Timurlularn slam Maden Sanatna Katklar
Lütfiye Gökta Kaya*
Özet: 14. yüzyl sonlarndan 16. yüzyl balarna kadar ran’da hakimiyeti ellerinde bulunduran Timurlular, tarihsel açdan bakldnda ksa bir dönem varlk gösterseler de, ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda önemli deiiklik ve gelimeler yaratmlardr. Bu dönemden günümüze gelebilen maden eser says fazla olmamakla birlikte,
var olanlar, önceki dönemlerde ran’da üretilen maden ilerinden farkl
olduklarn ilk bakta ortaya koymaktadr. 14. yüzyl sonuna ve 16.
yüzyl bana tarihlenen birkaç örnek ayr tutulursa, Timurlular madenle birlikte tüm el sanatlarnda karlalan ortak bir anlayla, slam sanat içinde “Timurlu beenisi” olarak adlandrlan yeni bir üslup yaratmlardr. Çalmada örneklerle birlikte Timurlu maden sanat deerlendirilmi, deien ve incelen yeni beeninin ortaya çkmasnda etkili
olan kültürel, siyasi ve ekonomik etkenler açklanmtr.
Anahtar Kelimeler: slam maden sanat, Timurlular, ran, Herat.

Giri
Maden sanat, Türk ve slam sanat tarihi aratrmalarnda yeterince çallmayan bir alandr. El sanatlarn oluturan bütünün parçalarndan olan maden sanatna yönelik ayrntl aratrmalarn yaplmas ve yaygnlamas gereklidir. Bu çalmada slam sanat içinde önemli bir yere sahip olan Timurlularn maden sanat incelenmitir. Ad geçen siyasi süreç içinde farkl dönemlere ait farkl örnekler ele alnarak, eserler; malzeme, teknik, biçim, süsleme
teknii ve süsleme program açsndan deerlendirilmitir. Dönemin ksa
olmas ve günümüze gelebilen maden eser saysnn azl deerlendirme
yapmay zorlatrmaktadr. Ancak dönemin minyatür örnekleri maden sanatna ilikin önemli bilgiler içermektedir. Dier yandan maden örnekler üstünde karlalan süsleme programnn benzerleri tezhip, çini ve ahap gibi dier
el sanat örneklerinde de izlenebilmektedir. Bu ortak süsleme programnn
önemli bir nedeni sarayda var olan “kütüphane” ya da “kitaphane”dir.
Özelde kitaphane, genelde kitaphaneyle balantl sosyal, kültürel, siyasi ve
ekonomik etkenler Timurlu maden eserlerinin biçimlenmesinde önemli rol
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oynamtr. Çalma, söz edilen bu konular çerçevesinde gelimekte ve slam
maden sanat içinde Timurlularn yerinin belirlenmesi amaçlanmaktadr.

ran’da Timurlu Öncesi Maden Sanat
Timurlu dönemi maden eserlerini ayrt edebilmek ve slam maden sanat
içindeki yerlerini belirleyebilmek, öncelikle Timurlu öncesi ran maden sanat
örnekleri ile özelliklerini bilmek ve içinde bulunulan sanat ortamn deerlendirmekle mümkün olacaktr.
Bu noktadan hareketle 13. yüzyl ortasndan itibaren Timurlu öncesi ran
maden sanat incelendiinde, 1281 tarihli tek bir örnekle karlalmaktadr.
Bugün Londra British Müzesi’nde bulunan ve Mahmud bn Sungur imzal
eser, pirinçten yaplm, altn ve gümü kakmalarla süslenmitir (Barrett
1949: fig. 32; Mayer 1959: 60).
Marco Polo, Seyahatnamesi’nde ran’da görmü olduu, deerli madenlerden yaplm çeitli kaplardan ve mücevherlerden söz etmektedir. Ülkede
Mool saldrlarna ramen devam eden bir maden eser üretimi vardr. Ancak bu üretimin ülkenin hangi bölgesinde yapld kesin olarak bilinmemektedir. 1220-1252 yllar arasndaki Mool saldrlarndan dolay, dou ran
ehirlerinde, özellikle de Horasan’da üretim olmas uzak bir ihtimal gibi görünmektedir. Bu dönemde ülkenin dousundaki sanatçlar batya doru
kaçarak Irak, Suriye ve Anadolu’ya girmiler ve buralarda atölyelerini yeniden kurarak üretime devam etmilerdir (Fehervari 1976: 107).
Hatta, saldr sürecinde maden eser üretim merkezleri ülkenin kuzeybatsna,
lhanl yönetimindeki Kafkas bölgesine doru da tanmaya balamtr (Atl
1972: 2). Bu dönemde Azerbaycan’da yaplm olan küre biçiminde, altn ve
gümü kakmal bir eser bulunmaktadr. Eser üstünde atl bir figür ve figürün
elinde bir ahin vardr. Figür, banda tipik bir lhanl bal tamaktadr.
Eser hakknda bilinenler, üstünde Sultan Olcayto’nun adnn geçmesinden
öteye gitmemektedir (Harari 1967: 2505, pl.1357A; Fehervari 1976: 107,
fig. 132).
13. yüzyl sonu ile 14. yüzyl balar arasna tarihlenen, ancak yapm yerleri
konusunda farkl görüler olan bir grup amdandan da burada söz etmek
yerinde olacaktr. Belirleyebildiim kadaryla dünya müze ve özel koleksiyonlarnda yaklak 70 tane olan bu amdanlarn yapm yerleri farkl yaynlarda
Musul, Azerbaycan, ran ya da kuzeybat ran ve Anadolu olarak geçmektedir. Bir baka deyile, ayn amdan farkl aratrmaclar tarafndan farkl bölgeye yerletirilmektedir. Gruptan birkaç örnein, Glück vd. (1906: 588) ve
Fehervari (1976: 107) tarafndan ran’a yerletirilmesinden dolay burada
söz konusu edilmi, ancak tarafmdan yaplan çalmalar sonucunda eserlerin
yapm yerlerinin Anadolu ve Konya olduu düünüldüünden (Gökta Kaya
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2001, 2005: 157-191), dolaysyla, ran örnei olarak kabul edilmediinden
çalma kapsamna alnmamtr.

