
rı'ndan Miranşahoğulları'nın hakimiye
tine geçmiş oldu. 

Ebü Said Mirza Han ülkesine yönelik 
tehlikeleri önledi. Çağatay hanlarından 
isen Buka Han Siriderya nehrini geçe
rek Maveraünnehir'e girdiyse de Timur
lu kuwetleri karşısında geri çekilmek 
mecburiyetinde kaldı. Bu olaydan sonra 
Ebü Said, Çağatayoğulları arasındaki iç 
mücadeleden faydalanmasını bildi ve bu 
sayede doğudan gelen tehlikeleri kolay
ca 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 Hüse
yin Baykara onun karşısında tutunama
dı ve Özbek Hanı Ebü'l-Hayr'a sığındı. Bu 
suretle Timurlu Devleti'nin en güçlü tem
silcisi olan Semerkant hakimi EbO Said, 
hanedanın diğer koliarına ve bilhassa 
Şahruh koluna mensup şehzadeleri gö
revlerinden alarak yerlerine Miranşah 

koluna mensup kimseleri getirdi. 

Bu sırada Yakındoğu'da iki Türkmen 
beyi arasındaki mücadelede Karakoyun
lu Cihan Şah Akkoyunlu Hükümdan Uzun 
Hasan karşısında mağlüp olmuş ve ha
yatını kaybetmişti. Cihan Şah'ın oğlu Ha
san 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 Miran
şahoğulları'nın toprağı olarak gösteri
len Azerbaycan Ebü Said için ayrı bir an
lam 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 yol
larını kesrnek suretiyle Ebü Said'in kuv
vetlerini perişan etti. Sonuçta EbO Sa
id'in kuwetleri dağıldı, kendisi esir alın
dı ve babaannesi Gevher Şad Hatun'un 
intikamını almak isteyen Şahruh'un to
runu Yadgar Muhammed tarafından öl
dürüldü (22 Receb 873 1 5 Şubat 1469). 
EbO Said'in ölümünden sonra geride bı
raktığı on bir oğlundan hiçbiri ülke top
rakları üzerinde mutlak bir otorite ku
ramadı. 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 di
ğer Timurlu hükümdarları gibi şeriat hü
kümlerine sıkı sıkıya bağlı olan Ebü Said 
Han, Taşkent'ten saltanat merkezine da
vet ettiği Nakşibendf şeyhi Hoca Ubey
dullah Ahrar ' ın etkisi altındaydı. Nite
kim 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 gö
revlendirdi. Herat'ın kuzeyinde Cüy-i Sul
tani denilen kanalla Meşhed yakınların

daki Gülistan Bendi'ni de o yaptırmış
tır. Onun zamanında Timurlular Mavera
ünnehir, Türkistan, KabOlistan (Kabil). Za
bülistan (bugünkü Afganistan). Horasan 
ve Mazenderan'da hakimiyet kurmuşlar

dır. Babürlü imparatorluğu'nun kurucu
su Muhammed Babür EbO Said'in toru
nudur. 
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Ebu Sa'id b. eş-Şeyh 
Sun'ilhih-i Kuzegeran'i 

(ö. 980 / 1572) 

L 
Nakşibendı şeyhive tefsir alimi. 

_j 

Aslen Horasanlı olan babası Şeyh Sun'ul
lah, Herat'ta büyük mutasawıf ve şair 
Abdurrahman - ı Cami (ö . 898/ 1492) ile 
beraber meşhur Nakşibendi şeyhlerin-

EBÜ SAID es -STRAFT 

feyiz almış, daha sonra irşad göreviyle 
gittiği Tebriz'e yerleşmişti. Şeyh Sun'ul
lah 'ın gelişinden kısa bir müddet sonra 
şehri işgal eden Safevi Hükümdan Şah 
İsmail, Tebriz'in üçte ikisi Sünni olan hal
kını Şii mezhebini kabule zorladı. Bu du
rumdan rahatsız olan Şeyh Sun'ullah Bit
lis'e göç etti. Ancak dostlarının ısrarı üze
rine bir süre sonra Tebriz'e geri döndü 
ve şehrin yakınındaki KOzegeran kasa
basına yerleşti. Ebü Said 920'de (1514) 
burada dünyaya geldi. 

Gençliğinde iyi bir öğrenim gören Ebü 
Said, Mir Gıyaseddin MansOr'un hizmeti
ne girdi. O sırada Tebriz'in idaresini elin
de tutan Şah Tahmasb da Şah İsmail gi
bi Şii olmayan halk üzerindeki baskıları
nı arttınnca Ebü Said amcası Aziz ile bir
likte 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 Hü
seyn-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 kendi
sine 15 akçe maaş bağlandı. 971 ( 1563) 
yılında hacca gitti. Ebü Said istanbul'da 
vefat etti ve Şeyh Vefa Camii Kabrista
nı ' nda kendisi için yaptırılan türbeye def
nedildi. Ata! hazfrenin kitabesinde, "Mer
hum Şeyh EbO Said bu fena mülkünden 
ayrılınca halka çok vefa gösterdiğinden 
Vefa Meydanı onun mal ı oldu" anlamı
na gelen Farsça bir kıtanın yazılı oldu
ğunu kaydeder (Zeyl-i Şekaik, s. 208) . 

Meşhur mutasawıf Ebü Said-i Ebü'l
Hayr'a (ö 440/ ı 048-49) nisbetle "Sani" 
lakabını alan Ebu Said akli ve nakli ilim
lerde de geniş bilgi sahibi bir alimdir. 
Atai onun Beyzavi tefsirini tercüme et
tiğini, kendisinin bu eseri gördüğünü, ay
rıca müfessirler hakkında bir eseri daha 
olduğunu söyler. 
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EBÜ SAİD es-SIRAFİ 

den Ubeydullah Ahrar'dan (ö. 895 / 1490) L 
(bk. SİRAFİ, Ebu Said). 
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