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Timurids 
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Özet 

Göç, dünya tarihine yön ve ekil veren önemli olgulardan bir 
tanesidir. Günümüzde de bu özelli ini korumakta olan göçün son y llarda 
en yo un görülen türü Beyin Göçü’dür. Bu göç türü yeni bir kavram 
olmakla birlikte bilim adam  göçünün yeni bir ey olmad , en az bilim 
tarihi kadar eski bir geçmi e sahip oldu u bilinmektedir. Yap ld  ehir 
veya ülkeye ilmî ve kültürel geli me yönünden büyük katk s  olan Beyin 
Göçü’nün Ortaça larda görülen en güzel örneklerinden birisi Timurlular 
döneminde ya anan ve Timurlu Rönesans  teriminin do mas nda en büyük 
etken olan göç olay d r. Timurlular n gerileme ve y k lma sürecinde 
ya anan tersine bir Beyin Göçü’nün Hindistan, M s r ve özellikle de 
Osmanl  felsefe-bilim dünyas ndaki geli meler için çok büyük katk s  
olmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Beyin Göçü, Timur, Ulu  Bey, Timurlu 
Rönesans , Semerkand 

 

Abstract 

Migration is one of the important facts that led and shaped world 
history. While preserving this feature, one of the recent forms of 
migration is the Brain Drain. Although this form of migration is a new 
phenomenon, it is a fact that migration of scientists is not a new thing, 
but it has a past as old as the history of science. One of the best 
examples of the Brain Drain, which has an important scientific and 
cultural contribution to the city or country it’s been made, was the 
migration case that took place during the time of Timurids and that was 
the most important factor leading to the rise of the concept of Timurid 
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Renaissance. The per contra the Brain Drain that took place during the 
decline and fall process of Timurids, had a great contribution to the 
developments in the field of philosophy and science in India, Egypt and 
especially the Ottoman lands.  

Key Words: Migration, Brain Drain, Timur, Ulug Beg, Timurid 
Renaissance, Samarkand   

 

Giri  
“Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya topluluklar n 

bir ülkeden ba ka bir ülkeye, bir yerle im yerinden ba ka bir yerle im yerine 
gitme i i”1 olarak tan mlanan göç, insanl k tarihinin en eski olgular ndan 
birisidir. Hemen hemen bütün toplumlar n, ya kendilerinin ba ka co rafyalara 
gitmek zorunda kalmalar , ya da ba kalar n n onlar n ya amakta oldu u 
topraklara gelmeleri dolay s yla tan m  oldu u göç, dünya tarihine yön ve ekil 
veren olaylardand r. Bu özelli ini günümüzde de koruyan ve hatta son y llarda 
dünyan n çe itli bölgelerinde ya anan sava lar ve katliamlar nedeniyle 
uluslararas  bir problem haline gelen göç olgusu, son dönemlerde farkl  
disiplinlerde veya disiplinler-aras  yürütülen çal malara konu olmaktad r. Bu 
çal malara bak ld nda göçler, yap ld  co rafyaya göre: ç Göç veya D  Göç; 
isteyerek yap lmas  ya da yapmak zorunda kal nmas na göre: Zorunlu Göç veya 
Gönüllü Göç; göç edenlerin niteliklerine göre gücü Göçü veya Beyin Göçü gibi 
farkl  isimler almaktad r.  

Bu çal man n ana temas n  da Ortaça larda meydana gelen Beyin Göçü 
olu turmaktad r. Ortaça larda meydana gelen Beyin Göçü’ne Timurlu dönemi 
özelinde yo unla an çal mam zda öncelikle günümüzün en önemli olgular ndan 
birisi olmaya devam eden Beyin Göçü tan mlanacak ve tarihsel süreci üzerinde 
özetle durulacakt r. Ard ndan as l konumuz olan Timurlular döneminde ya anan 
beyin göçü ele al nacakt r. Özellikle hanedan kurucusu Timur döneminde 
ba kent Semerkand’a do ru yo un olarak ya anan Beyin Göçü’nün hangi artlarda 
ve nas l gerçekle ti i anlat lacakt r. Ayr ca Timur döneminde ya anm  olan bu 
göçün sonuçlar  ve Timurlu devletine olan katk lar  de erlendirilecektir. 
Çal man n son bölümünde ise Timurlular n gerileme ve y k lma döneminde 
tam tersine, yani Semerkand’dan ba ka memleketlere do ru olan Beyin Göçü 
üzerinde durularak bu göçlerin di er devletlere ve tüm insanl a olan katk lar  
de erlendirilecektir. Bu son bölüm daha çok Osmanl  topraklar na yap lan 
göçler özelinde ele al nacakt r. 

 
 

Türkçe Sözlük
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Beyin Göçü ve Tarihsel Sürecine K sa Bir Bak  
Mecazî bir anlama sahip olan Beyin Göçü sözlükte “ leri düzeydeki meslek 

ve bilim adamlar  ile uzmanlar n bir ba ka ülkede yerle ip çal ma amac  ile 
kendi ülkelerinden ayr lmas ” olarak tan mlanmaktad r.2 Yani, yüksekö renim 
görmü  ve mesle inde uzmanla m , üstün zekâ ve kapasiteye sahip kimselerin, 
di er bir deyi le bir ülkenin insan kaynaklar n n en de erli k sm n n, çe itli 
sebeplerle ülkeleri d na ç karak gitti i ülkelerde çal mas  ve orada 
yerle mesidir.3 

Özellikle II. Dünya Sava  sonras nda bilim adam  ve mühendis gibi say ca 
s n rl  fakat kalk nma sürecinde stratejik öneme sahip olan seçkin zümrenin 
yapmakta oldu u bu uluslararas  göç hareketinin büyük boyutlara ula mas , 
kalk nmayla ilgili çevreleri ve ara t rmac lar  konu üzerinde ara t rmalara sevk 
etmi tir. 1960’larda önemli ölçüde bilim adam  ve yüksek vas fl  meslek sahibini 
sürekli bir ekilde Kuzey Amerika’ya kaybetti inin fark na varan ngiltere’de, 
akademisyenler “milli bir kay p, e itimli vatanda lar n, yarat c  ve verimli 
potansiyellerinin kayb ” olarak nitelendirdikleri bu göç hareketine The Brain 
Drain ad n  vermi lerdir. Konuyla ilgili olarak çe itli ülkelerde yap lan birçok 
çal ma ve ara t rmada The Brain Migration veya Migration of Talent gibi ifadeler 
kullan lsa da, The Brain Drain en çok kabul gören terim olmu tur.4 