14. yüzyln balarna tarihlenen, yalnzca gövde ksmlarnn dokuz cepheden olumas ile yukarda söz edilen amdanlardan ayrlan ve bir aratrmac
tarafndan kuzeybat ran’a atfedilen (Fehervari 1976: kat.no.137-138) iki
amdan daha bulunmaktadr. Keir Koleksiyonu’nda bulunan, tunçtan ve
pirinçten yaplp, gümü kakmalarla bezenen eserlerin kuzeybat ran’a ait
olduklar yukarda söz edilen amdanlardan yola çklarak tartlabilir.
ran’da 1330’lara kadar gerilemi durumda olan maden ii üretimi 13561393 yllar arasnda ülkenin güneyindeki iraz’ bakent edinen
Muzafferilerle birlikte gelimeye balamtr. Muhtemelen bu bölgeye ait olan
tunçtan yaplm bir tas bulunmaktadr 14. yüzyl balarna tarihlenen, pirinçten yaplan, altn ve gümü kakmalarla süslenen Muzafferi taslar ile ilgili
ayrntl bilgi için bk. (Atl vd. 1985: 155-166). Gümü kakmal olan eser
1971 ylnda Kirman yaknlarndaki kazlar srasnda ortaya çkarlmtr.
13.yüzyl sonlarndan 14. yüzyl sonlarna kadar geçen yaklak yüzyllk dönemde ran’dan günümüze gelebilen maden eserler yukarda söz edilenlerdir.
14. yüzyl sonlarnda ise ran’da Timurlular hakimiyeti ele geçirmitir.

Timurlu Maden Sanat
14. yüzyl sonlarnda güçlü bir grup olarak karmza çkan Timurlular, kendilerine ilk olarak Semerkant’ bakent seçmilerdir. Timur’un olu ahruh
döneminde ise Herat bakent olmutur. Dolaysyla, Semerkant ve Herat,
Timurlu döneminde iki önemli bilim, sanat ve kültür merkezi olarak geliim
göstermitir. Dönemin tarihsel açdan çok uzun olmamasna ve günümüze
gelebilen maden örneklerin azlna karn, Timurlu maden sanat örnekleri
daha ilk bakta kendinden önceki dönemlerde ran’da yaplan örneklerden
farkl olduunu ortaya koymaktadr. Timurlu maden sanat, erken dönem
(14. yüzyl sonlar ile 15. yüzyl balar), klasik dönem (15. yüzyln ikinci
yars) ve geç dönem (16. yüzyl balar) eklinde üç döneme ayrlarak incelenebilir.
Erken Dönem Maden Sanat: 14. yüzyl sonuna tarihlenen Timurlu
maden örneklerinin ilk grubunu, farkl müze ve koleksiyonlarda bulunan alt
tane amdan oluturmaktadr. Örneklerde o güne kadar ki amdan biçimlerinin deimi olduu görülmektedir. Boyun ksmlar kademeli ekilde yükselen örneklerin süsleme anlaylar da farkldr. Üstlerinde emse ve salbek
motiflerine benzeyen kitap sanat etkili düzenlemeler görülmektedir. Bazlarnn üstünde Timur’un ad kaytldr (resim 1). Bazlar ise sanatç imzas tamaktadr.
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Uzun boyunlu bu amdanlardan biri, Izz al-Din b. Tac al Din Isfahani tarafndan 1396-1397 tarihinde Ahmet Yesevi Cami için yaplmtr (Grube
1974: 248-249, fig. 94-96; Harari 1967: pl.1373). Timur tarafndan smarlanan bu amdan ile New York Parish Watson Koleksiyonu’nda bulunan ve
üstünde “Abu al Nasr Hasan Sultan Beg Bahadr” ad geçen amdan (ayrntl bilgi için bk. Sothebys Sat Katalogu, London Nisan 1994, s. 52-60.)
düzenlenileri açsndan benzerlik göstermektedir (Grube 1974: 249). Bahadr Bey amdan, Melikian-Chirvani (1987: 117-147) tarafndan 1470’ten
sonraya tarihlendirilerek Akkoyunlu dönemine yerletirilmitir.
14. yüzyl sonuna tarihlendirilen Timurlu maden örneklerinin ikinci grubunu
iki büyük boyutlu su tas oluturmaktadr. Taslardan ilki, Ahmet Yesevi Cami
için Abd al Aziz Sharaf al Din al Tebrizi tarafndan Timur’un emri ile 1399’da
yaplmtr (Grube 1974: 249, fig. 97-98; Lentz vd. 1989: 29; Mayer 1959:
20-21). Dieri ise, Hasan b. Ali b. Hasan b. Ali sfahani’nin, Sultan Giyath al
Dunya wa’l-din Muhammed Abu Bakr Kart emri ile 1374-1375 yllarnda,
yani bir önceki örnekten ortalama 20 yl önce, Herat’taki cami için yapt
büyük su tasdr (Mayer 1959: 43-44). Tas ran’da antsal maden içilii
okulunun varln göstermesi açsndan önemlidir. 1399 tarihli tas ile yalnz
süsleme açsndan benzemektedir. Biçim açsndan ise Timur’un tas antsal
bir ayaa sahip olmas ile farkllk göstermektedir. Bu açdan ilginçtir, çünkü
12. ve 13. yüzyllarda bu ekilde yüksek ayakl çok sayda tas vardr.
Klasik Dönem Maden Sanat: 15. yüzyln ikinci yarsna gelindiinde,
kaplarn biçimleri, boyutlar, kakma tekniinin uygulan ekli ve süsleme
program deimekte ve erken Timurlu örneklerinden tamamen ayrlmaktadr. Bu dönemden günümüze çok fazla örnek gelmemitir. Ancak gelebilen
örnekler deien beeniyi göstermeye ve dönemin neden “klasik Timurlu”
olarak tanmlandn anlamaya yeterlidir.

