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Timurlu hânedanýnýn kurucusu
ve ilk hükümdarý
(1370-1405).
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25 Þâban 736’da (8 Nisan 1336), on iki
hayvanlý Türk takvimine göre Sýçan yýlýnda Keþ (Þehrisebz) yakýnlarýndaki Hoca Ilgar köyünde doðdu. Babasý yöredeki Barlas kabilesinin emîri Turagay, annesi Tekina Hatun’dur. Timur doðduðu sýrada Çaðatay Hanlýðý çökmeye yüz tutmuþtu ve
hâkimiyet Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok kabile reislerinin elinde bulunuyordu. Batý Çaðatay ulusunda beylik Barlaslar ve Celâyirliler’in elinden çýkýp Karaunaslar’ýn (itibarý olmayan, melez ve karýþýk) eline geçmiþti. Ýlk defa 761 (1360) yýlýnda adýndan söz edilen Timur, Çaðataylar ve
Moðollar arasýndaki çatýþmalara katýldý, sýk
sýk saf deðiþtirdi. Yararý dokunacaðýný ümit
ettiði kimselerle akrabalýk baðlarý kurdu.
Kendine müttefikler saðlamak suretiyle
on yýllýk mücadeleden sonra Mâverâünnehir’e hâkim olarak Semerkant’ta tahta
oturdu (12 Ramazan 771 / 9 Nisan 1370).
Onun baþarýsýnýn en önemli sebebi bölgede kabileler arasýndaki mücadeleler ve ciddi bir rakibinin bulunmamasý idi. Kendisinin “Aksak” veya “Lenk” diye anýlmasý da
bu mücadele döneminde sað kolu ve sað
bacaðýndan yaralanmasýndan dolayýdýr.

Timur hâkimiyeti ele geçirdiðinde Ýran
parçalanmýþ haldeydi. Merkezi Herat olmak üzere Horasan’da Kertler, merkezi
Sebzevâr (Beyhak) olmak üzere Horasan’ýn
batý taraflarýnda Serbedârîler, merkezi Cürcân olmak üzere Esterâbâd, Damgan ve
Simnân yöresinde Toga Timurlular, merkezi Þîraz olmak üzere Fars ve Kirman taraflarýnda Muzafferîler, merkezi Baðdat
olmak üzere Irâk-ý Arab, Irâk-ý Acem ve
Azerbaycan bölgesinde Celâyirliler hüküm
sürüyordu. 1380’de Serbedârîler, Toga Timurlular, Kertler ve Muzafferîler arasýndaki mücadeleler yüzünden Horasan karýþýk bir durum arzetmekteydi. 1370-1372’de Fergana vadisine sefer yapan ve nüfuzunu bu yönde yaymaya çalýþan, 1373’te Hârizm’e karþý harekete geçen Timur,
hemen ardýndan Horasan’ýn içinde bulunduðu bölgenin þartlarý zaptý için uygun
görerek oðlu Mîrân Þah’ý Horasan’a gönderdiði gibi kendisi de arkadan gidip Kertler, Toga Timurlular ve Serbedârîler’in varlýðýna son verdi. Horasan’a seferleri sýrasýnda Ýran’ýn vaziyetini daha yakýndan gören Timur 788’de (1386) buraya yürüdü.

“Üç yýllýk sefer” diye anýlan (1386-1388) bu
harekât sýrasýnda Mâzenderan, Luristan
ve Gürcistan üzerinden Azerbaycan’a giderek Karabað’a ulaþtý. Onun Kuzey Ýran
ve Azerbaycan’ý ele geçirmesi, vaktiyle Cuci ulusu ile Ýlhanlýlar arasýnda olduðu gibi
bölgede çatýþmalarýn yeniden baþlamasýna yol açtý. Timur’un desteðiyle Altýn Orda’da hâkimiyeti ele geçiren Toktamýþ Han
ona karþý gelmeye baþladý. Her ikisinin de
zengin Azerbaycan’ý kendi istekleriyle terketmeyeceði açýktý. Toktamýþ Han, Kahire’ye Memlük sultanýna bir elçilik heyeti
yollayýp Timur’un Ýran’da kuvvetlenmesi
ihtimaline karþý onunla ittifak hazýrlýðýna
giriþti.
1387 baharýnda Toktamýþ’ýn askerlerinin
Derbend’i geçerek Samur suyu kýyýsýna
ulaþmalarý karþýsýnda Timur, oðlu Mîrân
Þah’ý bölgeye gönderdiyse de taraflar arasýnda ciddi bir çarpýþma olmadý ve Toktamýþ’ýn askerleri geri çekildi. Azerbaycan’a
sevkettiði ordunun baþarýsýzlýðýndan sonra Toktamýþ Han, Timur’un yokluðundan
yararlanýp doðuya doðru yöneldi. Timur
bu sýrada Güney Ýran’da Þîraz’ý kuþatmakla meþguldü; Toktamýþ, Siriderya kýyýsýndaki þehirleri ele geçirmeye kalkýþýnca Semerkant’a döndü. 793 (1391) yýlý baþýnda
buradan hareketle Otrar, Yesi, Karaçuk,
Sayram üzerinden bozkýrý aþtý ve Receb
793’te (Haziran 1391) Kundurca (Kunduzca) mevkiinde Toktamýþ Han’ý yenilgiye uðrattý. Ardýndan daha önce boyun eðdiði
halde yeniden muhalefete kalkýþan Ýran’daki bazý yerli hükümdarlara karþý yürüdü ve 1392 yýlý Haziran ayýnda “beþ yýllýk
sefer” denilen (1392-1396) sefere çýktý.