Göçü veren ülke aç s ndan büyük kay p ve zarar, göçü alan ülke için ise 
ekonomik büyüme ve bilimsel geli im gibi birçok aç dan büyük fayda anlam na 
gelen bu göç türü ile ilgili olarak son dönemlerde “Beyin Göçü Ekonomisi” ve 
“Beyin Göçü Sosyolojisi” gibi ara t rmalar yap lmaya ba lanm t r.5 Sosyolojik 
bir terim olarak kar m za ç kan beyin göçü yeni bir kavram ve bu kavram 
hakk nda yap lan ara t rmalar yeni olmakla birlikte, bilim adam  göçünün yeni 
bir ey olmad , en az bilim tarihi kadar eski bir geçmi e sahip oldu u 
bilinmektedir. Yüzy llar boyunca bilim adamlar , özellikle sava  ve i gal 
dönemlerinde veya köklü medeniyet ve rejim de i iklikleri sonras nda daha iyi 
çal ma ortam na sahip olmak ve dü ünce özgürlüklerini koruyabilmek amac yla 
ba ka memleketlere göç etmi lerdir. Bu zorunlu etkenler d nda bilim 
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adamlar n  ve dü ünürleri kendisine çeken Cazibe Merkezleri(The Centre of Charm) 
de her dönemde var olmu tur. Örne in Atina, Yunan uygarl n n her 
kö esindeki bilim adamlar  için bir cazibe merkezi olmu  ve M.Ö. 600 - M.Ö. 
300 y llar  aras nda bu türden göçler hep Atina’ya do ru yap lm t r ki, burada 
Platon’un M.Ö. 388’de kurdu u Akademi ve M.Ö. 335’de Aristoteles’in kurdu u 
Lykeion bilinen ilk ara t rma ve ö retim kurumlar  olarak kar m za ç kmaktad r. 
M.Ö. 300’den itibaren ise skenderiye Kütüphanesi ve Müzesi’nin, Potelemi 
hanedan  döneminde ba ka ülkelerden gelen bilim adamlar n n topland  
önemli bir bilim merkezi haline geldi ini görmekteyiz. M.S. 500 tarihinden 
itibaren dünyan n yeni bilim ve dü ünce merkezi olarak ran’ n do u bölgesi 
yükseli e geçmi tir. Bizans’tan kaçmak zorunda kalan Nesturî Hristiyan bilim 
adamlar  taraf ndan Cundî apur’da kurulan üniversite o dönemde önemli bir 
cazibe ve ilim merkezi haline gelmi tir. Germen stilas  ve Roma’n n dü ü ü 
sonras  bilim ve sanat faaliyetleri uzun süre duraksayan Bat  Avrupa’da ise 
Charlemangne (742-814) ile birlikte onun ba kenti Aachen dönemin en önemli 
cazibe merkezi olmu tur. York’lu Alcuin ve Corbie’li Adalhard gibi birçok 
âlimin topland  bu merkez daha sonra Karolenj Rönesans  olarak an lacak terimin 
kalbini olu turacakt r. slamiyet sonras  dönemde de üstün beyin gücünü 
kendisinde toplayan cazibe merkezlerinin ortaya ç kt n  biliyoruz. Örne in 
Emeviler döneminde am Medresesi ile Abbasiler döneminde Ba dat’ta kurulan 
Darü’l-Hikme sayesinde bu iki ehir Yahudî, Suriyeli, ranl  ve Hindistanl  
birçok âlim ve bilim adam n n ak n etti i merkezler olarak öne ç kar.6  

Günümüze gelinceye kadar farkl  dönem ve co rafyada ya anan ve 
örneklerini daha da ço altabilece imiz bu bilim adam  göçlerinin ana nedeni 
bilim tarihi boyunca bilginin hem maddî hem de manevî güvenli in sa land  
merkezleri, yani huzur ve sükûneti tercih etmesidir.7 II. Dünya sava  öncesinde 
Avrupa’dan, özellikle de Nazi Almanyas ’ndan, Albert Einstein ve Enrico Fermi 
gibi me hur beyinlerin ABD’ye gitmesi, birçok âlim ve bilim adam n n da 
Türkiye’ye gelerek üniversitelerimizde büyük hizmetlerde bulunmas  bunun en 
canl  örne idir. 

 

Timur’un Haleflerine B rakt  lmî ve Kültürel Miras: Semerkand 
slam ve Türk- slâm hükümdarlar n n, âlimleri ve sanatkârlar  saraylar na 

ve kurmu  olduklar  medreseler ya da rasathaneler gibi çe itli bilim merkezlerine 
davet ederek kendilerine yak n tuttuklar , çal malar n  ödüllendirerek hak 
ettikleri de eri verdikleri ve onlardan ilim ve sanat ö rendikleri bilinen bir 
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gerçektir. Âlimlere kar  tak n lmas  gereken bu ekildeki tavr n hükümdarlar n 
aslî görevlerinden birisi oldu u Yusuf Has Hâcib, Nizâmü’l-Mülk ve el-Mâverdî 
gibi dönemin önde gelen âlimleri taraf ndan da özellikle vurgulanm t r.8 Hatta 
Nizâmü’l-Mülk, hükümdar ; “Sanat ve ilim zevkine sahip olan, faziletli kimselere 
ziyaretlerde bulunan, âlimlerine sayg  gösteren, ilim ve hikmet ehli ile alakadar 
olan bir ki i” olarak tan mlamaktad r.9 

Önceki Türk- slâm devletlerinde oldu u gibi Timurlu devletinde de 
hükümdarlar kendilerine verilen bu önemli tavsiyeye uyarak bilim adamlar na, 
âlimlere ve sanatkârlara gereken önemi vermi lerdir. Hanedan kurucusu 
Timur’un bu konudaki örnek tavr  haleflerinin daha sonraki tutumlar  aç s ndan 
önem arz etmektedir. Kendisine kar  olumsuz bir tav r içerisinde olan Arap 
kaynaklar  da dâhil olmak üzere, dönemin tarihçilerine göre Timur, âlimleri ve 
din adamlar n  herkesten üstün tutar ve meclislerinde daima kendilerine yer 
verirdi. Onlarla isti are yapmak ve görü lerini almak suretiyle herhangi bir 
konuda do ru yolu bulmaya çal rd . Meclisinde de devaml  âlimlere ilmî 
münazaralar yapt r rd . Âlimlere ve bilim adamlar na çal malar  ve ara t rmalar  
için her türlü imkân  sa lard . Sanat nda usta olan ki ilere hayranl k duyar, bütün 
zanaat ve meslek sahiplerine de yapt klar  i in büyüklü üne veya küçüklü üne 
bakmadan sahip ç kard . Onun için önemli olan ey sadece yap lan i in faydal  olup 
olmad  idi.10 