Biçim ve Boyut: Bu dönem eserlerinde dikkat çeken ilk özellik, kaplarn
biçimlerinin deimesi ve boyutlarnn küçülmesidir. Günümüze gelebilen
eserler içinde kalem kutusu (resim 2), amdan (resim 3), kase (resim 4), kekül (resim 5) gibi örnekler olmakla birlikte, çounluunu marapalar oluturmakta ve örnekler ortak özellikler göstermektedir (Fehervari 1976: 109;
Grube 1974: 245-246). Marapalar genellikle pirinçten yaplm, altn ve
gümü kakmal, küçük boyutlu örneklerdir. Yüksek olmayan bir kaide üzerinde küre eklinde bir gövde, gövdenin üzerinde silindirik dar bir boyun
ksm, gövde ile boynun birletii yerde bir bilezikten olumaktadrlar. Bir
ksmnda ejder eklinde düzenlenen bir kulp bulunmaktadr. Bu kulp genellikle “S” biçimlidir. Ejderlerin balar oldukça gerçekçi ilenmitir. Kuyruklar
ise delik ii tekniinde yaplan bitki motifleriyle son bulmaktadr.
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Bu biçimdeki kaplarn en erken örnei beyaz yeim tandan yaplm bir
marapadr. 1417-1449 yllar arasnda muhtemelen Semerkant’ta yapld
düünülen (Grube 1966: 136, fig. 75) eser, 14.5 cm. yüksekliindedir ve
bugün Lizbon Gülbenkian Koleksiyonu’nda bulunmaktadr. Üstünde Ulu
Bey’e ithaf edildii yazldr. Ulu Bey’in 1445 ylnda Ming Saray’ndan
böyle yeim kaplar ve bir de ejder bal mzrak ald bilinmektedir (Lentz vd.
1989: 143). Eserin üstünde Ulu Bey’e ithaf edilmesinden baka bilgi olmamas ve muhtemelen Semerkant’ta yapldn belirten yalnzca bir aratrmac olmas marapann Ming Saray’ndan alnanlardan olabileceini düündürtmektedir.
Söz edilen marapa dnda, 15. yüzyl bana ait bir de porselen örnei vardr. Çin’den getirtilen kap, küçük boyutlu, sr alt mavi renkli ve ejder kulpludur. Kap ile Ulu Bey’in marapas dikkate alndnda, Timurlu maden ustalarnn, gerek biçim gerekse süsleme anlay açsndan Çin’den etkilendiklerini söylemek mümkündür.
Yapm malzemesi ve teknii, süsleme teknii ve süsleme program açsndan
ayn özellikleri gösteren küçük marapalar grubunun erken tarihli iki örnei
Berlin slam Eserleri Müzesi’ndeki 1456-57 tarihli örnek (Lentz vd. 1989:
kat.no. 109, Komaroff 1992b: 153-154) (resim 6) ile Londra Victoria ve
Albert Müzesi’ndeki 1461-62 tarihli örnektir (resim 7a-b). Her ikisi de Herat
yapm olan marapalarn bir dier ortak özellii Habib Allah bn Ali Barzani
tarafndan yaplm olmalardr (Harari 1967: 1376B, Grube 1974: 245, fig.
72, Melikian Chirvani 1982: no.109, Lentz vd. 1989: kat.no. 110, Komaroff
19992: 156-159).