Ceyhun’u geçerek Mâzenderan ve Luristan yoluyla Þîraz’a varýp Muzafferîler hânedanýna son verdi (795/1393); böylece
Baðdat kapýlarýna dayandý. Bu sýrada Anadolu’da ve Suriye kesiminde Memlükler dýþýnda kendisine ciddi rakip olabilecek bir
güç yoktu. Osmanlýlar Anadolu’da henüz
tam anlamýyla hâkim durumda deðildi.
Sivas-Kayseri bölgesinde Kadý Burhâneddin, Osmanlýlar’la savaþ halini sürdüren
Karamanoðullarý, Doðu Anadolu’da Erzincan Emirliði ve Karakoyunlular, Maraþ dolaylarýnda Dulkadýroðullarý ve kuruluþ aþamasýndaki Akkoyunlular bulunuyordu. Hâkimiyetleri Malatya’ya kadar uzanan Memlükler, Anadolu’daki siyasî geliþmelerde söz
sahibi durumundaydý, fakat iç mücadeleler bu devleti de yýpratmýþtý.
1393 yýlý Aðustos ayýnda Timur’un Baðdat’a inmesi karþýsýnda Osmanlý, Memlük, Altýn Orda ve Kadý Burhâneddin devletlerinde bazý tedbirler alýnýrken Anado-
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lu beyliklerinde sevinç havasý esmeye baþlamýþtý. Baðdat’ý ele geçirdikten sonra
(20 Þevval 795 / 29 Aðustos 1393) kuzeye
doðru hareket ederek Tikrît’e ulaþan Timur Erzincan emîri, Karamanoðlu, Dulkadýroðlu, Karakoyunlu ve Akkoyunlu beyleriyle Kadý Burhâneddin’e haber gönderip
itaat etmelerini istedi, Memlük sultanýna
da bir elçilik heyeti yolladý. Ancak gelecek
cevaplarý beklemeden kuzeye yöneldi; Musul, Mardin ve Diyarbekir’i aldý, Van gölü
kuzeyindeki Aladað’a ulaþtý. Bu sýrada
Memlükler’e gönderdiði elçilerin öldürüldüðü haberini alýnca Suriye’ye yürüme kararý aldý. Bu durumda tehlikeyi hisseden
Kadý Burhâneddin ona karþý cephe kurmaya çalýþtý. Yýldýrým Bayezid, Memlük Sultaný Berkuk, Altýn Orda Haný Toktamýþ ve
Kadý Burhâneddin arasýnda bir ittifak kuruldu. Timur bu ittifaký parçalamak amacýyla Sivas’a doðru ilerledi ve Erzurum’a
ulaþtý, ancak Toktamýþ’ýn hareketini duyunca onun üzerine yürüdü. Timur’un
amacý kuzeyde Toktamýþ ile güneyde Memlük Sultanlýðý arasýndaki baðý kesmekti. Zira 1394 ve 1395 yýllarýnda Toktamýþ Han
bütün gayretini Berkuk ile saðlam münasebetler kurmaya sarfetmiþ, Timur’un
kendileri için ayný derecede tehlikeli olduðunu belirterek yardým istemiþti.
Timur önce Gürcistan’da fetihlerde bulundu. 1394 yýlý güzünde Kuzey Azerbaycan’da Þeki’de iken Altýn Orda kuvvetlerinin Derbend’i geçip Þirvan yöresini yaðmaladýðý haberini aldý. Bunun üzerine Toktamýþ Han’a karþý yürüdü. 23 Cemâziyelâhir 797’de (15 Nisan 1395) Terek ýrmaðý
kýyýsýnda yapýlan savaþý kazandýysa da Toktamýþ’ý ele geçiremedi. Toktamýþ’ýn kuvvet toplayarak yeniden mücadeleye giriþmesinden çekindiði için Özü (Dinyeper) ýrmaðý taraflarýna gidip Toktamýþ’la iþ birliði yapmýþ olan bazý kabileleri cezalandýrdý; onlarý Balkanlar’a doðru sürdü ve kuzeye Ten (Don) ýrmaðýna yöneldi. Moskova
yakýnlarýna ulaþarak etrafý yaðmaladý ve
dönüþ yolunda zengin þehirler olan Azak,
Hacý Tarhan (Astarhan-Ejderhan) ve Berke
Sarayý’ný yaðmalayýp yaktý. Berke Sarayý’nda yapýlan kazýlarda bu yangýnýn izlerine
rastlanmýþtýr. Timur’un amacý bu seferle
Altýn Orda’ya kesin bir darbe indirmekti.