Timur’un di er slam ve Türk- slam hükümdarlar ndan en büyük fark  ise, 
fethetti i ülke ve ehirlerdeki me hur âlimleri, bilim adamlar n  ve sanatkârlar  
ba kent Semerkand’a zorla götürmesi, di er bir ifadeyle onlar  zorla göç 
ettirmesiydi. Timur’un bu davran  tarih boyunca görülen ama ad  son 
zamanlarda konulan Beyin Göçü’ne verilebilecek en güzel örneklerden birisidir. 
Göç edenlerin isteyerek de il de Timur’un zorlamas  neticesinde gerçekle en bu 
beyin göçünü Zorunlu-Beyin Göçü eklinde isimlendirmek de mümkündür. 

70 y ll k hayat n n tamam na yak n n  seferlerde geçiren ve Moskova’dan 
Delhi’ye, stanbul Bo az ’ndan Çin’e kadar uzanan olan geni  bir co rafyay  
hâkimiyeti alt na alan Timur, bu co rafya içerisindeki birçok ehir ve bölgeden 
say s z bilim adam , âlim ve sanatkâr  ba kent Semerkand’a getirmi tir. Bu 
say s z kimseye ara t rmalar n  ve ilmi çal malar n  sürdürmeleri, mesleklerini 
icra etmeleri için her türlü imkân  da sa lam t r ki, bu kimselerin ço unlu unun 
Timurlu yüksekö retimine ve ilmi ara t rmalar na yön veren âlimler ile Timurlu 
sanat na ekil veren sanatkârlar oldu u görülecektir. Birkaç örnek vermek 

Kutadgu Bilig, II, Çeviri
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gerekirse akl m za ilk olarak 1379 y l nda Harezm’den getirilen Saâdeddin 
Mesud et-Taftâzânî (ö.1390), 1387 y l nda iraz’dan getirilen Seyyid erif el-
Curcanî (ö.1413), 1393 y l nda Ba dat’tan getirilen Meragal  Abdulkadir (ö.1435) 
ve Abdüllhayy, 1401 y l nda Suriye’den getirilen Siracuddin Muhammed b. 
Ömer-i Halebî, Kad  Muhiyüddin bn el-‘ z, Kad  ehabeddin bn ehid ve 
Kad  emseddin-i Nablusî, 1402 y l nda Anadolu’dan getirilen emseddin 
Muhammed el-Cezerî (ö.1429) (ve o lu Muhammed Asgar b. Muhammed el-
Cezerî11) ile Seyyid Muhammed-i Buharî gibi dönemin me hur âlim ve 
sanatkârlar n n isimleri gelir.  

Zorla göçe tabi tutulan bu beyinlerin vas flar  hakk nda, bilgi alabilece imiz 
ki ilerden birisi Clavijo’dur. spanya’dan elçi olarak Timur’un ölmesinden 
hemen önce Semerkand’a gelen ve uzun süre ehirde kalan Clavijo, 
seyahatnamesinde “Timur’un Semerkand’  dünyan n en asil ve en mükemmel 
ehri yapmak için ticareti devaml  te vik etti ini ve fethetti i yerlerdeki en iyi ve 

en faydal  ki iler ile en usta sanatkârlar  ba kentine getirdi ini” ifade eder. Ayr ca 
“Suriye’deki bütün dokuma, ipek, cam, porselen, ok ve z rh ustalar n , 
Anadolu’dan ise tüfekçileri, kuyumcular , mimarlar  ve di er sanatlardaki hüner 
sahiplerini Semerkand’a getirmi tir. Bu kimseler dünyan n en usta 
sanatkârlar d r. Birçok milletten toplad  bu insanlar n say s  150.000 ki iyi 
a t ndan her türlü meslek Semerkand’da bir araya gelmi  bulunuyordu” demek 
suretiyle Timur’un uygulam  oldu u Zorunlu-Beyin Göçü’nün boyutlar n  
anlamam za yard mc  olur.12  

Bu konuda bilgi alabilece imiz ikinci ki i ise Timur’un uygulad  bu 
Zorunlu-Beyin Göçü’ne bizzat maruz kalm  olan bn Arab ah’d r. Suriye seferi 
dönü ünde Timur taraf ndan ailesiyle birlikte daha 12 ya nda iken D ma k’tan 
al n p Semerkand’a götürülen bn Arab ah(ö.1450) bu kimselerin ço uyla 
Semerkand’da tan m  ve onlar n aras nda ya am t r. Hatta kendisi gibi beyin 
göçüne maruz kalm  olan Seyyid erif el-Curcanî’den tecvid ve emseddin 
Muhammed el-Cezerî’den hadis ve k raat gibi dersler alarak dönemin en me hur 
ulema çevresinde yeti me imkân  bile bulmu tur. Timur’un ölümünden sonra 
ülkesine döndü ü zaman kendisini ve ailesini Semerkand’a zorla götüren 
Timur’u y k c  bir afet ve zalim bir kimse olarak göstermek amac yla ‘Acâ’ib el-
Makdûr fî Nevâ’ibi(Ahbâri) Teymur ad  alt nda onun biyografisini kaleme 
alm t r.13 bn Arab ah bu eserinde Timur’un hizmetindeki âlimler ve 

A BÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

nadolu Orta Asya ve Timur
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sanatkârlar n uzun bir listesini verip, her birinin özelliklerini anlatt ktan sonra 
“Bu kimselerin ço unun kendi alan nda Arap, Fars ve Türk dünyas n n en iyisi 
oldu unu” ifade etmektedir.14 Daha önceki çal malar m zda bn Arab ah ve 
di er tarihçilerin eserlerine dayanarak isimlerini nakletti imiz ve özelliklerini 
sayd m z bu ki ileri burada yeniden tek tek ele almak bu makalenin amaç ve 
kapsam  d nda kalaca ndan, burada daha çok bu âlimlerin Timurlu ülkesine 
ve hanedan üyelerine yapm  oldu u katk  üzerinde duraca z.15 