Süsleme Teknii: Biçim ve boyuttan sonra klasik Timurlu maden eserlerinde karlalan bir dier farkllk süsleme tekniidir. Bu dönemde kakma
tekniinin uygulan ekli deimitir. Madene bir baka cins maden kaklarak
yaplan süsleme teknii Erken slam Döneminde çok az kullanlm, asl olarak 12. yüzyl ortalarnda Horasan’da gelime göstermitir. 13. yüzyl balarnda ran’dan Mezopotamya’ya, oradan Kuzey Afrika ve spanya hariç dier
slam ülkelerine yaylm, 14. yüzyl boyunca Irak, Suriye ve Msr
Memlüklülerinde devam ederek balca maden süsleme teknii olmutur
(Grube 1966: 136, Erginsoy 1978: 501).
slam maden sanatnda kakma teknii ile süslenmi eserler, dierlerine oranla
deerli parçalardr. Bu örnekler hangi döneme ve bölgeye ait olurlarsa olsunlar, daima yöneticiler, asil kiiler ya da zengin tüccarlar için yaplmlardr
(Grabar 1959: 17). Bu nedenle, kakma tekniini belirli bir dönem ya da
bölgenin teknii olarak tanmlamak yerine, seçkin bir snfn teknii olarak
tanmlamak daha dorudur.
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nce levhalar halinde yaplan, bir anlamda yüzey kakmacl olarak adlandrlabilecek kakma teknii 15. yüzyl Timurlu maden eserlerinde ortadan
kalkmtr. nce bir çizgi halinde soyut bitkisel süslemenin kendisinde yer alan
ya da süslemenin zemininde küçük noktacklar eklinde yaplan kakma teknii kullanlmaya balanmtr (Grube 1974: 245-246).

Süsleme Program: Biçim, boyut ve kakma tekniinin uygulan eklinden
baka, bu dönem maden eserlerindeki son deiiklik süsleme programnda
görülmektedir. O döneme kadar ran’da var olan figürlü ve hikayeci anlatm
ortadan kalkm, yerini soyut, iki boyutlu bitki motiflerinin tekrarndan oluan
bir anlatm almtr. Tüm motifler kaplarn boyutlaryla orantl bir ekilde küçülüp incelmitir. Ayrca kabn yüzeyinin eritler halinde bölünmesi ve kitabe
kuaklar ile çevrilmesi de bu dönemde karlalmayan bir özelliktir.
Erken slam Döneminden itibaren maden eserler üstünde kitabe yer almas,
bu kitabelerin kiminde iyi dilek ve bereket dualar yer alrken, kimilerinde
patron, usta ve tarih, nadir olarak da ehir isimlerinin bulunmas var olan bir
gelenekti. Ancak Timurlular döneminde maden eserler üstünde allagelmi
kitabe anlaynn dnda bir beeni gelitii görülmektedir. O da, nesih ya
da nestalik tarzda Farsça iirlerden alnan beyitlerin birer yüzey süsleme eleman olarak kullanlmaya balanmasdr.
11. ve 14. yüzyllar arasnda birçok kitabe için kullanlan dil Arapça’dr. Farsça kitabeler de vardr. Ancak çok yaygn deildir (Selçuklu dönemindeki
Farsça kitabe kullanm ile ilgili ayrntl bilgi için bk. Ettinghausen 1970: 113131). Böyle Farsça bir kitabe 1181-1182 tarihli bir ibrik üstünde yer almakta
ve Farsça iirin en erken tarihli örneini oluturmaktadr (Komaroff 1992a:
144). 15. yüzyl balar ile birlikte maden eya üstüne yazlm Farsça beyitlerin konular ve kullanl alan büyük bir art göstermitir.
Timurlu maden eserleri üstünde youn ekilde kullanlan bu Farsça yazlar,
yalnz nesnenin kendisi hakknda bilgi vermekle kalmayp ayn zamanda ran
edebiyat ve edebi kiilikleri hakknda da önemli bilgiler içermektedir.
Eserler üstündeki kitabelerde ad geçen airler, Sa’di, Dagigi, Hafz, Kasm elEnvar, Salihi ve Cami’dir (Komaroff 1992a: 144). Beyitler tek bir aire ait
olabilecei gibi, iki ya da üç airin benzer beyitleri de ayn nesne üstünde yer
alabilmektedir.
Çeitli müze ve özel koleksiyonlarda üstünde Farsça beyitlerin yer ald Timurlu maden örneklerini bulmak mümkündür. Bunlardan biri Paris’teki bir
marapadr. Hüseyin bn Mübarek ah imzasn tayan eser 1484 tarihlidir.
Üstünde Kasm el- Envar’a ait bir beyit vardr. Beyit öyledir: “Ebedi hayatn
arap iesi daima temizdir, ancak o benim kalp kasemle daha saf hale geldi”
(Komaroff 1992a: 148) (resim 8).
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Eserler üstüne yazlan beyitlerin nesnenin ilevine uygunluunu göstermesi
açsndan iki amdan üstünde yer alan Salihi’nin beyitleri dikkate deerdir:
“Eer kandilsen baz geceler benim arkadam ol, bana elik et, hangi dua
birinden daha iyi olabilir, sen yln her aynda scaklk verebilirsin” (Komaroff
1992a: 146, Komaroff 1992b: 187, 230) (resim 9).
Maden eyalar üstündeki bu kitabeler genellikle önce bir hattat tarafndan
yazlmakta, sonra maden ustalar tarafndan kopya edilmektedir. Ancak maden ustalarnn kendilerinin yazd kitabe örnekleri de vardr (Komaroff
1992: 152).
Kitabe tayan ve kitabesinde sanatç ad içeren klasik dönem maden örnekleri fazla olmamakla birlikte, kitabesinde sanatç adnn yan sra bani ad ve
yapm yeri yazl bir marapa örnei bu dönem için oldukça önemlidir. Eserin kitabesinde 1447 tarihinde Muhammed bn brahim el Cohori tarafndan
Hüseyin Baykara için Herat’ta yapld geçmektedir (Grube 1974: 245, fig.
76-77). Bu bilgi ile 15. yüzyln ikinci yarsnda Herat’ta atölyeler olduuna
ve üretim yapldna dair kant elde edilmektedir.
Özellikle Herat’ta, 15. yüzyln ikinci yarsnda var olan bu süsleme programnn nereden geldiini ve nasl bu kadar beenilerek yaygnlatn söyleyebilmek çok zordur. Ancak baz görüler bulunmaktadr. Bu görülerden
biri, bir kalem kutusuna dayanlarak ileri sürülmütür. 14. yüzyla ait olduu
bilinen Suriye kökenli kalem kutusu üstünde Timurlu maden eserlerindeki
süsleme anlaynn benzeri ile karlalmaktadr. Melikian-Chirvani kalem
kutusunun ran kökenli olabileceini belirtirken, James Allan ise daha batl
bir kökenden, Anadolu’dan olabileceini söylemektedir. Bir dier yandan
kalem kutusu üstündeki Arapça kitabe kullanm Suriye etkili olarak deerlendirilmektedir. Bu da, maden ii ustalarnn am’dan gelmi olabileceini
göstermektedir. lginç bir dier nokta am Emeviye Cami’nin kapsndaki
metal levhalardan kuzey giriteki 1406 tarihli kapnn, Timurlu döneminde
Herat’ta, 1484 tarihinde, Hüseyin bn Mübarek ah tarafndan yaplan marapann bezemesi ile benzerlik göstermesidir (Allan 1982: 112). Bu verilerden yola çkarak klasik Timurlu maden ii süsleme programnn Suriye etkili
olduu söylenebilir.
Ancak, Timurlu maden örnekleri üstünde karlalan süsleme programnn
benzerlerinin dönemin dier el sanat örneklerinde görüldüü de göz ard
edilmemelidir. 1420-1449 arasna tarihlendirilen Ulu Bey’in sandal aacndan yaplm sandk eklindeki kutusu bunun güzel bir göstergesidir (Lentz
vd. 1989: kat.no.49). Ahabn dnda tezhipte de görülebilen ayn süsleme
programna, Herat’ta 1430’larda Baysungur için kopya edilen ve bugün
Dublin Chester Beatty Kütüphanesi’nde bulunan el yazmasnn takdim sayfas örnek olarak verilebilir (Lentz vd. 1989: fig. 43). Hüseyin Baykara için
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hattat Sultan Ali Mehedi tarafndan yine Herat’ta, ancak 1500 yllarnda
kopya edilen Divan’daki bir sayfann tezhibi, Londra Victoria ve Albert Müzesi’nde bulunan 1510-1511 tarihli pirinç kase (resim 10a-b) ile ayn süsleme
programn paylamaktadr (Komaroff 1992a: 154, fig. 11-12, Komaroff
1992b: 266-267). Dolaysyla, köken Suriye ya da bir baka bölge olsun,
kesin olan Timurlularn bu süsleme programn çok severek, tüm el sanat
ürünlerinde kullandklardr.
Geç Dönem Maden Sanat: Geç Timurlu döneminde klasik dönemin
uzantlar devam etmekle birlikte farkl bir eser grubu ile karlalmaktadr.
Örnekler, klasik dönemden ayrlan, geçmiteki örneklere de benzemeyen ve
yalnzca geç Timurlu döneminde yaayan bir gelenek gibi görünmektedir.
Bunlar çan gövdeli ve ejderli amdanlardr (Allan vd. 1982: res.15e, Lentz
vd. 1989: kat.no.122). Dikkat çeken yanlar boyun ksmlarnn birbirine
dolanm iki ejder gövdesi eklinde olmasdr (resim11). amdanlarn mumluk ksmlar ise ejderlerin balardr Bu ejder balar ile Hüseyin Baykara
marapasnn kulpundaki ejder düzenlemesi birbirine çok benzemektedir.
Ayrca dönemin mücevher parçalarnda da ayn tarzda ejder balar ile karlalmaktadr.