Böylece Altýn Orda Hanlýðý’ný parçaladý. Ayrýca bu sefer Orta Asya, Güneydoðu Avrupa, Baltýk ülkeleri ve Rusya bakýmýndan
önemli sonuçlar doðurdu; Ruslar’ýn güçlenmesinin önü açýlmýþ oldu.
Timur 1396 yýlý güzünde Derbend, Azerbaycan ve Ýran üzerinden Semerkant’a döndü. Baþþehrini dünyanýn en büyük þehri
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haline getirme düþüncesiyle fethedilen ülkelerden getirdiði mimar ve ustalara Semerkant’ýn imarýný emretti. Beþ yýllýk seferden sonra Hoten ve Çin taraflarýna yönelme düþüncesiyle torunu Muhammed
Sultan’ý hazýrlýk yapmasý için doðuya gönderdi. Ancak fikrini deðiþtirerek Hindistan’a gitmeye karar verdi. Bunun sebebi
tam bilinmemekle beraber ileride yapmayý tasarladýðý seferlerine maddî kaynak
saðlama amacý taþýdýðý söylenebilir. Nihayet “kâfirler ve putperestlerle cihad” adý
altýnda Receb 800’de (Mart-Nisan 1398)
Semerkant’tan hareket etti. O sýrada Pencap ve Sind bölgeleri, merkezi Delhi olmak
üzere Tuðluk Hükümdarý II. Mahmud Nâsýrüddin Han’ýn hâkimiyetindeydi. Timur
yolu üstündeki Hindular’a aðýr kayýplar verdirdi; ardýndan Delhi yakýnýnda Tuðluk hükümdarý ile karþýlaþtý ve onu yenilgiye uðrattý, Delhi’de büyük bir yaðma ve katliamda bulundu. Bol ganimet ve fillerle 29
Nisan 1399’da Semerkant’a döndü.
Timur’un Anadolu’dan çekilip Toktamýþ
Han’ý yendikten sonra Hindistan’a yönelmesi kendisine karþý oluþturulan dörtlü
ittifakýn çözülmesine yol açtý. Timur, Toktamýþ’ý ikinci defa maðlûp ettiði sýrada
Þirvan’da iken Yýldýrým Bayezid’e bir mektup göndererek Berkuk ile Kadý Burhâneddin’e haddini bildireceðini yazmýþ, zýmnen ona ittifaktan ayrýlmasýný ihtar etmiþti. Fakat ittifak üyeleri arasýndaki baðlar gevþeyince müttefikler, Timur’u Anadolu ve Suriye üzerine yürümeye teþvik
eden veya onunla iþ birliði yapanlarla mücadeleye girdiler. Bu arada Karakoyunlular ve Celâyirliler de eski yurtlarýný elde etmek için Timurlular’la mücadeleye baþlamýþlardý. Kadý Burhâneddin’in 1398 yazýnda Timur’a taraftar olan Akkoyunlu Beyi Karayülük Osman Bey tarafýndan öldürülmesi bölgede saðlanan iþ birliðinin sonunu getirdi. Yýldýrým Bayezid’in Anadolu’da Karamanoðullarý’na karþý giriþtiði mücadele neticesinde Konya, Lârende ve Aksaray gibi þehirleri ele geçirmesi, Kadý Burhâneddin’in öldürülmesiyle önce Amasya’yý, ardýndan Sivas’ý kendi topraklarýna
katmasý, 1399’da Memlük sultanýnýn vefatý üzerine Fýrat bölgesine inerek Malatya, Darende ve Divriði’yi iþgal etmesi söz
konusu ittifakýn tam anlamýyla çökmesi
demekti. Timur bu durumdan faydalanacaktý.
Hindistan seferinin ardýndan bir süre
Semerkant’ta kalan Timur Ýran’a yöneldi.
Kafkaslar’ýn güneyindeki Gürcü ve Ermeniler’in yeniden etrafa saldýrýlarda bulunduklarýný öðrenmiþ, daha önce Hülâgû Han

tahtýna gönderdiði oðlu Mîrân Þah’ýn uygunsuz davranýþlarýndan haberdar olmuþtu. Kadý Burhâneddin ile Berkuk’un ardarda ölümleri, Berkuk’un yerini çocuk
yaþtaki Ferec’in almasý ve Memlük Devleti
içindeki mücadeleler, Bayezid’in Anadolu’da birliði silâh zoruyla saðlamasýnýn yarattýðý hoþnutsuzluk Timur’un büyük bir
güçlükle karþýlaþmayacaðýný gösteriyordu.
Timur, 8 Muharrem 802 (10 Eylül 1399)
tarihinde “yedi yýllýk sefer” diye adlandýrýlan (1399-1404) batýya doðru son seferine
çýktý. 1399-1400 yýlý kýþýný Karabað’da geçirdikten sonra Bingöl’e ulaþtý. Anadolu ve
Suriye’yi istilâ etmek için siyasal ortam
çok uygundu. Timur’un Azerbaycan’a gelmesiyle yurtlarýný terkeden Karakoyunlu
Yûsuf Bey ile Celâyirli Sultan Ahmed, Timur’un Sivas’a gitmek niyetinde olduðunu iþittiklerinden Memlükler’e sýðýnmaya
karar vermiþler, ancak bu gerçekleþmeyince Timur’un Sivas’ý ele geçirmesinin ardýndan güneye doðru indiðini görüp Bayezid’e
sýðýnmýþlardý.
