
EBÜ SAID ei-HUDRT 

zetlerine kapılınama hissidir. Allah'ı zik
retmeye ve Kur'an okumaya devam et 
ki seni gökte melekler, yerde insanlar 
arasında yaşatacak olan budur. Doğruyu 
söyle. bunun dışında da sükütu tercih 
et. Bunları yaparsan şeytanı yenersin". 

Muhammed Sabran Efendi el-Ende
nüsf. Mekke Ümmülkura Üniversitesi'n
de Merviyydtü 'ş- şaJ:ıdbiyyi '1- celil Ebi 
Sa'id el-ljudrf if Müsnedi'l-İmam AJ:ı
med b. fjanbel adlı bir doktora çalış

ması yapmıştır (Mekke !40! 1 !98! ). 
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EBÜ SAID el-MAKBÜRİ 

( ..s_,.;;..JI ~ Y.! ) 

Ebu Said Keysan (b. Said?) el-Makbürl 
(ö. 100/718-19) 

Muhadramı1ndan kabul edilen 
Medineli muhaddis. 

_j 

Babasının adı ve soyu hakkında bil
gi yoktur. Makbürf nisbesini, Hz. Ömer 
devrinde kabir kazınakla görevlendiril
mesi veya evinin Baki' Kabristanı'na ya
kın olması sebebiyle aldığı söylenmek
te. Medeni nisbesiyle de anılmaktadır. 
ümmü Şerfk'in kölesi iken azat edil
mesi için sahibiyle 40.000 dirheme an
laşan Ebü Safd, bu meblağın büyük bir 
kısmını muhtemelen taksitler halinde 
ödedikten sonra geri kalanı bir defada 
ödemek istediyse de sahibi bunu kabul 
etmedi. Ebü Said'in konuyu Hz. Ömer'e 
intikal ettirmesi üzerine sahibinin ka
bul etmediği bedel beytülmale alınarak 
Ebü Safd azat edildi ve Ümmü Şerfk'e 
de parasını ister bir defada ister taksit
ler halinde beytülmalden alabileceği bil
dirildi. 

Ebü Safd, devlet hazinesinden herke
se yardım edildiği yıllarda zengin oldu 

224 

ve zekatını Hz. Ömer'e götürdü. Ancak 
devlet, zekatları kabul etmeye ihtiyaç 
duymayacak kadar zengin olduğu için 
halife ona zekatını bizzat dağıtmasını 
söyledi. 

Ebü Safd el-Makbürf Hz. ömer, Hz. Ali, 
Ebü Hüreyre, Ebü Safd el-Hudrf. Abdul
lah b. Selam, Üsame b. Zeyd ve Ukbe b. 
Amir el-Cühenf gibi sahabflerden hadis 
rivayet etmiş, kendisinden de başta oğ
lu muhaddis Safd b. Ebü Safd olmak üze
re tarunu Abdullah b. Safd, Amr b. Ebü 
Amr, Sabit b. Kays el-Gıfarf gibi tabifn 
muhaddisleri hadis almışlardır. İbn Sa'd 
ve Ebü Zür'a er-Razf onu hadis rivaye
tinde sika * olarak kabul ederken Yah
ya b. Mafn ve Ahmed b. Hanbel olumsuz 
bir yanı olmadığını söylemekle yetinmiş
lerdir. Hayatının son dört yılında -muh
temelen yaşlılığı sebebiyle - rivayetleri 
birbirine karıştırdığı ileri sürülen Ebü 
Saf d 'in çok hadis naklettiği Vakıdf tara
fından söylenmişse de kaynaklarda fazla 
rivayeti bulunmamaktadır. SaJ:ıfJ:ı-i Bu
{ıdrf'de iki, Ebü Davüd'un es-Sünen'in
de de bir rivayeti yer almıştır. 

Ebü Saf d 100 (718-19) yılında Medi
ne'de vefat etmiştir. İbn Sa'd onun Ve
lid b. Abdülmelik devrinde (705-715) öl
düğünü söylemektedir. Tahavi ise oğlu 
Safd b. Ebü Said'in vefat ettiği 125 (743) 
yılını yanlışlıkla onun ölüm tarihi olarak 
zikretmiştir. 
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EBÜ SAİD MiRZA HAN 

(ö. 873/1469) 

Timurlu hükümdan 
(1451-1469). 

_j 

1424'te doğdu. Babası Timur'un to
runu Muhammed b. Miran Şah'tır. Ço
cukluk ve gençlik yılları, babasının ölüm 
döşeğinde iken kendisini emanet ettiği 
Uluğ Bey'in yanında Semerkant'ta geç
ti. Kısa sürede ilmi, idari ve askeri konu
larda Uluğ Bey'in takdirini kazandı. 

Ebü Said, daha Uluğ Bey'in sarayında 
iken hükümdarlık makamını ele geçir
meyi tasarlıyordu. Nitekim 1449'da Uluğ 

Bey ile oğlu Abdüllatif arasındaki müca
deleden faydalanarak Argun Türkmen
leri'nden aldığı destekle Uluğ Bey'in di
ğer oğlu Abdülaziz'in idaresindeki Se
merkant şehrini ele geçirme teşebbü
sünde bulundu. Uluğ Bey oğlu Abdüllatif 
ile yaptığı savaşı keserek Semerkant'ın 
imdadına koştu ve Ebü Said Semerkant 
kuşatmasını kaldırıp bozkırlara çekil
mek mecburiyetinde kaldı. Şehrin kur
tarılmasından sonra da Uluğ Bey ile oğ
lu Abdüllatif arasındaki mücadele de
vam etti ve Semerkant yakınlarında ba
ba- oğul arasında cereyan eden savaşta 
Uluğ Bey mağlüp olarak oğluna esir düş
tü. Uluğ Bey'in yargılanması ve oğlunun 
bilgisi dahilinde öldürülmesi saltanat 
mücadelesini daha da şiddetlendirdi. Bu 
karışıklıktan faydalanıp Semerkant'tan 
kaçan ve Buhara'ya gelen Ebü Said Sul
tan Abdüllatif'in emriyle yakalanarak 
ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak bu sı

rada Sultan Abdüllatif'in bir suikast so
nucu öldürülmesi üzerine şehrin daru
ga ve kadısı Ebü Said'e biat etti. Ebü 
Said ikinci defa Semerkant üzerine yü
rüdüyse de yeniidi ve kuzeydeki bozkır
lara kaçıp canını kurtardı. Siriderya hav
zasındaki Yesi şehrini kendisine mer
kez yaparak Semerkant'ı elinde bulun
duran Sultan Abdullah'a karşı mücade
lesini sürdürdü. Üzerine gönderilen kuv
vetleri bazan siyasi manevralarla, bazan 
da savaş hileleriyle geri püskürttü. Sul
tan Abdullah'ın daha büyük kuwetle
rin başında bizzat Yesi şehrine yürüme
si üzerine Özbek H anı Ebü' I- Hayr' dan 
yardım isternek zorunda kaldı. Ebü Said 
ve Ebü'l-Hayr'ın müşterek kuwetleri 
1451 yılında Taşkent ve Hocend şehir
lerini ele geçirdi: daha sonra aynı yılın 
Haziran ayında Semerkant yakınların
daki Şiraz köyü civarında Sultan Abdul
Iah'ı mağlOp ederek Semerkant'a girdi
ler ve Ebü Said'i tahta çıkardılar. Böyle
ce Timurlular'ın başşehri Şahruhoğulla-

EbO Said 
Mirza Han · ı 

tasvir eden 
bir res im 

(TA, XIV, 278) 


