldırdı ve Babürlü hanedanını kurdu. 
Mart 1527'de Kanva'da, savaşçılıklarıy
la Hindistan'da haklı bir şöhrete sahip 
olan RacpOtlar'ı mağiOp etti. Çitor raca
sı Rana Sanga'nın emrindeki HindOiar 