Sahip oldu u mükemmel haber alma (casusluk) te kilat 16 sayesinde Timur, 
yeteneklerinden çok önceden haberdar oldu u bu önemli ahsiyetleri ç kt  
seferler dönü ünde tek tek toplatarak Semerkand’a getirmi tir. Dönemin en 
seçkin beyinleri olan bu kimseler, kendilerine sa lanan mükemmel çal ma 
ortam nda yapm  olduklar  çal malarla Semerkand’  k sa bir zaman zarf nda 
dönemin en ihti aml  ehirlerinden ve önemli ilim, kültür ve sanat 
merkezlerinden birisi haline getirmi lerdir.17 

Semerkand’ n sahip oldu u ihti am n n en canl  ahitlerinden olan Clavijo 
Semerkand’daki saraylar, kö kler, türbeler, medreseler, camiler, ota lar ve 
çar lar gibi yap lar n ihti am n  ve gerek bu yap larda gerekse de çar larda 
görmü  oldu u çini, süsleme, mücevher ve de erli ta  i çili i gibi Semerkand’ n 
sahip oldu u güzellikleri övmekle bitiremez.18 Hatta ehrin bir ucundan di er 
ucuna uzanan muhte em bir çar n n gece-gündüz çal lmak suretiyle 20 gün 
gibi k sa bir sürede bitirilmesini de en ince ayr nt s na kadar anlat r.19 

Semerkand’da y llarca kalan bn Arab ah’a göre de Timur, Semerkand ve 
civar nda farkl  ekillerde muhte em saraylar yapt rm  ve bu saraylar n iç duvarlar na 
kendisinin portrelerini çizdirmi tir. Ayr ca han mlar , çocuklar  ve torunlar n n 
resimleri ile çe itli hükümdarlar, âlimler ve önemli ahsiyetlerle olan görü melerini ve 
sohbetlerini, askerlerini, av ve sava  sahnelerini tasvir eden manzaralar  da 
resmettirmi tir. Bu saraylar n çevresinde ve Semerkand’ n muhtelif yerlerinde “ rem 
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Ba ”, “Ziynetü’d-Dünya”, “Cennetü’l-Firdevs” ve “el-Cennetü’l-Ulyâ” gibi isimler 
verdi i, içlerine en de erli meyve a açlar n n dikildi i ve halk taraf ndan piknik ve mesire 
alan  olarak kullan lan e siz ba lar ve bahçeler yapt rm t r. Ayr ca Semerkand’ n 
çevresinde Ba dat, D ma k, iraz, Sultaniye, H ms gibi önemli ehirlerin ad n  verdi i 
birçok güzel kasaba ve ehir in a ettirmi tir.20 

Saray tarihçisi olmayan yabanc  Clavijo ile bn Arab ah gibi muhalif bir 
tarihçinin bu ifadelerinden Timur’un uygulad  zorunlu-beyin göçüne maruz 
kalan sanatkârlar ve zanaat sahiplerinin Semerkand’da e siz yap lar ve eserler 
ortaya koyduklar  anla lmaktad r. Timur’un Semerkand’a getirmi  oldu u 
âlimlerin de bu sanatkârlar ve zanaat sahiplerince in a edilen Emir Firuz ah 
Medresesi, Emir digu Medresesi, Mirza Muhammed Sultan Medresesi, Bibi 
Han m Medresesi ve Kutbeddin Sadr Medresesi gibi dönemin önde gelen 
medreselerinde ilmi çal malar, ilmi münazaralar ve ö renci yeti tirmekle me gul 
olmaktayd lar.21 

Emir digu Medresesi, özellikle et-Taftâzânî ve el-Curcânî gibi dönemin en 
me hur iki müderrisine ev sahipli i yapm t r. Timur’un her ikisini de 
Semerkand’da getirmesi ve huzurunda kendilerine münazaralar yapt rmas  
bo una de ildi. Çünkü bu iki âlim de özellikle Anadolu, ran, Hindistan ve 
Türkistan’daki medreselerde verilen icâzetnâmelerde Nas reddin-i Tûsî (ö.1273), 
Kad  Beyzavî (ö.1276) ve Kad  Siraceddin-i Urmevî (ö.1283) arac l yla 
Fahreddin er-Razî (ö.1209)’ye ula an icâzet zincirini k r p, kendi arac l klar  ile 
Fahreddin er-Razî’ye ula t rmay  ba arm lard . Dolay s yla icâzet zincirinin en 
sa lam halkas  olduklar  için de di er âlimlerce ilimde hüccet olarak kabul 
görmekteydiler.22 Ayr ca emseddin Muhammed el-Cezerî de Semerkand’dan 
ayr lana kadar bu medresede ders vermeye devam etmi tir. 

Timur’un Semerkand’da sa lam  oldu u bu kültürel, bilimsel ve sanatsal 
ortam Timur’un çocuklar na ve di er hanedan üyelerine ne gibi katk lar 
yapm t ? Bu sorunun cevab na bakt m zda Timur’un 1371 y l nda iktidara 
gelmesinden önce do mu  olan çocuklar  Ömer eyh(d.1354), Cihangir (d.1356) 
ve Miran ah (d.1366)’ n bu elveri li ortam n olu maya ba lad  dönemlerde 
yeti kin bireyler olmalar  dolay s yla bundan fazla istifade edemedikleri görülür. 
Bu konuda Timur’un en ansl  çocu u, en küçük o lu ahruh idi. ahruh, 1377 
y l nda do du u zaman Timur, Ça atay taht nda oturan ve iktidar n  
sa lamla t rm  bir hükümdar oldu undan onun yeti tirilmesi ve e itimi 
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a abeylerinden çok farkl  olmu tur. çünkü Timurlu devletinde mirzalar ve 
hanedan üyelerinin e itimi bir devlet görevi say ld ndan bu kimselerin 
yeti tirilmesine anne-baba kar mazd . Do um zaman  yakla t nda hamile 
kad n saraya getirilip kendisine özenle bak l r, çocuk dünyaya geldikten sonra da 
annesinden al narak beslenmesi, bak m , giyimi ve e itimi ile ilgili olarak 
hükümdar han mlar ndan birisinin gözetiminde saraydaki özel yeti tiriciler 
görevlendirilir ve çocuk özenle büyütülürdü. Me hur âlimlerden hem dinî, hem 
aklî ilimler olmak üzere çe itli dersler alarak en iyi ekilde yeti meleri sa lan rd . 
Di er Türk devletlerinde oldu u gibi, gelece in muhtemel hükümdar  olan 
mirzalar belli bir ya a geldiklerinde de idarî konularda tecrübe kazanmalar  için 
güvenilir ve seçkin emirler aras ndan seçilen bir atabeyin denetimine b rak l rd . 
Örne in mirzalardan Ulu  Bey’e önde gelen emirlerden âh Melik’in, Halil 
Sultan’a ise Hudaydâd’ n atabey olarak tayin edildiklerini biliyoruz.23  