Timurlu Minyatürlerinde Maden Eserlere likin Veriler
Timurlu minyatürleri incelendiinde maden eya betimlemelerinin çok fazla
olduu ve çeitlilik gösterdii izlenebilmektedir. Sk sk betimlenen eyalar,
genellikle çan gövdeli, boyun ksmlar çeitli yükseklik ve ekillerde olan
amdanlardr. Bunlarn yivli gövdeleri genellikle süslenmemitir. Eer süsleme var ise kazma teknii ile yaplm ve basit bitki motiflerinden meydana
gelmitir. Özellikle kabul ya da ziyafet sahnelerinde ibrik ve çeitli ieler
canlandrlmtr. Bu ieler armudi gövdeli, yüksek boyunlu ve seramikten
yaplan örneklere çok benzeyen madeni kaplardr. Bunlarn dnda tepsiler,
marapalar ve çanaklar çok basit süslemeleri ile minyatürlerde yer almaktadr. Bu betimlemelerin çounun küçük olmasndan dolay süsleme motiflerini
ve baz parçalarn ilevlerini anlayabilmek çok zordur. Ancak kubbe eklinde
yaplan küçük silindirik baz maden örnekleri vardr ki, bunlar yüksek yivli
kapaklar ile Timurlu mimarisindeki antsal kubbeleri hatrlatmaktadr. Delik
ii tekniindeki süslemeleri görülebilen bu parçalarn buhurdan ya da mangal
olabilecei düünülmektedir (Grube 1974: 250).
Minyatürlerdeki malzemeler henüz sistemli bir ekilde toplanp, analiz edilmemitir. Ancak biçimler ve özellikleri ksmen ortaya çkarlmtr (Grube
1974: 251). Buna göre, kabartma teknii ile süslenen antsal maden ilerinin
yeni biçimleri 14. yüzyln sonunda gelimi, 15. yüzyln ortalarnda sona
ermitir. Biçimleri, kakma tekniinin uygulan ekli ve süsleme anlay açsndan önceki dönemlerden farkl olan maden ii örneklerinin ise 15. yüzyln
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ikinci yarsnda Herat’ta gelitiini ve 16. yüzyln balarnda sona erdiini
söyleyebilmek mümkündür.

