EBÜ SAID ei-HUDRT
zetlerine kapılınama hissidir. Allah'ı zikretmeye 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-Endenüsf. Mekke Ümmülkura Üniversitesi'nde 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
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Babasının adı ve soyu hakkında bilgi yoktur. Makbürf nisbesini, Hz. Ömer
devrinde kabir kazınakla görevlendirilmesi veya evinin Baki' Kabristanı'na yakın olması sebebiyle aldığı söylenmekte. Medeni nisbesiyle de anılmaktadır.
ümmü Şerfk'in kölesi iken azat edilmesi için sahibiyle 40.000 dirheme anlaşan 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 kabul etmediği bedel beytülmale alınarak
Ebü Safd azat edildi ve Ümmü Şerfk'e
de parasını ister bir defada ister taksitler halinde beytülmalden alabileceği bildirildi.
Ebü Safd, devlet hazinesinden herkese yardım edildiği yıllarda zengin oldu
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Ebü Safd el-Makbürf Hz. ömer, Hz. Ali,
Ebü Hüreyre, Ebü Safd el-Hudrf. Abdullah 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 üzere 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 rivayetinde sika * olarak kabul ederken Yahya b. Mafn ve Ahmed b. Hanbel olumsuz
bir yanı olmadığını söylemekle yetinmiş
lerdir. Hayatının son dört yılında -muhtemelen yaşlılığı sebebiyle - rivayetleri
birbirine karıştırdığı ileri sürülen Ebü
Safd 'in çok hadis naklettiği Vakıdf tarafından söylenmişse de kaynaklarda fazla
rivayeti bulunmamaktadır. SaJ:ıfJ:ı-i Bu{ıdrf'de iki, Ebü Davüd'un es-Sünen'inde de bir rivayeti yer almıştır.
Ebü Safd 100 (718-19) yılında Medine'de vefat etmiştir. İbn Sa'd onun Velid b. Abdülmelik devrinde (705-715) öldüğünü söylemektedir. Tahavi ise oğlu
Safd b. Ebü Said'in vefat ettiği 125 (743)
yılını yanlışlıkla onun ölüm tarihi olarak
zikretmiştir.

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

ve zekatını Hz. Ömer'e götürdü. Ancak
devlet, zekatları kabul etmeye ihtiyaç
duymayacak kadar zengin olduğu için
halife ona zekatını bizzat dağıtmasını
söyledi.
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EBÜ SAİD MiRZA HAN
(ö. 873/1469)
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Bey ile oğlu Abdüllatif arasındaki mücadeleden faydalanarak Argun Türkmenleri'nden aldığı destekle Uluğ Bey'in diğer oğlu Abdülaziz'in idaresindeki Semerkant 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 çekilmek mecburiyetinde kaldı. Şehrin kurtarılmasından sonra da Uluğ Bey ile oğ
lu Abdüllatif arasındaki mücadele devam etti ve Semerkant yakınlarında baba- 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 Sultan Abdüllatif'in emriyle yakalanarak
ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak bu sı
rada Sultan Abdüllatif'in bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine şehrin daruga ve kadısı Ebü Said'e biat etti. Ebü
Said ikinci defa Semerkant üzerine yürüdüyse de yeniidi ve kuzeydeki bozkır
lara kaçıp canını kurtardı. Siriderya havzasındaki Yesi şehrini kendisine merkez yaparak Semerkant'ı elinde bulunduran Sultan Abdullah'a karşı mücadelesini sürdürdü. Üzerine gönderilen kuvvetleri bazan siyasi manevralarla, bazan
da savaş hileleriyle geri püskürttü. Sultan Abdullah'ın daha büyük kuwetlerin başında bizzat Yesi şehrine yürümesi üzerine Özbek Hanı 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 AbdulIah'ı mağlOp ederek Semerkant'a girdiler ve Ebü Said'i tahta çıkardılar. Böylece Timurlular'ın başşehri Şahruhoğulla-

Timurlu hükümdan
(1451-1469).
_j

1424'te doğdu. Babası Timur' un torunu Muhammed b. Miran Şah'tır. Çocukluk ve gençlik yılları, babasının ölüm
döşeğinde iken kendisini emanet ettiği
Uluğ Bey'in yanında Semerkant'ta geçti. Kısa sürede ilmi, idari ve askeri konularda Uluğ Bey'in takdirini kazandı.
Ebü Said, daha Uluğ Bey'in sarayında
iken hükümdarlık makamını ele geçirmeyi tasarlıyordu. Nitekim 1449'da Uluğ

EbO Said
Mirza Han · ı
tasvir eden
bir res im
(TA, XIV, 278)

EBÜ SAID es -STRAFT
rı'ndan

tine

Miranşahoğulları'nın

geçmiş

hakimiye-

oldu.