Dolay s yla ahruh, Timur taraf ndan bir araya getirilmi  saray muhitindeki 
me hur ulemadan e itim alm  ve bir atabey denetiminden geçmi , yani Timur’un 
Semerkand’da yaratmakta oldu u bu elveri li ortam n avantajlar ndan 
faydalanm t . Daha babas n n sa l nda ölen a abeyleri Cihangir (ö.1377) ve 
Ömer eyh (ö.1393) ile babas ndan sonra ölen fakat son y llarda akli dengesini 
kaydeden di er a abeyi Miran ah (ö.1408) ile kar la t r ld nda ahruh’un, 
Semerkand’da toplanan âlimlerin e itiminden geçti i, tart ma meclislerinde 
bulundu u ve kendisini ilmi yönden geli tirmi  oldu u görülmektedir. Bu da onun, 
babas ndan kalan mirasa sahip ç kan, yani din adamlar n , âlimleri, sanatkârlar  ve 
airleri himaye eden bir hükümdar olmas n  daha iyi aç klamaktad r. 

Timur’un Semerkand’da tesis etti i ortam n nimetlerinden gerçek anlamda 
faydalanan as l nesil ise torunlar , yani üçüncü ve sonraki nesil Timurlu mirzalar  
olmu tur. Bu hususta da en ansl  mirzalar n ise Timur’dan sonra tahta ç kan ve 
en uzun süre iktidarda kalan ahruh’un o ullar n n, özellikle de Ulu  Bey’in 
oldu u vurgulanmal d r. Tahta ç kamayan, ama çe itli bölgelerde yöneticilik 
yapan Baysungur Mirza ve brahim Sultan gibi ahruh’un di er çocuklar n n da 
âlimleri ve sanatkârlar  himaye ettikleri bilinmektedir. Hatta üçüncü ve sonraki 
nesil Timurlu mirzalar  sadece bilim adamlar n , airleri ve sanatkârlar  himaye 
etmekle yetinmemi ler, kendileri de bizzat ilim, iir ve sanatla da ilgilenmi lerdir. 
Bunlar n ba nda, ileride ayr nt l  olarak üzerinde duraca m z tarihteki say l  
âlim-hükümdarlardan olan Ulu  Bey gelmektedir. Ayr ca usta bir hattat olan ve 
Herat’taki kona n  zaman n akademisi haline getirerek Baysungurî üslubunu 
yaratan Mirza Baysungur24 ve babas  Ulu  Bey gibi astronomi bilgini olan Mirza 
Abdüllatif, yetenekli birer air olan Seyyid Ahmed, skender ve Ebu Bekir 
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mirzalar ile Sultan Hüseyin Baykara25 gibi daha birçok Timurlu hanedan 
üyesinin ilim ve sanatla ilgilendi ini biliyoruz. B dönemde ayr ca Ça atay 
Türkçesi’nin üstad  olan ve eserleriyle Türk dili ve edebiyat na yön veren Ali ir 
Nevâî gibi bizzat bilim ve sanatla u ra an devlet adamlar  da yeti mi tir.26 

 
Timur Sonras  Beyin Göçünün Durumu 
Bu bölümde Timur’un 1405 y l nda ç kt  ve tamamlayabilseydi bölgede 

ya ayan daha birçok bilim adam  ve sanatkâr  zorunlu-beyin göçüne tabii tutaca  
Çin seferi s ras nda hayata gözlerini yumduktan sonra Semerkand ehrini ve 
Semerkand’da zorla göçürülmü  olan beyinlerin durumunu tart aca z. 

Timur’un ölümü üzerine torunu Halil Sultan Semerkand’a hâkim olmu  ve 
Mirza ahruh ise bu arada yöneticisi oldu u Herat’ta hükümdarl n  ilan 
etmi ti. Uzun süren mücadelelerin nihayetinde 1409 y l nda Mirza ahruh ye eni 
Halil Sultan’  ikna ederek ba kent Semerkand’  kendisinden teslim ald . Fakat 
Mirza ahruh Semerkand’ta çok fazla kalmayarak ehrin idaresini o lu Ulu  
Bey’e b rak p, buradaki idarî ve askerî i leri yürütmek üzere Emir ah Melik’i 
kendisine atabey atamak suretiyle Herat’a döndü ve 1447 y l nda ölene kadar 
devleti buradan idare etti.27 

ahruh’un ba kent olarak Semerkand yerine Herat’  seçmesinin en önemli 
nedeni babas  Timur zaman nda kuvvet kullan larak bast r lmakta olan müfrit- iî 
karakterli dinî-sosyal hareketlerin, Timur’un ölümüyle ülkede ortaya ç kan 
karga a döneminde tekrardan harekete geçmi  olmas yd . Bu hareketlerin 
büyümesiyle ortaya ç kacak olan tehlikeyi acilen önlemek ve mevcut siyasî 
durumun devaml l n  garanti alt na almak ihtiyac  a r bas yordu. Bu tehlike 
kar s nda ba kentini Semerkand’dan “ slâm n Kubbesi” diye adland r lan 
Herat’a ta yarak uygulamak zorunda kald  slamile tirme ve Sünnî 
canland rma siyasetinin temellerini at yordu. Bu ta nma Mâverâünnehir’den 
Horasan’daki eski f k h, slâmî e itim ve dindarl k merkezlerine do ru bilinçli 
bir yönelme olup, yeni bir kültürel uyum sürecinin ba lamas na da i aret 
ediyordu.28 Bu siyaset do rultusunda ahruh’un bir di er uygulamas  1411 
y l nda yasa ve yarg y  kald rarak, eriat  tek ba na geçerli k lmas  oldu.29 

Divan-i Sultan Hüseyin Mirza Baykara  “Hüseyinî”

Mirza ahruh ve Zaman  (1405-1447)
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Hemen ard ndan Ulu  Bey, bu uygulamam n etkinli ini artt rmak amac yla 
babas  ahruh ad na dedesi Timur zaman nda Semerkand’a getirilmi  olan bilim 
adam , ulema ve sanatkârlar n evlerine geri dönmesine izin veren bir ferman 
ç kard .30 Ulu  Bey’in kendi iste i ile mi yoksa babas  ahruh’un zorlamas  ile mi 
ç kard ndan emin olamad m z bu ferman Timur’un uygulam  oldu u 
zorunlu-beyin göçünün sonu ve bundan ma dur olan ki ilerin evlerine geri 
dönebilmesi, yani Tersine Beyin Göçü veya ç Göç olarak adland r labilecek yeni bir 
göç dalgas  anlam na geliyordu. O günün perspektifinden bak ld nda Suriye ve 
Anadolu gibi ülkelere dönecekler Tersine Beyin Göçü, Herat ve iraz gibi ehirlere 
dönecekler ise sadece Timurlu ülkesinde yol ald klar  için ç Göç yap yor 
olacaklard .  