Timur ile Yýldýrým Bayezid arasýnda gidip gelen elçiler herhangi bir anlaþma zemini oluþturamadý. Yýldýrým Bayezid’in Timur’un müttefiki Mutahharten’in merkezi Erzincan’a yürümesi Timur’a Anadolu
üzerine tasarladýðý seferi için meþrû bir
sebep hazýrladý. Fakat Timur, emanla teslim olduðu halde bütün halkýný kýlýçtan
geçirdiði Sivas’ý zaptettikten sonra önce
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güneye Memlükler’e yöneldi. Suriye’de
Halep, Hama, Humus ve Dýmaþk gibi þehirleri aldý. Memlükler’e aðýr bir darbe indirdi, ardýndan tekrar Tebriz’e döndü. Bu
sýrada Yýldýrým Bayezid’e gönderdiði tehdit mektubunda kendi baþarýlarýný sayýp
döktü ve onun kendisine itaat etmesini
istedi. Buna karþýlýk Bayezid de kendi soyunu ve zaferlerini sayarak savaþ için hazýr olduðunu bildirdi. Timur bu cevaba karþý aralarýnda dostluk saðlanmasý gerektiðini, bu dostluðun kâfirlere karþý Ýslâm’ýn
gücünü arttýracaðýný yazdý; Bayezid’in oðullarýndan birini rehin olarak göndermesini
ve kendisinin yolladýðý hil‘ati giymesini istedi. Bu açýkça Bayezid’in kendisine tâbi
olmayý kabul etmesi anlamýna geliyordu.
Bu arada ordusunu takviye eden Timur,
geride kalan son önemli rakibi Bayezid ile
savaþa karar verdiðinden ona kabul edilemeyecek tekliflerde bulunmayý sürdürdü. Önceki talepleri yanýnda Anadolu beylerinden alýnan yerleri eski sahiplerine geri vermesini, Kara Yûsuf’un kendisine teslim edilmesini istedi. Bayezid bütün teklifleri reddetti. Timur böylece Bayezid’i suçlayýp savaþýn sorumluluðunu ona yükleme
siyaseti izliyordu.
7 Þevval 804’te (10 Mayýs 1402) hareket
eden Timur Kemah, Sivas, Kayseri, Kýrþehir üzerinden gelip Ankara’yý kuþattý. Bu
sýrada Yýldýrým Bayezid de Ankara’ya yaklaþmýþ bulunuyordu. Savaþýn cereyan ettiði saha doðuda Çubuk çayý vadisi (Ankara Esenboða Çubuk Hacýlar köyü); batýda Kuþçudaðý, Miredaðý, Ova çayý, Kýþlacýk deresi; kuzeyde Cankurtaran; güneyde Karacaviran, Kuþçudaðý arasýnda kalmaktaydý.
Asýl vuruþma, Çubuk çayýndan itibaren batýya doðru yaklaþýk 6 km. kadar uzanan Kýzýlcaköy deresinde cereyan etti. Taraflarýn
kuvvetleri hakkýnda deðiþik rakamlar verilmektedir. Osmanlý ordusunun 70.000 kiþi, Timur ordusunun ise bundan daha fazla olduðu bildirilmekteyse de Timur’un ordusunun daha kalabalýk oluþu dýþýnda bu
rakamlar güvenilir deðildir. Savaþýn günü
için 27 Zilhicce 804 (28 Temmuz 1402) Cuma genelde kabul görmüþtür. Timur, Ankara Savaþý’nda Osmanlý ordusunu maðlûp etti. Yeni ele geçirilmiþ Anadolu beyliklerinin askerleri Timur’un yanýndaki beylerinin tarafýna geçmiþti. Bozgundan dolayý herkes bir an önce kendi yurtlarýna
dönmeye bakýyordu. Devlet ileri gelenlerinden her biri bir þehzadeyi yanýna alarak
kaçmýþ ve yalnýz kalan Bayezid esir düþmüþtü. Bu durum Osmanlý Devleti’nde büyük bir krize yol açacak ve fetret devri baþlayacaktý.

Timur, savaþýn ardýndan baþta Bursa olmak üzere Anadolu’nun çeþitli yerlerine
asker sevketti; kendisi Kütahya, Denizli,
Aydýn, Ayasuluk, Tire yoluyla Ýzmir’e gitti.
