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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
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verâünnehir hâkimi Ebû Said’den endiþe
duymaktaydý. Ebû Said’in Herat’a doðru
ilerlediðini öðrenen Cihan Þah, bu sýrada
oðlu Hasan Ali’nin Tebriz’i ele geçirerek
hükümdarlýðýný ilân ettiðini öðrenince Horasan’da daha fazla kalamadý, Ebû Said ile
anlaþýp dönmeye karar verdi. Cihan Þah’ýn
Horasan’ý boþaltmasý, Irâk-ý Acem, Fars ve
Kirman’ýn Karakoyunlular’da kalmasý þartýyla barýþ yapýldý. Fakat bir süre sonra Cihan Þah’ýn öldürülmesi üzerine Ebû Said,
Ýran’ýn batý bölgesini ele geçirmeye karar
verdi. Esasen Cihan Þah’ýn oðlu Hasan Ali
babasýnýn öcünü almak için Ebû Said’den
yardým istiyordu. Ebû Said, Akkoyunlu Uzun
Hasan Bey’e karþý harekete geçen Hasan
Ali’ye yardým etmek ve batýda Türkmenler’in elindeki topraklarý geri almak düþüncesiyle yola çýktý, ancak bu sefer onun ölümüyle sonuçlandý (1469). Ebû Said’in ölümüyle Timurlular, Horasan’ýn batýsýnda kalan topraklarý Akkoyunlular’a terketmiþ oldular.
Ebû Said’in ölüm haberi Herat’a ulaþýnca Hüseyin Baykara (1470-1506) þehre girdi. Hüseyin Baykara daha çok oðullarý ile
uðraþmak zorunda kaldýðý gibi zamanýnda siyasî, idarî ve malî güçlükler ortaya çýktý. En büyük sýkýntý malî hususlarda kendini gösterdi. Buna çare olarak çeþitli kimseler vezirlik makamýna getirildi. Zaman
zaman iki kiþi ayný anda vezir olduysa da
bu durum türlü aksaklýklara yol açtý. Bu
sýralarda baþþehir Herat, Ortaçað’larýn diðer merkezleri olan Dýmaþk, Baðdat, Kahire ve Ýstanbul gibi hem yüksek bir medeniyet hem eðlence merkezi durumuna
gelmiþti. Bu genel rehavet ve ciddi anlamda gelir azalmasý türlü siyasî çalkantýlara
yol açtý. Özbekler’in zaferini kolaylaþtýran,
Bâbür’ün hâtýralarýnda anlattýðý, Hüseyin
Baykara’nýn ölümünden sonra birbirinden
nefret eden oðullarý Muzaffer Hüseyin ile
Bedîüzzaman’ýn ortak sultan ilân edilmesi
son derece tehlikeli bir geliþme oldu. Mâverâünnehir’de durumunu kuvvetlendiren
Muhammed Þeybânî Han Mayýs 1507’de
Herat’ý ele geçirdi. Ahlâk telâkkileri zaafa
uðramýþ, canlýlýðýný kaybetmiþ bir þehir toplumunun yýpranmamýþ Özbekler karþýsýnda tutunmasý zaten beklenemezdi. Þah
Ýsmâil’in 916’da (1510) Þeybânî Han’ý öldürmesinden yararlanan Bâbür’ün bütün
gayretlerine raðmen ülke Özbek istilâsýndan kurtarýlamadý. Timurlu sülâlesi ancak
Bâbür’ün Hindistan’da kurduðu devlet sayesinde varlýðýný sürdürebildi.
Devlet Teþkilâtý. Timur devlet teþkilâtýný eski Türk ve Moðol geleneklerine göre