Fakat dönemin kaynaklar nda, beklenenin aksine, büyük bir geriye dönü  
hareketinden bahsedilmez. Bunun ana nedeni, zorla Semerkand’a getirilmekle 
birlikte bu beyinlerin büyük ihtimalle kendilerine sa lanan imkân ve çal ma 
ortam ndan memnun kalmalar  ve kurmu  olduklar  düzeni bozup geriye 
dönmek istememeleridir. Ayr ca el-Curcânî’nin Timur’un ölümünden hemen 
sonra (1405 y l nda) Semerkand’dan ayr larak memleketi iraz’a dönmesine 
bakarak önde gelen âlimlerin, özellikle de medreselerde e itim veren kimselere 
Ulu  Bey’in bahsi geçen ferman ndan önce Semerkand’dan ayr lmalar na izin 
verildi ini de söyleyebiliriz.31 Çünkü el-Cezerî de ayn  ekilde 1405 y l nda 
Semerkand’dan ayr lm , bir müddet Buhara, Herat, Yezd ve Isfahan’da dersler 
verdikten sonra 1406 y l nda iraz’a gelmi tir.32 Bu listeye 1405 y l ndan sonra 
Semerkand’dan ayr larak 5-6 y l kadar Harezm ve Saray gibi yerlerde kald ktan 
sonra 1412 y l nda Edirne’ye gelerek Çelebi Mehmet’in S r Katipli i’ne atanan, 
Divan-  Humayun’da görevlendirilen ve Osmanl  saray nda ehzadelere hocal k 
yapan bn Arab ah  da ekleyebiliriz.33 

Böylece Timurlu ülkesinde yeni bir dönem ba lam  oluyordu. Bu yeni 
dönemi; dinî-irfanî e ilimin a r basaca  Herat’ta siyasî mücadeleler sürdüren 
ve Sünnî canland rma politikas  izleyen ahruh’un saltanat ; dedesi Timur’un 
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zorunlu-beyin göçü ile yarat lan ve talimi-riyazî e ilimin a r bast  
Semerkand’da ise kendini tamamen ilmî çal malara adayan Ulu  Bey’in saltanat  
eklinde ikiye ay rabiliriz. 

Timur’un Semerkand’da toplam  oldu u beyinlerin bu yeni dönemde di er 
Timurlu ehirlerine de büyük katk  sa lad  ortadad r. Örne in ahruh’un 
Herat’ na bakt m zda bu etki Baysungurî üslubu sayesinde derhal göze çarpar. 
Baysungurî üslubunun kurucu say lan hat ustas  Mirza Baysungur’un bu ba ar s  
dedesi Timur’un Semerkand’da toplam  oldu u önemli hat, resim ve süsleme 
ustalar n  Ulu  Bey’in ferman ndan sonra yeni bir beyin göçü daha yapt rmak 
suretiyle Herat’a getirerek kona n  zaman n akademisi haline dönü türmesi ile 
mümkün olmu tur.34  

Bu etki Sünni canland rma siyaseti güden ahruh’un Sünnî inanc  doktrin 
yönünden desteklemek amac yla 1410 y l nda Herat’ta bir medrese in a ettirdi i 
zaman Hanefî ve afiî mezhebine ba l  dört tane müderris atayarak bu iki 
mezhebin tekelini garanti alt na almaya çal mas nda da aç kça görülür.35 
Selçuklular taraf ndan XI. yüzy lda smailî ak mlara kar  kurulmu  olan 
Nizâmiye medreselerinin oynad  rolün ayn s n  beklenen bu medreseye36 
atanan ba  müderris Celâleddin Yusuf-  Evbehî, Saâdeddin Mesud et-
Taftâzânî’nin yeti tirdi i en büyük ö rencilerinden birisidir. Öyle ki, et-
Taftâzânî onun hem funun-  ma’kul, hem de ‘ulum-  menkul’de olan ustal na 
duydu u sayg dan dolay , kendisine verdi i icâzette kendi çal malar nda 
buldu u hatalar  düzeltme yetkisi bile vermi tir.37  

Ayr ca ahruh, Herat’ta ihdas etti i önemli bir kurum olan eyhülislâml k38 
makam na da Sünnile tirme siyasetinde ahs na büyük önem verdi i et-
Taftâzânî’nin ailesinden kimseleri atamas  ve bu makam varl n  bu ailenin 
elinde irsî olarak devam ettirmesi de güzel bir örnektir.39 Bu makama atanan ilk 
ki i Taftâzânî’nin torunu Kutbeddin Yahya olmu tur. ahruh’tan sonra da 
görevine devam eden Kutbeddin 1483 y l nda öldü ü zaman onun o lu 
Seyfeddin Ahmed, Hüseyin Baykara taraf ndan ayn  göreve atanm t r. O da 
1510 y l nda Herat’a hâkim olan Safevîler taraf ndan idam edilene kadar bu 
görevi yürütmü tür.40  
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Timur sonras  dönemde Timurlu ülkesine, özellikle de Semerkand’a, beyin 
göçü ve etkileri aç s ndan bakt m zda ise göze çarpan ilk ey Semerkand’da 
toplanm  olan tüm bu beyinlerin ortak ç kt s  olarak de erlendirebilece imiz Ulu  
Bey’in kendisidir. Tarihçilerin deyimiyle “Eflatun’un bilgisi ve Feridun’un 
ha metini” ahs nda toplam  ender âlim-hükümdarlardan birisi olan Ulu  Bey, 
dedesi Timur’un Semerkand’da toplanm  olan beyinlerin sa lam  oldu u tüm 
nimetlerden faydalanarak büyümü  ve kendisini mükemmel ekilde yeti tirme 
f rsat  bulmu tur. Bu beyinlere Timur’un ölümünden sonra kendi istekleriyle 1412 
y l nda kat lan Bursal  Kad zâde-i Rumî (ö.1440’dan sonra) ve daha sonra bir 
tarihte kat lan Kâ ânl  Cem id-i Kâ î (ö.1429) gibi âlimlerin de katk lar yla e siz bir 
matematik ve astronomi âlimi olarak yeti mi tir. Semerkand’da 1417-1420 y llar  
aras nda in a ettirmi  oldu u medresesinde dersler vermek ve sayg n âlimlerle 
çe itli ilmî münazaralara kat lmak suretiyle ilmini daha geli tiren Ulu  Bey, 
medresesiyle e  zamanl  olarak gene Semerkand’da in a ettirdi i rasathanesinde 
astronomi çal malar  ile de ilgilenmi tir. Kad zâde-i Rumî, Cem id-i Kâ î ve Ali 
Ku çu (ö.1474)’nun katk lar yla yapt  bu çal malar sonucunda Zîc-i Cedid-i 
Gürkanî ad  ile me hur olan zîc cetvelini haz rlam t r. Ulu  Bey ayr ca Kur’an-  
Kerim’i 7 k râat üzerine hatmetmi  ve müfessirlerin her ayet hakk ndaki sözlerini 
ezbere bilecek kadar mükemmel bir tefsir bilgisine sahip olmu tur. Bunun yan  s ra 
derin bir f k h bilgisi ile mant k ve edebî sanatlarda da ön plana ç km t r.41 