XIV. yüzyýlýn ortalarýndan beri Türkler’in
elinden çýkmýþ bulunan Ýzmir’i ve etrafýndaki bazý kaleleri aldý, þehri Aydýnoðullarý’na býraktý. Buradan Rumeli’ye geçmek
niyetinde olduðu anlaþýlmaktadýr. Nitekim
Bizans Ýmparatoru Manuel Palaiologos’tan
Rumeli’ye geçiþ için gemi hazýrlamasýný
istemiþti. Manuel, Timur’un Ýstanbul üzerine yürüyeceði ihtimalini düþünerek elçi
ve armaðanlar gönderip baðlýlýðýný bildirmiþti. Fakat Timur bundan vazgeçti, Ýzmir’den tekrar doðuya döndü. Denizli’den
Akþehir’e doðru yöneldiði sýrada Yýldýrým
Bayezid’in Akþehir’de öldüðü haberini aldý (Mart 1403). Bir yýl kadar Anadolu’da
kalýp Anadolu beyliklerini canlandýran Timur, Ankara Savaþý sýrasýnda kendi saflarýna geçen Orta Anadolu’daki Kara Tatarlar’ýn
büyük bir kýsmýný göçürerek Muharrem
807’de (Temmuz 1404) Semerkant’a döndü ve bu seferindeki zaferlerini kutlamak
için toylar, ziyafetler düzenledi.
Artýk sýra Çin’e gelmiþti. Timur’u Çin üzerine bir sefere iten sebepler tam olarak
belli deðildir. Kendisi bunu müþriklere aðýr
bir darbe indirmek maksadýyla açýklamýþtý.
23 Cemâziyelevvel 807’de (27 Kasým 1404)
Semerkant’tan ayrýlarak Siriderya ýrmaðýný buzlarýn üstünden geçip Otrar’a vardý, fakat burada hastalanarak 17 Þâban
807’de (18 Þubat 1405) öldü ve Semerkant’taki türbesine defnedildi. Geriye iki
oðlu Mîrân Þah ile Þâhruh kalmýþ olmakla birlikte kendisi torunu Pîr Muhammed’i
veliaht tayin etmiþ, fakat buna raðmen
kimse onun hükümdarlýðýný tanýmamýþtý.
Delhi’den Moskova’ya, Çin’den Ýzmir’e kadar uzanan seferleri ve fetihlerine raðmen
ölümünde vârislerine býraktýðý ülke o kadar geniþ deðildi. Ölümü oðullarý ve torunlarý arasýnda þiddetli taht mücadelelerine
yol açmýþ, sonunda küçük oðlu Þâhruh hâkimiyeti ele geçirmiþtir.
Büyük bir cihangir olarak tanýnan Timur onunla görüþen Clavijo’ya göre sade
görünüþlü, baþýnda kürk baþlýðý bulunan
azametli bir hükümdardý. Oldukça zeki ve
kurnazdý. Her þeyden önce göçebe kabilelerin baðlýlýðýný kazanýp zamana ve zemine göre deðiþen siyasî bünyeyi geliþtiren,
kalabalýk ordularý fetihlere yönelten etkili bir devlet adamý, askerî bir taktikçi ve
strateji uzmanýydý. Daha baþýndan itibaren durumunu güçlendirip meþruiyet kazanmak için kukla bir haný tahta oturtup
onun adýna devleti idare etmek suretiyle

bir taraftan Cengiz Han soyunun destekleyicisi tavrýný sürdürürken Cengiz Han soyundan bir kadýnla (Saray Melik [Mülk] /
Bîbî Haným) evlenip “Küregen” (han güveyisi) unvanýný kullanmaya hak kazanmýþtý.
Müslüman bir çevrede doðup büyüyen Timur eski Türk ve Moðol geleneklerini yaþatmaya çalýþmýþ, bu arada töre / yasayý
da ihmal etmemiþti. Ýbn Arabþah’a göre
yasayý þeriata tercih ediyordu ve bu yüzden bazý ulemâ tarafýndan kâfirlikle suçlanmýþtý. Gerek kýssahanlardan dinledikleri gerekse ulemâ ile sohbetlerinden edindiði bilgilerle Ýslâm dini hakkýnda mâlûmat sahibi olmuþtu. Ulemâya SünnîlikÞiîlik meselelerine dair tartýþmalar yaptýrýr, bu tartýþmalara bizzat kendisi de katýlýrdý.
Horasan’da Þiî Serbedârîler’in reisi Hâce Ali b. Müeyyed ile görüþmesinde Sünnîliði destekleyen, Mâzenderan’da Þiî seyyidlerini cezalandýran Timur, Þam bölgesinde Ali taraftarlýðý tavrýný takýnmýþ ve
Sünnîler’ce koyu bir Þiî diye nitelenmiþti.
Bir iþi yapmak istediðinde kendini haklý
göstermek için Kur’an’dan âyetler okuyabilecek derecede bilgiliydi. Tarihçi Nizâmeddîn-i Þâmî’nin naklettiði bir olay Timur’un düþüncesi hakkýnda fikir vericidir.