oluþturmuþtu. Ýbn Arabþah’a göre Timur
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yasayý þeriata tercih ediyordu. Timurlu tarihçileri oðlu Þâhruh’u ise þeriata baðlý bir
hükümdar diye anarlar. Uluð Bey babasýnýn aksine devlet idaresinde dedesi Timur’u
taklit etmiþti. Uluð Bey’den sonraki hükümdarlar hâkimiyeti ele geçirmek veya
sürdürebilmek için din adamlarýna daha
fazla ilgi göstermiþtir. Abdüllatif, Ebû Said ve oðlu Sultan Ahmed þeriata göre hareket ediyorlardý. Hüseyin Baykara daha
serbest düþünceli bir hükümdardý. Timur,
devletini bir dünya hâkimiyeti fikri çerçevesinde tasarlamýþtý ve dünyanýn iki hükümdara yetecek kadar büyük olmadýðýný söylüyordu. Cengiz Han ailesiyle akrabalýða özel bir önem veren Timur 1370’te
Gazân Han’ýn kýzý Saray Mülk Haným’ý nikâhýna almýþ, ancak bu hanýmdan oðlu olmamýþtý. Timur ölünceye kadar Cengiz
Han soyundan birini -kukla dahi olsa- han
sýfatýyla yanýnda bulundurmuþ, kendisi bey
unvaný ile yetinmiþti. Daha sonra Uluð Bey
de Cengiz Han soyundan gelen kiþileri hanlýk tahtýna oturtmuþ, ancak Þâhruh zamanýnda buna gerek duyulmamýþtýr. Diðer Türk devletlerinde görüldüðü gibi Timurlular’da da belli bir veraset usulü yoktu. Ülke hânedanýn ortak malý kabul ediliyor ve bütün mirzalar ayný þekilde yetiþtiriliyordu. Bir eyalet merkezine gönderilen mirza orada devlet merkezindeki saray ve idare teþkilâtýný aynen kurar, âdeta bir hükümdar gibi bölgeyi idare ederdi. Mirzalarýn hukukî durumlarý ve devletin hânedanýn ortak mülkü kabul edilmesi sýk sýk ayaklanmalara ve taht mücadelelerine yol açmýþtýr.
Türk-Moðol unsurlarý ile yerli Ýran ve Ýslâm unsurlarýnýn karýþmasýndan meydana gelen Timurlular’da devlet merkezinde askerî ve idarî-malî iþlere bakan baþlýca
iki divan mevcuttu. Tavacý Divaný adý da verilen Dîvân-ý Büzürg-i Emâret’in beyleri diðer bütün görevlilerin önündeydi. Türkler
ve Türkleþmiþ Moðollar’la ilgilenen bu divana Türk Divaný da deniliyor, kâtiplerine
ise “bahþý” veya “nüvîsendegân-ý Türk” adý
veriliyordu. Divanýn baþýnda bir divan beyi
bulunuyordu, ayrýca pek çok tavacý emîri
mevcuttu. Geniþ yetkilere sahip tavacýlar
askeri topluyor, ordunun nizam ve inzibatý ile uðraþýyor, ganimeti paylaþtýrýyor ve
hükümdarýn önünde geçit resmi yaptýrýyordu. Hükümdarlarýn hassa alayý 1000
kiþilik Kavçin Bölüðü idi. Bunun dýþýnda
hükümdarýn yakýnlarýndan “içki, inak, yasavul” ve “çehreler” vardý. Ordu “tümen”
(10.000), “binlik” (hezâre) ve “yüzlük”lerden
(koþunlar) meydana geliyor, sað kanat, sol
kanat ve merkezle öncü ve artçý kýsýmla-