Timurlu Maden Sanatnn Oluumuna Etki Eden Etkenler
Sosyal, Kültürel, Siyasi Etkenler: Timurlu maden sanatnn oluumunda baz sosyal, kültürel ve siyasi etkenler rol oynamtr. Bu etkenlerle
birlikte içinde yaanlan sanat ortam deerlendirilecek olursa, öncelikle Timurlu idarecilerinin ve yaknlarnn sanata olan destek ve koruyuculuundan
söz etmek gerekir. Timur farkl bölgelerde çalan her alandaki sanatçy
Semerkant’ta toplayarak buray dünyann en güzel ehri haline getirmeyi
amaçlamtr (O’Kane 1987: 79). Timur’un eleri, kz kardeleri, ahruh’un
kars Gevherah sarayn kadn banilerindendir. Semerkant’ta birçok yap
yaptrmlardr. Hüseyin Baykara’nn annesi, eleri ve kz kardeleri de ayn
ekilde Herat’ta yaplar yaptran kadn banilerdir (O’Kane 1987: 82-84,
Golombek vd 1988: 62).
Sanat tevik eden ve destekleyen sultanlar, ayn zamanda iir ve edebiyat ile
de ilgilidirler. Örnein, Hüseyin Baykara ile Ali ir Nevai’nin çok yakn iki
dost olduu bilinmektedir. Bilinen bir baka ey ise, sultanlarn ve yönetimde
söz sahibi olan kiilerin maden eya üretimi ile bizzat ilgilendikleridir
(Subtelyn 1988: 489-492). “Süsleme Program” bölümünde ayrntl olarak
söz edilen, Hüseyin Baykara’nn bani olarak adnn yazl olduu iki marapa
bunun güzel bir örneidir.
Baysungur Mirza’nn, Herat’taki saraynda kurdurttuu kütüphane ya da
kitaphane, sanatn her dalndaki gelimede önemli bir etkendir. Baysungur
Mirza küçük yalardan itibaren kitap sanatna yakn ilgi duymu ve 1420
yln izleyen ilk yllarda saraynda bir sanat atölyesi kurmutur. Kitaphane
adndaki bu atölyede birçok sanatçy toplamtr (Özergin 1976: 482).
Kitaphanenin idarecisi olan Tebrizli Cafer Baysunguri yalnz kitap ilerinden
deil, ayn zamanda yap ilerinden ve eya süslemesinden de sorumludur.
Cafer’in arza-dat’ndan anlaldna göre, kitaphanede kitap ve eya süslemesinden sorumlu 24 usta ile 75 yardmcs birlikte çalmaktadr (Özergin
1976: 479-483). Saraydaki bu ortak çalma dönemin el sanat ürünlerinin,
özellikle de maden eya ile kitap sanat ürünlerinin birbirine benzer ekilde
süslenmesine neden olmutur.
ran’da kitaphaneden önce 14. yüzylda da, kitap sanat ustalar ile maden
ustalar birlikte, kimi zaman ayn i yapmnda çalmlardr. Kimi zaman,
maden eyalar üstünde yer alan kitabeler önce bir hattat tarafndan yazlmakta, sonra maden ustas tarafndan üstünden geçilerek kopya edilmektedir
(Komaroff 1992: 152). Bu durum Timurlu dönemi sonuna kadar devam
etmitir. Kitaphanedeki sanat ortam, kabul gören beeniler, bu beenilere
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göre ekillenen kalplar ve sanatçlarn ortak çalmalar, 15. yüzyln ikinci
yars ve 16. yüzyl balarnda maden örnekler üstünde karlalan süsleme
programnn benzerlerinin, tezhip, çini ve ahap gibi dier el sanat örneklerinde izlenebilmesine neden olmutur.
Kitaphanede üretilen eyalar Timurlu devletinin ileri gelenleri için yaplmtr
(Komaroff 1992: 155). Dolaysyla sanata yön verenler bu siyasi baniler
olmutur. Bir baka deyile, baniler sanat eserlerinin malzeme, teknik, biçim
ve süsleme üsluplarnn da belirleyicisidir. Örnein, süslemede istenenler
sanatçya dorudan söylenmektedir. Sultanlarn sipari ettikleri maden eser
grubundan olan, üstünde isim ve ünvanlarn yazl olduu amdanlarda olduu gibi baniler, isim, unvan, iir, dua ya da vermek istedikleri herhangi bir
mesajn en güzel yaz örnei ile eser üstüne yazlmasn isteyebilmektedir.
Sanatçlarn, eya siparii veren sultanlarn saray ya da evlerinde atölye kurarak çalt bilinmektedir (Ward 1993: 25-25). Böylece üretimin kalitesi de
kontrol altna alnmaktadr. Bu da, dönem eserlerinde var olan ince beeninin nedenlerindendir.