Ebü Said Mirza Han ülkesine yönelik
tehlikeleri önledi. Çağatay hanlarından
isen Buka Han Siriderya nehrini geçerek Maveraünnehir'e girdiyse de Timurlu kuwetleri karşısında geri çekilmek
mecburiyetinde kaldı. Bu olaydan sonra
Ebü Said, Çağatayoğulları arasındaki iç
mücadeleden faydalanmasını bildi ve bu
sayede doğudan gelen tehlikeleri kolayca önledi. EbO Said, düşmanı isen Buka' ya karşı saltanat iddiasında bulunan ağa
beyi Yunus Han'ı destekledi ve Çağatay
Hanlığı topraklarının iki kardeş arasın 
da paylaşılmasından sonra Çağatayoğul 
ları kendisi için tehlike olmaktan çıktı.
Ebü Said için doğuda ikinci tehlike olan
hanedanın diğer koluna mensup Hüseyin Baykara onun karşısında tutunamadı ve Özbek Hanı Ebü'l-Hayr'a sığındı. Bu
suretle Timurlu Devleti'nin en güçlü temsilcisi olan Semerkant hakimi EbO Said,
hanedanın diğer koliarına ve bilhassa
Şahruh koluna mensup şehzadeleri görevlerinden alarak yerlerine Miranşah
koluna mensup kimseleri getirdi.
Bu sırada Yakındoğu'da iki Türkmen
beyi arasındaki mücadelede Karakoyunlu Cihan Şah Akkoyunlu Hükümdan Uzun
Hasan karşısında mağlüp olmuş ve hayatını kaybetmişti. Cihan Şah'ın oğlu Hasan Ali babasının intikamını almak için
Ebü Said'den yardım istedi. bunu fırsat
bilen Ebü Said eski dostu Uzun Hasan'a
savaş açtı. Timur'un vasiyetinde Miranşahoğulları'nın toprağı olarak gösterilen Azerbaycan Ebü Said için ayrı bir anlam taşıyordu . 1468 yılı Şubat ayında
Azerbaycan'a doğru hareket eden Ebü
Said. doğrudan Uzun Hasan'ın yayiağı
Karabağ üzerine yürüdü. Uzun Hasan'ın
yapmış olduğu barış tekliflerini kabul
etmedi. Ancak Akkoyunlu hükümdan
coğrafi avantajı iyi kullanarak iaşe yollarını kesrnek suretiyle Ebü Said'in kuvvetlerini perişan etti. Sonuçta EbO Said'in kuwetleri dağıldı, kendisi esir alın
dı ve babaannesi Gevher Şad Hatun'un
intikamını almak isteyen Şahruh'un torunu Yadgar Muhammed tarafından öldürüldü (22 Receb 873 1 5 Şubat 1469).
EbO Said'in ölümünden sonra geride bı
raktığı on bir oğlundan hiçbiri ülke toprakları üzerinde mutlak bir otorite kuramadı. Bu sebeple Ebü Said'in Timurlu
imparatorluğu'nu yeniden kurma düşün
cesi de gerçekleşmedi.
Kaynaklarda adil, merhametli, azimli.
kabiliyetli bir hükümdar olarak tanıtı-

lan ve )01. yüzyılın ikinci yarısındaki diTimurlu hükümdarları gibi şeriat hükümlerine sıkı sıkıya bağlı olan Ebü Said
Han, Taşkent'ten saltanat merkezine davet ettiği Nakşibendf şeyhi Hoca Ubeydullah Ahrar ' ın etkisi altındaydı. Nitekim şeyhinin isteği üzerine Semerkant.
Buhara ve Herat şehirlerinde gayri şer'i
olan ticaret (tamga) vergisini kaldırttı.
Ayrıca meyve ağaçlarından vergi alınma
sını da yasakladı. Tarımla ve çiftçilerle
yakından ilgilenerek sulu tarımı teşvik
etti ve bu konularda uzman olan veziri
Kutbüddin Simnani'yi sulama sistemini
organize etmek ve yaygınlaştırmakla görevlendirdi. Herat'ın kuzeyinde Cüy-i Sultani denilen kanalla Meşhed yakınların 
daki Gülistan Bendi'ni de o yaptırmış
tır. Onun zamanında Timurlular Maveraünnehir, Türkistan, KabOlistan (Kabil). Zabülistan (bugünkü Afganistan). Horasan
ve Mazenderan'da hakimiyet kurmuşlar
dır. Babürlü imparatorluğu'nun kurucusu Muhammed Babür EbO Said'in torunudur.
ğer
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tefsir alimi.