rýna ayrýlýyordu. Ordunun silâh ihtiyacýný
karþýlamak üzere cebehâne (kurhâne) bulunmaktaydý ve bunun idaresi kur beyine
aitti. Savaþta yararlýlýk gösterenler ödüllendiriliyor, kendilerine soyurgallar veriliyordu. Hükümdarýn hizmetindekilere bir
ihsaný olan bu tabirle daha çok dirlik gibi
arazi kastediliyordu. Soyurgal sahibi bütün vergilerden muaf tutuluyor, devlet hazinesine ödenen vergileri toplama hakkýný
kazanýyordu. Soyurgallar zamanla veraset
yoluyla intikal etmeye baþlamýþ, din adamlarý ve ibadet yerleri için de verilmiþtir.
Türk-Moðol topluluklarý dýþýndaki halkýn iþleriyle ve malî hususlarla ilgilenen
ikinci divan Dîvân-ý Mâl (Sart Divaný) diye
adlandýrýlýyordu. Divanýn baþýnda bir divan
beyi bulunuyor, kâtiplerine vezir veya nüvîsendegân-ý Tâcik deniliyordu. Bu divanýn beyleri teþrifatta tavacý emîrleriyle vilâyetlerin darugalarý arasýnda yer alýyordu. Baþlýca görevleri vergi iþlerini yürütmek, tarým üretimiyle ilgilenmek, þehirlerin imarýyla uðraþmak ve gelirlerin arttýrýlmasýný saðlamaktý. Para bastýrýlmasý,
hesaplarýn tutulmasý, vergilerle ilgili yolsuzluklara dair þikâyetler de bu divanýn
görev alanýna giriyordu. En yüksek para
birimi tümen olmakla birlikte en çok kullanýlan para biriminin kepekî dinarý ile dirhem ve tenge olduðu anlaþýlmaktadýr. 1
tümen 10.000 dinar karþýlýðýydý. Gümüþ
kepekî dinarýnýn 2 miskal (yaklaþýk 9 gr.)
tam ayar gümüþ olduðu kaydedilmektedir.
Timur zamanýnda tarýmýn canlandýrýldýðý dikkati çeker. Timur iþlenebilecek hiçbir yerin boþ býrakýlmasýný istemiyordu.
Bu maksatla pek çok kabileyi baþka yerlere göçürerek iskân edilmemiþ yerleri iskâna açmýþ, ülkenin çeþitli yerlerinde kanallar kazdýrmýþtýr. Bu etkinliklere Þâhruh zamanýnda da devam edilmiþtir. Þâhruh 1410 yýlýnda Moðol istilâsýndan beri harap durumda bulunan Merv þehrinin imarýný emretmiþ, 1435’te Kazvin’e geldiðinde Azerbaycan ve Irâk-ý Acem’in imarýný
istemiþ, boþ kalan topraklarýn iþlenmesini
saðlamak için köylülerden beþ yýl süreyle
vergi alýnmayacaðýný ilân etmiþtir. Devletþah, her ne kadar Uluð Bey döneminde
arazi vergisinin en düþük seviyeye indirildiðini ve bunun köylünün refahýný arttýrdýðýný, Ýsfizârî de Hüseyin Baykara zamanýnda halkýn kendini tamamen ziraata verip tarýma açýlmayan arazi kalmadýðýný ifade ediyorsa da köylünün sýkýntý içinde yaþadýðýný dile getiren kayýtlar da mevcuttur.
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Ticarî faaliyetlere gelince Semerkant’ta
pek çok dokuma imalâthanesi bulunuyor
ve þehir baharat ticaretine merkezlik ediyordu. Clavijo’nun yazdýðýna göre Timur ticareti daima teþvik etmiþ, bu düþünceyle
Fransa kralýna gönderdiði mektupta karþýlýklý olarak ticaret yapýlmasýný istemiþtir.
Tüccarlarý koruma siyaseti Þâhruh zamanýnda da sürdürülmüþtür. Tebriz ve Sultâniye’nin ticarî önemi devam etmiþ, Sultâniye milletlerarasý bir pazar konumuna
yükselmiþtir. Güneydeki Hürmüz’ün de ticaret merkezi olduðu anlaþýlmaktadýr. Menþei Uygurlar’a kadar giden, Moðollar devrinde canlandýrýlan, devlet sermayesine dayalý ortaklýk kurumu bu dönemde de etkiliydi. Devlet hazinesinden yardým alan ortaklara büyük imkânlar saðlanýyor, bunlara tarhanlýk verilerek vergiden muaf tutuluyordu. Hissedarlar arasýnda hükümdar ailesinin ve ileri gelenlerin bulunduðu
bu ortaklýklarda faizle borç verme usulü
de uygulanmýþ, bu uygulama þeriata aykýrý olduðundan zaman zaman anlaþmazlýklara ve ulemânýn itirazlarýna yol açmýþtýr. Baþþehir Herat devlet gelirlerinin toplandýðý yerdi. Hüseyin Baykara devrinde
Herat’ta biriken servet iktisadî faaliyetleri
arttýrmýþ, eski çarþý ve pazarlar yeni ilâvelerle büyütülmüþtür. Herat’a baðlanan
ticaret yollarý üzerinde yeni ribâtlar yapýlmýþtýr.
Din ve Kültür. Timurlu sülâlesi mensuplarý baþlangýçta Sünnî olduklarý gibi halkýn çoðunluðu da Sünnî idi. Ancak Gîlân,
Mâzenderân, Hûzistan ve Sebzevâr bölgelerinde Þiîlik aðýr basmaktaydý. Medreselerde Sünnî sistemine göre eðitim yapýlmasýna raðmen Þiîliðin yayýlmasýna ve Râfizî cereyanlara engel olunamamýþtýr. Hurûfîler, Nurbahþîler ve Müþa‘þaalar bu cereyanlarýn baþlýcalarý idi. Sünnî tarikatlarýn
en yaygýný Nakþibendîlik’ti. Nakþibendî tarikatýna adýný veren Bahâeddin Nakþbend,
Timur’a çaðdaþ olmasýna raðmen kaynaklarda Timur ile Buharalý þeyhler arasýndaki münasebete dair hiçbir bilgi yoktur. Timur, Ýslâm dini ve tarihi hakkýnda epeyce
mâlûmata sahipti. Seferlerini gazâ diye
adlandýrmakla birlikte din, Timur nezdinde siyasî amaçlarýna eriþebilmek için kullandýðý bir araçtan baþka bir þey deðildi.
Þeriat hükümlerine uymaya ve emirlerini
uygulamaya çalýþan Þâhruh ise yaþayýþý ve
davranýþlarýndan dolayý her asrýn baþýnda
bir din müceddidinin geleceði yolundaki
hadise dayanarak tarihçi Abdürrezzâk esSemerkandî tarafýndan asrýn müceddidi
olarak gösterilmiþtir. Sadr, þeyhülislâm,
kadý ve müderris gibi devlet hizmetinde-