Ekonomik Etkenler: Timurlu maden eserlerinin oluumunda etkili olan
bir baka unsur ekonomidir. Daha 12. yüzyllarda ran’da ekonomik kalknmaya bal olarak zengin bir tüccar snfnn olumas, kültür ve sanat hayatn olumlu yönde etkilemitir. 12. yüzyl ortalarndan itibaren maden ustalar
sultan, emir ya da bey gibi devletin ileri gelenlerinden baka, zengin tüccar
aileleri emrinde çalmaya balamlardr. Bu ekilde sanat patronlarnn
saylarnn artmas, maden eya yapmndaki arta neden olmutur. Ayn
zamanda malzeme, teknik, biçim ve kompozisyonlar da çeitlilik göstermitir.
15. yüzyln ikinci yarsna gelindiinde ise suyurgal sistemi ve sisteme bal
olarak vergi muafiyetinin yaygnlamas, sanatsal ve kültürel etkinliklerin
artmasna yol açmtr. Uygurca suyurgamak sözünden gelen suyurgal, hükümdarn bir kimseye bata bulunmas, hediye vermesidir (ayrntl bilgi
için bk. Payda 2006: 195-218). Bu uygulama Moollarn ran’ ele geçirmesinden sonra yaygnlam ve giderek sistemlemitir (Deny 1957: 265). Timurlular döneminde ilk defa ahruh döneminde bu sistemi ile karlalmakta ve yalnz askerlere deil, sivillere (Roemer 1993: 131) ve airlere de
(Fragner 1993: 507) suyurgal verildii görülmektedir. Suyurgal sahipleri
gelirlerinin büyük bir ksmn ticarete ya da sanata aktarmlardr (Subtelyn
1988: 489). Bu dönemdeki ekonomik düzey yükseklii mimarinin, el sanatlarnn, iir ve edebiyatn gelimesine neden olmu ve böylece kültürel ve
sanatsal faaliyetler Herat’ta toplanmtr.
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Sonuç
1370-1505 tarihleri arasnda ran’da hüküm süren Timurlu devleti tarihsel
açdan bakldnda aslnda ksa bir dönem varlk göstermitir. Timur tarafndan kurulan, son hükümdar olan Hüseyin Baykara’nn ölümünden sonra
dalan bu siyasi topluluun, sanatn her alannda gerçekletirmi olduu
atlm, ksa varlk süresiyle badatrlamayacak ölçüdedir. Öncelikle
Semerkant ve Horasan’da etkili olan Timurlular, Hüseyin Baykara döneminde Herat’ta etkili olmu, O’nun döneminde Timurlu devleti en gelimi dönemini yaamtr. Bu gelimilikten maden sanat da payna düeni almtr.
Herat’ta üretilen maden eyalar o gün dünyada o kadar ilgi görmütür ki,
benzerleri Kuzey talya’da özellikle Venedik’te de üretilmitir (Atl vd. 1985:
178, res.24, 63, Grube 1974: 247). Bir baka deyile 15. yüzyl sonlar ile
16. yüzyl balarnda talya’da, ayn malzeme, teknik ve biçimde maden ileri
yaplm, slam süslemeciliine benzer süslenmi ve dorudan Timurlu maden eserlerinden esinlenilmitir.
Bu noktada, Timurlular döneminde Timur ile balayan ve sonraki yöneticiler
tarafndan sürdürülen ticaret politikalarnn da kalknmaya ve sanata etkisinden söz etmek gerekir. Devlet için en büyük gelir kaynann ticaret olduunu bilen Timur, tüccarlara zorluk çkartmayarak onlar koruyan bir siyaset
izlemitir. Ceneviz ve Venedikliler, lhanl yönetimindeki ülkelerle ticari ilikileri sonucunda, Tebriz ve Sultaniye’de ticaret kolonileri kurmulardr. Bu iki
ticaret merkezi Timurlular döneminde de önemini korumutur. Ancak Mool
saldrlar srasnda kimi ehirlerin tahrip edilmesi, Ceneviz ve Venediklilerin
Çin, Dou Türkistan, Hindistan, Karadeniz ve Akdeniz’deki dier ticaret
kolonileri ile ulamn salamada, Tebriz ve Sultaniye yannda Herat’  da
kullanmalarn beraberinde getirmitir (Aka 1991: 123-133). Bu da Ceneviz
ve Venediklilerin Herat’la ilikisini dourmutur. Herat’ta üretilen maden
eyalarn benzerlerinin Venedik’te üretilmi olmasnn açklamas bu süreç
olabilir. Çünkü, tarihin her döneminde ticaret, eserlerin, üsluplarn ve beenilerin dolamnda önemli etkenlerden biri olmutur.
Maden sanat yannda mimari ve tüm el sanat ürünlerinde ortaklk gösteren
bu üslubun yaratlmasnda sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik baz etkenler
rol oynamtr. Timurlu sultanlarnn bizzat sanatn herhangi bir dalyla ilgilenmeleri, sanat desteklemeleri ve kontrol etmeleri üretimin kaliteli olmasn
beraberinde getirmitir. Sarayda bir kitabhanenin varl, burada çalan
sanatçlarn saraya bal birer memur olmas ve üretimin genellikle devletin
ileri gelenleri ya da soylu ve zenginler için yaplmas kalitenin ve ince beeninin nedenlerindendir. Var olan ekonomik güç de önemli bir belirleyendir.
Maden sanat açsndan, kendinden önce ran’da ve dier bölgelerde var
olmayan örnekler veren Timurlular günümüze braktklar tüm eserlerle, slam
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sanat içinde “Timurlu üslubu” ya da “Timurlu beenisi” olarak adlandrlan
bir üsluba imza atmlardr. Bu o kadar yeni ve önemlidir ki, batl aratrmaclar tarafndan “Timurlu rönesans” olarak da adlandrlmaktadr.
15. yüzyln ikinci yarsnda ortaya çkarak 16. yüzyl balarnda sona eren bu
ksa dönem üslup izlerini kendinden sonraki Safavi ve Osmanl sanatlarnda
bulmak mümkündür.
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Resim 3. amdan örnei. u an yeri bilinmiyor (Harari 1967)