Ulu  Bey’in ilmî ahsiyetinden sonra Timurlu ülkesinde göze çarpan ikinci 
özellik ise Semerkand ve Herat ba ta olmak üzere Timurlu ülkesinin bu 
dönemde kom u ülkelerden say s z gönüllü beyin göçü almas d r. Ad  geçen 
Kad zâde-i Rumî ve Cem id-i Kâ î gibi âlimlerin yan  s ra Osmanl  ülkesi ve 
Anadolu’dan Alaaddin Ali-i Koçhisarî(ö.1437), Ömer Vecihüddin bn 
Abdülmuhsin-i Erzincanî(ö.1440), lyas-  Rumî(ö.1451), Muhyiddin Mehmed, 
Abdullah-  lahî(ö.1491), Alaaddin Ali-i Fenarî(ö.1498), Abdülvâsi b. Hayreddin 
H z r(ö.1538) ve Pirî Mehmed(ö.1550) gibi gerek dinî ilimler, gerekse fen 
bilimleriyle ilgilenen birçok âlim Timurlu ülkesine gelmi tir. Bu da bize Timurlu 
ülkesinin Timur sonras  dönemde de âlimler için bir cazibe merkezi oldu unu 
göstermektedir. Bununla birlikte daha sonra bahsedilece i üzere bu âlimlerin 
tamam , Timurlular n gerileme ve y k lma döneminde daha önce burada 
hissettikleri güven ve huzuru bulamad klar  için ülkelerine geri döneceklerdir. II. 
Murad ve özellikle Fatih Sultan Mehmed’in iktidar  ile yükseli e geçen Osmanl  
devleti art k âlimler için bir cazibe merkezi haline gelmeye ba lam t .42 
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Bu dönemde Semerkand’a göze çarpan üçüncü özellik ise Semerkand 
Matematik-Astronomi Okulu ve bu okul bünyesinde yap lan ilmî çal malard r. 
Temelleri daha Timur döneminde zorunlu beyin göçüne tabi tutulan Mevlâna 
Ebu’l-Feth, Mevlana Muhammed-i Hâfî ve özellikle de el-Curcanî gibi âlimlere 
dayanan okul43, Ulu  Bey’in Semerkand’da yapt rd  Medrese ve Rasathane’de 
kendisi ve Kad zâde-i Rumî, Cem id-i Kâ î gibi Semerkand’a iste e ba l  beyin 
göçüyle gelen âlimlerin çal malar  neticesinde zirveye ula m t r. Babas  Ulu  
Bey’in hizmetinde Do anc ba  olarak görev yapt  için zaten Semerkand’da 
bulunan Ali Ku çu’nun buradaki katk s  da büyüktür. Semerkand’da bu 
dönemde yap lan ilmî çal malar ve tart malar, Ulu  Bey ve Kad zade-i Rumî 
gibi âlimlerin özelliklerini ve konular na olan hâkimiyetlerini, medreselerde 
okutulan ve üzerinde tart lan kitaplar , Cem id-i Kâ î’nin babas na yazm  
oldu u mektuplardan ö reniyoruz. Bu mektuplardan ayr ca o dönemde 
Semerkand’da 70 civar nda önde gelen matematikçinin bulundu u gibi önemli 
bilgilere de ula maktay z.44 Bu bilgileri Kad zâde-i Rumî’nin ö rencisi ve 
Semerkand Matematik-Astronomi Okulu’nun bir üyesi olan Fethullah-  irvânî 
(ö.1486)’ye ait bir ders tasviri ve icazetname de teyit etmektedir.45 

Beyin göçünün k sa tarihini ele al rken de gördü ümüz üzere tarih boyunca 
bilgi maddî ve manevî güvenli in sa land  ehirleri tercih etti inden dolay 46 
Timur’dan sonra ülkede düzeni tekrardan sa layan ahrun’un 1447, o lu Ulu  
Bey’in ise 1449 y l nda ölümünden sonra ya anan siyasî mücadeleler 
Semerkand’da ilmî faaliyetlerin duraksamas na yol açm t r. Buradaki beyinlerin 
de i ik bölgelere yapm  olduklar  beyin göçü neticesinde de Timurlu ülkesinde, 
özellikle Semerkand Matematik-Astronomi Okulu’nda üretilen bilgiler slâm 
co rafyas n n birçok bölgesine yay lm  ve bilhassa Osmanl  Felsefe-bilim 
dünyas n n arka plan n  olu turmu tur. Semerkand Matematik-Astronomi 
Okulu mensuplar ndan Osmanl  co rafyas na do ru göç eden kimselerin 
ba nda üphesiz Ali Ku çu gelmektedir. Bu yolculu un di er iki önemli 
ahsiyeti ise Fethullah-  irvânî ve Abdulalî-i Bircendî’dir.47 Bu âlimlere ek 
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olarak bu dönemde Osmanl  topraklar na göç ederek bilgi ve birikimlerini 
Osmanl  co rafyas na aktaran ba ka me hur Timurlu âlimleri de vard r. Bu 
âlimlere Semerkandl  Seyyid Ali-i Acemî(ö.1456) ve Alaaddin Ali-i 
Semerkandî(ö.1457), Heratl  Haydar-  Herevî(ö. 1427), Bistaml  Alaaddin Ali 
Musannifek(ö.1475), Tuslu Alaaddin Ali-i Tusî(ö.1482) gibi II. Murat ve Fatih 
Sultan Mehmed dönemi Osmanl  medreselerinde ve Osmanl  saray nda görev 
alan isimler örnek olarak verilebilir.48 Hatta Timurlu Sultan Ebu Said’in özel 
doktoru olan Kutbeddin Ahmed-i Acemî’nin, Sultan Ebu Said’in ölümü üzerine 
Osmanl  ülkesine gelmesi ve Fatih Sultan Mehmed taraf ndan kendisine yüksek 
miktarda maa  ba lanarak, yine Timurlu ülkesinden gelmi  olan Muhammed-i 
irvanî, Hoca Ataullah-  Acemî, Hekim Lârî-i Acemî gibi hekimlerin de yer 