ki görevlilerle halk kitlelerinin temsilcileri
durumundaki tarikat þeyhleri ve derviþleri arasýnda mücadele eksik olmazdý. Timurlu hükümdarlarýnýn Sünnî olmasý ve
Sünnî tarikatlarýn bilhassa Þâhruh’un þahsýnda büyük bir koruyucu bulmasýna raðmen Þiîlik cereyaný gittikçe güçlenerek XV.
yüzyýlýn sonunda büyük çatýþmalara yol
açmýþtýr. Nihayet Sünnîliðin temsilcileri
Þiîliðe karþý giriþilen mücadelelerde baþarý
gösteremeyecek duruma düþmüþ ve Ýran’da Þiîlik dinî görüþlerini mutaassýp taraftarlarýndan saðladýklarý askerî güçle birleþtiren, baþlangýçta Sünnî esaslara sahip,
ancak zamanla Þiîliðe intisap eden Safevîler’in ve Ýran’ýn resmî mezhebi haline gelmiþtir.
Timur seferleri esnasýnda günlük tutturuyordu. Ýlhanlýlar’da büyük geliþme gösteren tarihçilik Timurlular zamanýnda da
himaye görmüþtür. Nizâmeddîn-i Þâmî ve
Þerefeddin Ali Yezdî’nin æafernâme’leri
Timur’un baþarýlarýný anlatýr. Þâhruh’un
saltanatýnýn ilk yýllarýnda Natanzî’nin telif
ettiði MünteÅabü’t-TevârîÅ-i Mu£înî genel bir tarihtir. Þâhruh devrinin en büyük
tarihçisi hiç þüphesiz Hâfýz-ý Ebrû’dur.
Onun Þâhruh’a takdim ettiði Mecmû£a
ile Zübdetü’t-tevârîÅ-i Bâysungurî (Mecma£u’t-tevârîÅ) adlý eserleri meþhurdur.
Abdürrezzâk es-Semerkandî’nin Ma¹la£-ý
Sa£deyn ve Mecma£-ý Ba¼reyn adlý eseri 830 (1427) yýlýndan sonra verdiði bilgiler açýsýndan deðerlidir. Hüseyin Baykara
ve veziri Ali Þîr Nevâî, Herat’a hâkim olunca Timurlu sarayý yeniden bir ilim merkezi haline gelmiþ ve tarih alanýnda önemli
eserler yazýlmýþtýr. Bunlardan ilki Mîrhând’ýn
Rav²atü’½-½afâß adlý yedi ciltlik kitabýdýr.
Mîrhând’ýn torunu Hândmîr’in ¥abîbü’ssiyer’i de deðerli bilgiler ihtiva eder. Hüseyin Baykara dönemindeki Herat’ta günlük hayat Vâsýfî’nin Bedâyi£u’l-vešåyi£ adlý eseri sayesinde öðrenilmektedir. Bu devirde Farsça þiir gerilemeye yüz tutmuþtur. Baþlýca temsilciler olarak Hâfýz-ý Þîrâzî ve Abdurrahman-ý Câmî sayýlabilir. Ayrýca Ni‘metullah-ý Velî, Kasým-ý Envâr tasavvufî þiirin önemli temsilcileridir.
Zengin þehir merkezlerinde Ýran þairlerini tanýmýþ olan Timurlu mirza ve beyleri kendi dilleriyle de þiirler yazýlmasýný arzu ediyordu. Bu sayede yazýlan þiirler, Ali
Þîr Nevâî ile klasik Ýran örneklerinin mükemmelliðine eriþtiði gibi Nevâî Muhâkemetü’l-lugateyn adlý meþhur eserini kaleme almýþtýr. XV. yüzyýl Çaðatay edebiyatýnýn ilk mühim simasý olan Sekkâkî’nin
divaný bugüne ulaþmýþtýr. Fars hâkimi Mirza Ýskender adýna kaleme aldýðý Ma¼ze-