almış,

gittiği

Gençliğinde iyi bir öğrenim gören Ebü
Said, Mir Gıyaseddin MansOr'un hizmetine girdi. O sırada Tebriz'in idaresini elinde tutan Şah Tahmasb da Şah İsmail gibi Şii olmayan halk üzerindeki baskıları
nı arttınnca Ebü Said amcası Aziz ile birlikte o devirde İran· da yaşayan birçok
Sünni alim ve edibin yaptığı gibi Osmanlı
topraklarına sığınmak üzere Tebriz'den
ayrılmak isterken yakalanıp hapse atıl
dı ve bütün maliarına el konuldu. Daha
sonra dostlarının yardımıyla hapisten
kurtularak amcasıyla beraber Erdebil' e
gitti ve orada iki yıla yakın Molla Hüseyn-i Erdebilf'nin hizmetinde bulundu.
955'te ( 1548) Azerbaycan' ı ikinci defa
fetheden Kanuni Sultan Süleyman'a sı
ğınarak onunla birlikte istanbul'a geldi.
Halep'te devlet hizmetine alınarak kendisine 15 akçe maaş bağlandı. 971 ( 1563)
yılında hacca gitti. Ebü Said istanbul'da
vefat etti ve Şeyh Vefa Camii Kabristanı ' nda kendisi için yaptırılan türbeye defnedildi. Ata! hazfrenin kitabesinde, "Merhum Şeyh EbO Said bu fena mülkünden
ayrılınca halka çok vefa gösterdiğinden
Vefa Meydanı onun ma l ı oldu" anlamı
na gelen Farsça bir kıtanın yazılı olduğunu kaydeder (Zeyl-i Şekaik, s. 208) .
Meşhur mutasawıf Ebü Said-i Ebü'lHayr'a (ö 440 / ı 048-49) nisbetle "Sani"
lakabını alan Ebu Said akli ve nakli ilimlerde de geniş bilgi sahibi bir alimdir.
Atai onun Beyzavi tefsirini tercüme ettiğini, kendisinin bu eseri gördüğünü, ayrıca müfessirler hakkında bir eseri daha
olduğunu söyler.
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Ebu Sa'id b. eş-Şeyh
Sun'ilhih-i Kuzegeran'i
Nakşibendı şeyhive

daha sonra irşad göreviyle
Tebriz'e yerleşmişti. Şeyh Sun'ullah ' ın gelişinden kısa bir müddet sonra
şehri işgal eden Safevi Hükümdan Şah
İsmail, Tebriz'in üçte ikisi Sünni olan halkını Şii mezhebini kabule zorladı. Bu durumdan rahatsız olan Şeyh Sun'ullah Bitlis'e göç etti. Ancak dostlarının ısrarı üzerine bir süre sonra Tebriz'e geri döndü
ve şehrin yakınındaki KOzegeran kasabasına yerleşti. Ebü Said 920'de (1514)
burada dünyaya geldi.
feyiz
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Aslen Horasanlı olan babası Şeyh Sun'ullah, Herat'ta büyük mutasawıf ve şair
Abdurrahman - ı Cami (ö . 898/ 1492) ile
beraber meşhur Nakşibendi şeyhlerinden Ubeydullah Ahrar'dan (ö. 895 / 1490)
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nan, ıı , 1107 ; Muhammed Ali Terbiyet. Dan iş·
mendan-ı A?erbaycan, Tahran 1314 hş., s. 25·
26; Rızazade Şafak. TarffJ·i Edebiyyat·ı Tran, Tah·
ran 1337 hş ., s. 354. ~,;il
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EBÜ SAİD es-SIRAFİ
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(bk. SİRAFİ, Ebu Said).
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