Timur, Ýran ve Turan ülkesinden topladýðý ulemâ ile Ýslâmiyet hakkýnda konuþurken eski devrin ulemâsýnýn hükümdarlarý
irþad ettiðini, gerekli uyarýlarda bulunduðunu, kendilerinin ise bunlarý yerine getirmediðini söylemiþ, buna karþýlýk onlar
da kendisinin davranýþlarý ile herkese örnek olup insanlarýn öðütlerine ihtiyacý bulunmadýðýný belirtmiþlerdi. Þeriatýn yasaya
üstünlük kazandýðý oðlu Þâhruh zamanýndaki tarihçilerin Timur’u olduðundan
daha çok dindar gösterme eðilimi taþýmalarý tabiidir. Aslýnda din, onun için siyasî
emellerine eriþebilmek amacýyla kullandýðý
bir vasýtadan baþka bir þey deðildi. Zaman
zaman Hz. Ali taraftarý imiþ gibi bir tavýr
takýnmasýna raðmen onun on iki imam
Þiîliðine baðlýlýðýný ileri sürmek için hiçbir
delil yoktur. Sikkelerinde dört halifenin adý
yer almakta, oðul ve torunlarý arasýnda
Ömer ve Ebû Bekir adlarýna rastlanmakta, ancak Ali adý hiç görülmemektedir.
Seferlerinin Türk-Ýslâm devletleri üzerine yöneltilmiþ olmasýndan dolayý Timur
aðýr eleþtirilere uðramýþtýr. Aslýnda bu faaliyetleri o dönemin hâkimiyet anlayýþý düþünülerek deðerlendirilmelidir. Cihan hâkimiyeti fikrine sahip bulunan Timur’un
amacý o zamanýn dünyasýna kendi idaresini tanýtmaktý. Tarihçi Yezdî ona, “Dünya
iki hükümdara yetecek kadar deðerli ve
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büyük deðildir; Allah nasýl bir tane ise sultan da bir tane olmalýdýr” sözünü isnat
eder. Timur’un, hâkimiyetini kabul etmeyenlere çok sert ve zalimce davrandýðýna,
Ýsfahan’dan Delhi’ye, Tebriz’den Sivas’a,
Astarhan’dan Baðdat’a kadar ele geçirdiði bazý þehirlerde büyük tahribat ve katliam yaptýðýna dair dönemin kaynaklarýna
yansýyan birçok rivayet vardýr. Hatta onun
zulümlerine dair müstakil kitaplar yazýlmýþtýr. Bütün eleþtirilere raðmen Orta Asya göçebelerinin ÝslâmIaþmasýnda Timur’un
büyük hizmetler gördüðü inkâr edilemez
bir gerçektir. Hükümranlýðý süresince bütün gücü kendi elinde tutmuþ, saygý duyduðu insanlardan, ulemâ veya þeyhlerden hiçbirinin siyasî bir gücünün bulunduðu görülmemiþtir. Ýktidar ve fetih hýrsýný hiçbir zaman dizginleyememiþ, seferlerini daima kendisi yönetmiþ, çeþitli kabilelere mensup beylerin ve soylarýnýn güçlenmesini önlemek için onlarý kontrol altýnda tutmuþtur. Bu durum, ölümünden
sonra haleflerinin hâkim olduðu bölgelerde hüküm sürmelerini güçleþtirmiþ, vârisini zor duruma sokmuþ, vasiyetinin yerine getirilmesini de engellemiþtir.
Timur’un teþkilâtçý bir lider niteliði taþýdýðý anlaþýlmaktadýr. Devlet teþkilâtý ve
ordu sisteminde bunun izleri görülür. Bozkýr kültürünün hüküm sürdüðü bölgelerden çok þehir kültürünün hâkim olduðu
memleketleri ele geçirme amacýný taþýyan Timur göçebelerce hoþ karþýlanmayan
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bir harekette bulunup Semerkant’ý baþþehir yapmýþ ve burada binalar inþa ettirmiþtir. Ele geçirdiði ülkelerden getirdiði
usta ve sanatkârlara Semerkant civarýnda Dýmaþk, Þîraz, Sultâniye ve Baðdat adlarýný verdiði köyler kurdurmuþ, þehrin dýþýnda bað ve bahçeler yaptýrmýþtýr. Semerkant’ta Timur’un bizzat ilgilenerek inþa
ettirdiði yapýlarýn en muhteþemi Bîbî Haným Mescidi adý verilen Semerkant Camii’dir. Onun Semerkant’taki büyük yapýlarýndan biri de Gök Saray olup daha çok
devlet hazinesinin saklanmasý için kullanýlmýþtýr. Kendisi ve hânedan mensuplarýndan bazýlarýnýn gömülü olduðu türbeyi
de (Gûr-ý Emîr) Timur yaptýrmýþtýr. Onun
inþa ettirdiði eserlerin en önemlilerinden
bir diðeri Ahmed Yesevî Hankahý’dýr.