nü’l-esrâr adlý mesnevisiyle tanýnan Hârizmli Haydar Tilbe “Türkî-gûy” lakabýyla
þöhret kazanmýþtýr. XV. yüzyýlýn ilk yarýsýnýn en güçlü þairi Lutfî’dir. Þairleri himaye eden mirzalarýn kendileri de Türkçe þiirler yazýyordu. Bunlar arasýnda Seyyid Ahmed, Ýskender ve Ebû Bekir zikredilebilir.
Bazý beyler adýna Uygur alfabesiyle eserler telif edildiði de görülmektedir. Mansûr Bahþî 1435’te Bahtiyârnâme’yi, Melik Bahþî 1436’da Mi‘racnâme’yi kaleme
almýþ, yine ayný yýllarda Tezkiretü’l-evliyâ yazýlmýþtýr.
Zamanlarýnýn büyük bir kýsmýný seferlerde geçiren Timurlu hükümdar ve beyleri eðlenceden de geri kalmýyorlardý. Timur’un seferleri sýrasýnda ele geçirerek
Semerkant’a gönderdiði sanatkârlar içinde bazý çalgýcý ve okuyucular da bulunuyordu. Ýbn Arabþah, Timur devri hânendeleri arasýnda Abdüllatif, Mahmud, Cemâleddin Ahmed ve Abdülkadir-i Merâgý’nin
adlarýný sayar. Clavijo’nun da anlattýðý gibi kadýn ve erkeklerin katýldýðý toylar veriliyor, bu arada çalgýlar çalýnýp þarkýlar söyleniyordu. Hüseyin Baykara devrinde Herat’ta biriken servet ve bunun saðladýðý
refah mûsiki meclisleri düzenlenmesini ve
mûsikiþinaslarýn çoðalmasýný saðlamýþtýr.
Yine seferler esnasýnda Semerkant’a götürülen sanatkârlara ait mimari eserler ve
onlarýn duvarlarýný süsleyen resimler kaynaklarda zikredilir. Ýbn Arabþah, Timur devrinin en büyük nakkaþý olarak Baðdatlý Abdülhay Hâce’yi zikretmektedir. Kendisi de
hattat olan Mirza Gýyâseddin Baysungur,
Herat’taki konaðýný zamanýn sanat akademisi haline getirmiþtir. Daha sonra Hüseyin Baykara ve Ali Þîr Nevâî’nin þahsýnda yeniden koruyucu bulan sanatkârlar
ortaya çýkmýþ, tabiat manzaralarýný geleneksel unsurlarla birleþtirerek kitap ressamlýðýnda bir yenilik yapmayý baþaran
Bihzâd yetiþmiþtir. Yine devlet adamlarýnýn sanatkârlarý korumasý sonucunda meydana gelen eserler Batý’da “Timurlu rönesansý” tabirinin doðmasýna yol açmýþtýr.