ald  bir heyetin ba na atanmas  da bir di er önemli örnektir.49 

 
Sonuç 
Öncelikle Timur’un, âlimlere, bilim adamlar na ve sanatkârlara Zorunlu-

Beyin Göçü yapt rmak suretiyle onlar  zorla Semerkand’da toplasa da, 
Semerkand’daki hayatlar  boyunca bu kimselere kar  sayg da kusur etmedi inin 
alt n  çizmemiz gerekmektedir. Tarihçi Hondmir’in “Timur, Semerkand’da 
toplam  oldu u âlimlerin ba  olarak kabul etti i et-Taftâzânî’ye meclislerinde 
kendi dö e inde yer verir, toplant  sonunda da onu ikametgâh na kadar 
geçirirdi”50 eklindeki ifadesi Timur’un bu önemli beyinlere kar  nas l bir tav r 
içerisinde oldu u konusunda bize ipucu vermektedir. Ayr ca Timur’un Anadolu 
seferi dönü ünde Semerkand’da torunlar ndan ahruh’un o ullar  Ulu  Bey ve 
brahim Sultan, Miran ah’ n o lu cil ve Ömer eyh’in çocuklar  Ahmed, Seydî 

Ahmed ve Baykara’ya düzenlemi  oldu u dü üne ahitlik eden Clavijo’nun, 
Timur’un bu dü üne Semerkand’daki bütün zanaatkârlar n davet etti ini ifade 
etmesi de önemlidir.51 

S k s k kulland m z “Timur’un uygulad  zorunlu-beyin göçüyle getirdi i 
ve kendilerine her türlü imkân sa lad  bu beyinler sayesinde ba kent 
Semerkand dönemin en ihti aml  ehirlerinden birisi ve en önemli ilim-irfan 
merkezi haline gelmi ti ifadesinden” Timur ve haleflerinin sadece Semerkand’a 

Derin Yap ( slam-Türk Felsefe-Bilim Tarihin Kavram Çerçevesi)

 Habibü’s-Siyer
nadolu Orta Asya

XIV. Türk Tarihi Kongresi Bildirileri 
(Ankara, 9-13 Eylül 2002)
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yat r m yapt klar  gibi bir anlam ç kar lmamal d r. Herat, iraz, Tebriz gibi birçok 
ehir de Timurlular döneminde birer ilim ve sanat merkezi olarak ün 

salm lard r ki, Timurlu döneminde sadece Herat’ta 45’in üzerinde medrese in a 
edilmi  olmas  di er ehirlere de verilen önemi göstermektedir.52  

Timur gibi halefleri döneminde de önem verilen âlimleri, airleri ve 
sanatkârlar  himaye politikas  sonucunda Timurlu devleti bünyesinde birçok 
de erli eser, ilmi çal ma ve kültürel geli me meydana gelmi tir. Hatta Timur’un 
halefleri sadece himaye politikas  ile yetinmemi ler, içerisinde yeti tikleri bu 
ortamdan etkilenerek kendileri de bizzat ilim, sanat, edebiyatla u ra m lar ve 
de erli birçok eser ortaya koymu lard r. Dünyadaki say l  âlim-hükümdarlardan 
olup Astronomi ve Matematik alan nda dünya medeniyetine büyük katk lar  
olan Ulu  Bey ve dönemin en me hur hattat ve resim üstad  olan Mirza 
Baysungur bunun en güzel örne idir. Timurlular bünyesinde ortaya konan bu 
de erli çal malar ve takdire ayan eserler Timurlu medeniyeti için Timurlu 
Rönesans  teriminin kullan lmas na neden olmu tur.53 Son y llarda özellikle bat l  
ara t rmac lar taraf ndan, Timurlu Rönesans  övgüsünü hak eden bu eserleri ve 
Timurlular n âlimleri ve sanatkârlar  himayesini konu edinen birçok çal ma 
yap lm t r.54  

Bu etki sadece Timurlu ülkesi ile s n rl  kalmam , özellikle Semerkand 
Matematik-Astronomi Okulu’un da yap lan çal malar, slam ve Osmanl  
medeniyetlerine de büyük katk  sa lam t r. Hatta bu okuldan ç kan Zîc-i Ulu  
Bey ile di er matematik ve astronomi eserleri sadece slâm dünyas nda de il, Çin 
ve Avrupa’da da etkili olmu tur. Bu etkinin yay lmas ndaki en büyük araç ise 
Timurlu devletinin gerileme ve parçalanma dönemlerinde Timurlu ülkesinden 
di er bölgelere do ru ya anan Beyin Göçüdür. 

Bu göçün ço unlukla Osmanl  Devleti topraklar na yap lm  olmas n n 
alt nda Fatih Sultan Mehmed’in yeni ba kent stanbul’u bir ilim ve irfan merkezi 
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yapmak amac yla -Timur gibi- Beyin Göçü’nü desteklemesiydi. Onun, Timur’dan 
en büyük fark  ise âlimleri ve sanatkârlar  zorunlu beyin göçüne tabi tutmak 
yerine onlar  nazik bir ekilde stanbul’a davet etmesiydi. Böylece stanbul’un 
fethinden sonra Osmanl  ülkesi, âlimler ve sanatkârlar için bir cazibe ve himaye 
merkezi, di er bir deyi le mesleklerini ve ilimlerini rahatça icra edebilecekleri ve 
iltifat bulacaklar  bir memleket haline gelmi ti. 
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