Yezdî’nin kaydettiðine göre Timur ülke içinde tarýma elveriþli hiçbir yerin boþ
kalmasýna razý deðildi. Bu düþünceyle ele
geçirilen ülkelerden birçok aþireti baþka
yerlere göçürerek o zamana kadar iskân
edilmemiþ yerleri iskâna açmýþ, Horasan’da Murgab, Azerbaycan’da Beylekan olmak üzere ülkenin pek çok yerinde kanallar kazdýrmýþtýr. Anadolu’dan göç ettirilen 30.000 çadýr Kara Tatar’ýn çoðunu Isýk
Göl dolaylarýnda yerleþtirmiþtir. Clavijo’nun
ifadesine göre Timur baþþehrini dünyanýn
en mükemmel þehri yapmak için ticareti daima teþvik etmiþtir. Bu düþünceyle
1402’de Fransa kralýna gönderdiði mektupta karþýlýklý ticaretin teþvik edilmesini, tüccarlara güçlük çýkarýlmamasýný, zira dünyanýn tüccarlar sayesinde bayýndýr
hale geldiðini yazmýþtýr.
Timur, baþarýlarýnýn yazýlarak þahsýnýn
ölümsüzleþtirilmesini arzu ettiðinden seferleri sýrasýnda kâtiplerine Türkçe ve Farsça günlük tutturuyordu. Bu sebeple Nizâmeddîn-i Þâmî ve Þerefeddin Ali Yezdî’nin æafernâme’leri onun hayatý için en
önemli kaynaklardýr. Timur’un, ele geçirdiði ülkelerden Semerkant’a götürdüðü
sanatkârlar içinde bazý mûsikiþinaslar da
bulunuyordu. Ýbn Arabþah’ýn Timur devri hânendeleri arasýnda saydýðý Abdüllatîf
Damganlý, Mahmud ve Cemâleddin Ahmed Hârizmli, Abdülkadir b. Gaybî Meragalý olup Celâyirli sarayýndan getirilmiþti.
Bu dönemde mûsikide özellikle iki kiþinin
adýndan üstat diye söz edilir. Bunlardan
biri Endicanlý Yûsuf, diðeri Abdülkadir-i
Merâgý’dir. Timurlular devri resim sanatýnýn kaynaðý Baðdat, Tebriz ve Þîraz okullarýdýr. Timur bu þehirleri ele geçirdikten
sonra buralardaki sanatkârlardan bazýlarýný Semerkant’a götürmüþ, daha sonra
onlardan bir kýsmý torunu Gýyâseddin Bay-

sungur tarafýndan Herat’ta toplanmýþtý.
Ýbn Arabþah, Timur devrinin en büyük nakkaþý olarak Baðdatlý Abdülhay Hâce’yi anmaktadýr.
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Timur tarafýndan kurulduðu için onun
adýna nisbetle Timurlular þeklinde anýlýr.
Timurlular, Semerkant merkezli geniþ bir
coðrafyaya yayýlmýþtýr. Hânedanýn egemenliðindeki ana coðrafya Cengiz Han’ýn oðlu
Çaðatay’ýn payýna düþen kýsmý içine alýr.
Timur’un doðduðu tarihlerde (1336) Çaðatay Hanlýðý sarsýntý geçirmekteydi. Hâkimiyet Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok kabile reislerinin elinde bulunu-

yordu. Timur 1370’te Mâverâünnehir’e hâkim olarak Semerkant’ta tahta oturdu.
782’de (1380) Ceyhun’u (Amuderya) geçip Horasan’a yaptýðý, “üç yýllýk sefer” diye
anýlan (1386-1388) askerî harekâtý sonucu
Azerbaycan’ý ele geçirdi ve Irak’a kadar
topraklarýný geniþletti. Daha sonra Altýn
Orda Hanlýðý’ný parçalayarak bu kesime,
oradan Anadolu ve Suriye’ye yönelip Baðdat’a kadar ilerledi, böylece çok geniþ bir
alanda hâkimiyet kurdu. Timur, 1399-1400
döneminde Memlükler’i ve ardýndan Osmanlýlar’ý yendi; bölgedeki eski beylikleri
tekrar canlandýrýp onlara egemenliðini kabul ettirdi. 807’de (1405) vefatý sýrasýnda
geride çok geniþ sýnýrlarý olan bir imparatorluk býraktý. Ancak kurduðu siyasî birlik
hânedan mensuplarý arasýndaki kavgalar
yüzünden kýsa sürede parçalandý ve yaklaþýk bir asýr sonra ortadan kalktý.