TÝMURLU HÜKÜMDARLARI
Timur

771 (1370)

Halil Sultan

807 (1405)

Þâhruh

811 (1409)

Uluð Bey

850 (1447)

Abdüllatif

853 (1449)

Mirza Abdullah

854 (1450)

Ebû Said

855 (1451)

Ahmed
Mahmûd b. Ebû Saîd

873 (1469)
899-906 (1494-1501)
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TÝMURLULAR
Uluð Bey’den Sonra Horasan’da
Hüküm Sürenler
Bâbür

853 (1449)

Mahmûd b. Bâbür

861 (1457)

Ebû Said

863 (1459)

Yâdigâr Muhammed

873 (1469)

Hüseyin Baykara

875 (1470)

Bedîüzzaman

911-913 (1506-1507)
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ÿÝsmail Aka

Timurlu Sanatý. XIV. yüzyýlýn sonlarýndan XVI. yüzyýlýn baþlarýna kadar Orta Asya ve Doðu Ýran topraklarýyla bugünkü Afganistan’ý içine alan sahada Timurlular
önemli sanat faaliyetleri meydana getirmiþtir. Bilhassa mimari ve kitap sanatlarý olarak da minyatürün deðer kazandýðý
Timurlu devri sanatý Ýran, Orta Asya, Afganistan ve hatta Bâbürlüler devrinde Hint
Ýslâm sanatýnýn geliþmesinde rol oynamýþtýr. Ýslâm sanatý bakýmýndan önemli eserlerin meydana getirildiði bu dönem içinde
tam bir merkezîlikten bahsetmek mümkün olmasa bile Timurlular devri sanatý,
mahallî farklýlýklarýn bir bütün meydana
getirecek biçimde bir araya getirilmeye
çalýþýldýðý geniþ kapsamlý bir sentez teþkil
etmesiyle dikkat çekmektedir. Göz alýcý
eserlerin yapýldýðý yerler arasýnda Timurlu
sanatýnýn genel anlayýþý çerçevesinde ayrý
ve baðýmsýz tavýrlar gösteren sanat merkezleri doðmuþtur. Böylece Semerkant,
Herat ve bir ölçüde Þîraz deðiþik tutumlarýn sergilendiði sanat merkezleri haline
gelmiþtir.

Baþþehir Semerkant’ta Ýran ve Orta Asyalý sanatçýlarýn yaný sýra Hindistan, Anadolu ve Suriye’den getirilmiþ sanatçýlar da
bulunuyordu. Timur devrinde yegâne sanat merkezi olan Semerkant önemli eser180