Resim 4. Kase örnei. New York Metropolitan Müzesi (Harari 1967)
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Resim 5. Kekül örnei. Paris Baron M. de Rothschild Koleksiyonu (Harari 1967)

Resim 6. 1456-57 tarihli marapa. Berlin slam Eserleri Müzesi
(Lentz vd. 1989)
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Resim 7 a-b. 1461-62 tarihli marapa. Londra Victoria ve Albert Müzesi
(Lentz vd. 1989 )

b. (Harari 1967)
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Resim 8. Üstünde Kasm el Envar’a ait beyit yazl 1484 tarihli marapa.
Nuhad Es-Said Koleksiyonu (Komaroff 1992b).

Resim 9. Üstünde Salihi’nin beyiti yazl amdan. Kahire slam Müzesi
(Harari 1967)
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Resim 10 a-b. 1510-11 tarihli kase. Londra Victoria ve Albert Müzesi
(Komaroff 1992b)

b. (Komaroff 1992b)
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Resim 11. Ejderli amdanlara bir örnek. Leningrad St. Petersburg Müzesi
(Harari 1967)
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The Contribution of the Timurids to Islamic Metalwork
Lütfiye Gökta Kaya*
Abstract: From a historical perspective, the Timurid rule in Persia
from the late 14th to the early 16th century may be regarded as a
short one. In this relatively short time, however, the Timurids have
introduced significant economic, social, cultural and artistic changes
and developments. The number of extant metalworks belonging to this
era is few, but the ones that have remained make it obvious that they
are highly different from examples produced earlier in Persia. Except
for a few examples dating back to the late 14th and early 16th
centuries, the Timurids may be said to have created a new artistic style
in Islamic art. This style, which has come to be called the “Timurid
taste”, may be observed in all kinds of handicrafts including
metalworks. This study evaluates Timurid metalwork through example
artifacts and looks into the cultural, political and economic factors
causing the emergence of this new and refined artistic taste.
Key Words: Islamic metalwork, the Timurids, Persia, Heart.
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ȼɤɥɚɞ Ɍɢɦɭɪɢɞɨɜ ɜ ɢɫɥɚɦɫɤɨɟ ɢɫɫɤɭɫɬɜɨ ɛɪɨɧɡɵ ɢ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ
Ʌɸɬɮɢɣɟ Ƚɺɤɬɚɲ Ʉɚɹ*
: Ɍɢɦɭɪɢɞɵ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥɢ ɂɪɚɧ ɫ ɤɨɧɰɚ XIV-ɝɨ ɜɟɤɚ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ
XVI-ɝɨ ɜɟɤɚ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɧɟɜɟɥɢɤ, ɨɧɢ ɫɦɨɝɥɢ ɜɧɟɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɤɚɤ ɜ
ɢɫɫɤɭɫɬɜɨ ɬɚɤ ɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɫɮɟɪɭ.
ɇɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɛɪɨɧɡɵ ɢ ɦɟɬɚɥɥɚ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɥɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɷɬɢ ɷɤɡɷɦɩɥɹɪɵ ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɬɟɯ, ɱɬɨ ɛɵɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ
ɜ ɂɪɚɧɟ ɪɚɧɟɟ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ɍɢɦɭɪɢɞɵ ɫɨɡɞɚɥɢ ɫɜɨɣ ɧɨɜɵɣ ɫɬɢɥɶ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɥɢɥɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜ ɢɫɥɚɦɫɤɨɦ ɢɫɫɤɭɫɬɜɟ ɢ
ɧɚɡɵɜɚɥɫɹ ɤɚɤ «Ɍɢɦɭɪɫɤɢɟ ɮɚɜɨɪɢɬɵ». ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ
ɢɫɫɤɭɫɬɜɨ Ɍɢɦɭɪɢɞɨɜ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ
ɬɟɱɟɧɢɹ.
 

  : ɂɫɥɚɦɫɤɨɟ ɢɫɫɤɭɫɬɜɨ, Ɍɢɦɭɪɢɞɵ, ɂɪɚɧ, Ƚɟɪɚɬ.

* Ʉɚɪɚɛɸɤɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɤɚɮɟɞɪɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɫɤɭɫɬɜ / ɝ. Ʉɚɪɚɛɸɤ
lgoktaskaya@hotmail.com
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