Timur’un ölümü büyük bir hâkimiyet
mücadelesinin baþlamasýna yol açtý. Veliahtý Pîr Muhammed, oðlu Þâhruh ve Mîrân Þah’ýn oðlu Halil Sultan hükümdarlýklarýný ilân ederek saltanat mücadelesine giriþtiler. Semerkant’ý ele geçiren torunu Halil Sultan þehri muhafaza edemedi. 1409’da hâkimiyeti ele geçiren Timur’un küçük
oðlu Þâhruh 823 (1420) yýlýna kadar batýda ciddi bir teþebbüste bulunamadý. Timur’un ölümünün üzerinden üç yýl geçmeden Karakoyunlular, Azerbaycan’da
hâkim olmak suretiyle Timurlular için bir
rakip haline geldiler. Öte yandan Ankara
Savaþý’nýn ardýndan parçalanan Osmanlý Devleti yeniden toparlanmýþtý. Osmanlýlar’ýn Timur’un canlandýrdýðý Anadolu
beyliklerine karþý tutumu da hoþ karþýlanmýyordu. Vaktiyle Timur’a olduðu gibi
þimdi de Þâhruh’a Anadolu’ya gelmesi yolunda çaðrýlar yapýlýyordu. Zaman zaman
Þâhruh’un, babasýnýn daha önce ele geçirdiði yerleri yeniden istilâ edip Boðazlar
üzerinden Balkanlar’a ve Kýrým’dan tekrar
Azerbaycan’a dönme niyetini taþýdýðý söyleniyordu. Hem Ortadoðu’da gücünü göstermek hem de kendisine bir türlü baþ
eðmek istemeyen Karakoyunlular’a aðýr
bir darbe indirmek için Þâhruh 1420, 1429
ve 1434 yýllarýnda Azerbaycan’a ve Doðu
Anadolu’ya kalabalýk ordusuyla seferler
düzenledi. Ýlk iki sefere Belh, Tohâristan
ve Fars valiliði yapan oðlu Ýbrâhim Sultan
da katýldý. Ancak Karakoyunlu Türkmenleri meselesi onun saðlýðýnda çözülemedi.
Bu tehlike ileride daha da büyüyerek Cihan Þah zamanýnda Karakoyunlular’ýn Timurlu topraklarýnýn büyük bir kýsmýný ve
Herat’ý ele geçirmelerine kadar vardý. Öte
yandan devamlý þekilde Mâverâünnehir’e

akýnlarda bulunan Özbekler (Þeybânîler), bu
faaliyetlerini gittikçe arttýrýp Þâhruh’tan
sonra ortaya çýkan mirzalar arasýndaki mücadelelerde faal bir rol oynadýklarý gibi devleti ortadan kaldýran baþlýca unsur oldular.
Þâhruh, 1446’da kendisine karþý ayaklanan torunu Sultan Muhammed üzerine
gittiði sýrada Rey yakýnýnda öldü (12 Mart
1447). Þâhruh’un oðlu Ýbrâhim Sultan ve
diðer erkek çocuklarý daha önce vefat etmiþlerdi. Yerine oðlu Uluð Bey geçti (14471449). Babasý zamanýnda hâkimi bulunduðu Semerkant’tan baþþehir Herat’a seyahatinden baþka ülkenin diðer yörelerine gitmemiþti. Babasýnýn batýya yönelik seferlerine onun gönderdiði yardýmcý birlikler katýlýyor, fakat kendisi bölgesine yakýn
yerlerde cereyan eden savaþlarda bile yer
almýyordu. Babasýnýn saðlýðýnda tek erkek
evlât olduðundan veraset konusuyla ilgilenmemiþti. Ýki yýllýk saltanatý mücadeleler içinde geçti, oðlu Abdüllatif tarafýndan
öldürülünce ülkede karýþýklýklar daha da
arttý, devlet Herat ve Semerkant merkezli iki kola ayrýldý. Abdüllatif devri (14491450) Uluð Bey devriyle kýyaslanacak olursa din adamlarý için iyi, ahali ve asker için
kötü bir devir oldu. Onun suikast sonucu
öldürülmesinin ardýndan Ýbrâhim Sultan’ýn
oðlu Mirza Abdullah (1450-1451) hapisten
çýkarýlarak tahta oturtuldu. Semerkant’ta Abdüllatif’in þiddete dayanan idaresinden sonra nisbeten daha yumuþak bir dönem baþladý. Uluð Bey zamanýndaki düzen âdeta geri geldi. Fakat devlet idaresindeki bu deðiþiklik özellikle din adamlarýnýn yaþadýðý Buhara’da hoþ karþýlanmýyordu. Abdüllatif’in ölüm haberi üzerine
þehrin daruga ve kadýsý esir bulunan Ebû
Said’i serbest býrakarak ona biat etmiþlerdi. Ebû Said Mirza Han, Özbekler’den
yardým saðlamak suretiyle Semerkant’a
yürüdü ve Çaðataylar’ý yenilgiye uðrattý,
þehri ele geçirip tahta oturdu. Ebû Said
Mirza Han’ýn saltanatý ise (1451-1469) Uluð
Bey’inkinin aksine din adamlarýnýn hâkimiyet devriydi. Ebû Said, Semerkant’a Uluð
Bey’in deðil Abdüllatif’in öcünü almak üzere girmiþti. Bundan sonra Semerkant’ta
Uluð Bey’in kýrk yýlý bulan hâkimiyeti yerine Ebû Said’in Taþkent’ten davet ettiði
Nakþibendî þeyhi Hâce Ubeydullah Ahrâr’ýn
yine kýrk yýl sürecek olan mânevî hâkimiyeti baþlamýþ oluyordu.
Türkistan’da bu olaylar cereyan ederken Horasan ve Irâk-ý Acem’de Timurlu
mirzalarý arasýndaki çekiþmelerden yararlanan Karakoyunlu Hükümdarý Cihan Þah,
862’de (1458) Horasan’a yürüyüp Herat’ý
ele geçirdi. Cihan Þah artýk sadece Mâ177

