
lernesi üzerine İfrfkıye Valisi Hanzale 
b. Safvan el-Kelbf Ebü'l-Hattar'ı barışı 
sağlamak için Endülüs'e vali tayin etti 
(743) 

Ebü'l- Hattar'ın ilk i cra atı, eski valiyi 
ve diğer bazı kumandanları Afrika 'ya 
göndermek suretiyle Endülüs'ten uzak
laştırmak oldu. Kurtuba'da biriken Su
riyeli askerleri Endülüs'ün çeşitli bölge
lerine yerleştirdi. Dımaşklılar'ı İlbfre'ye 
(Eivira), Hımslılar'ı İşbfliye (Sevilla) ve Leb
le'ye (Niebla), Kınnesrfnliler'i Ceyyan'a 
(Jaen), Ürdünlüler'i Reyye (Rayyo) bölge
sinde Erşizüne (Archiduna) ve Maleka'ya 
(Malaga), Filistinliler'i Şezüne'ye (Sido
nia). Mısırlılar'ı da Garbü'l- Endelüs (Al
garve) ve Tüdmfr'e (Teodomiro) yerleştir
di. Yönetime iyi başlayan Ebü' ı- Hattar, 
bir süre sonra kendi cemaatinden olan 
Yemenliler'i koruyup diğer kabHelere 
haksızlık edince Kays kabilesi mensup
ları Kınnesrfnliler'in lideri Surneyi b. Ha
tim el-Kilabf'nin çevresinde toplanmaya 
başladılar. 

Surneyi b. Hatim, yapılan haksızlıkla
rı dile getirmek üzere Ebü' I- Hattar'ın 
huzuruna çıktıysa da hakarete uğradı. 
Bunun üzerine Ebü'l-Hattar'a karşı hem 
kendi kabilesinin hem de Yemenli Lahm 
ve Cüzam kabilelerinin desteğini sağ

ladı. Bunu haber alan Ebü' I- Hattar Su
meyl üzerine yürüdü ve Şezüne'de yap
tığı savaşı kaybedip esir düştü (Receb 
ı 271 Nisan 745). Bazı tarihçiler. iki müs
lüman grup arasında cereyan eden bu 
savaşı Cemel ve Sıffin savaşlarıyla mu
kayese ederler. Ebü' ı- Hattar'ın yerine 
Sevabe b. Selame el-Cüzamf kendisini 
Endülüs valisi ilan etti. Ancak çok geç
meden Abdurrahman b. Nafm el-Kelbf 
ve adamları tarafından hapisten kur
tarılan Ebü' 1- Hattar valiliği tekrar ele 
geçirmek üzere siyasi ve askeri faali
yetlere girişti. Bir ordu ile Kurtuba üze
rine yürüyen Ebü' ı- Hattar Sevabe ve 
Surneyi karşısında mağlüp oldu. Seva
be'nin ölümünden sonra dört ay boş 

kalan Endülüs valiliğine Yusuf b. Ab
durrahman el-Fihrf getirildi. Yusuf el
Fihrf ile arası açılan İbn Hureys el-Cü
zamf ona karşı Ebü' ı- Hattar' a iş birli
ği teklif etti. Ebü'l-Hattar teklifi kabul 
ederek harekete geçti ve iki ordu Kur
tuba yakınlarında Şekünde'de (Secunda) 
karşılaştı (130 1 7 4 7). Çok sayıda müslü
manın öldüğü bu kanlı savaş Yusuf el
Fihrf' nin zaferiyle sona erdi. Ebü' I- Hat
tar ve müttefiki İbn Hureys el-Cüzamf 
yakalanarak idam edildiler. 
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Iii ALi AKTAN 

EBÜ'l-HAYR HAN 

(ö. 872 / 1468) 

Özbek hükümdan 
(1429-1468). 

_j 

1412'de doğdu. Moğol Hükümdan Cu
ci Han'ın en küçük oğlu Şeyban'ın (Şf

ban) neslinden İbrahim· in torun u ve Dev
let Şeyh'in oğludur. Önce diğer Şeyba
nf prensleri gibi aynı aileden Cumaduk 
Han'ın hizmetinde bulundu. Cumaduk 
Han bir isyan sırasında öldürülünce Ebü'l
Hayr da esir düştü. Daha sonra serbest 
bırakılan belli başlı Özbek kabileleri ve 
Mangıt ulusu reisi Vakkas Biy tarafın
dan desteklenen Ebü'l-Hayr, 1429'da 
Batı Sibirya'da Tura (Tara) şehrinde han 
ilan edildi. Tura 1446'ya kadar onun baş
şehri veya yazlık merkezi olarak kaldı. 
Ebü'l-Hayr. Tura vilayetinde hakimiyet 
kurmuş olan Cuci sülalesinden Mahmu
dek Hoca 'yı bertaraf ederek Deşt-i Kıp
çak'ın büyük bir bölümünü hakimiyeti 
altına alçlı ye kısa sürede bütün Şeyba
nf ulusu üzerinde otorite tesis etti. 

Ebü'l-Hayr, Moğol istilasından sonra 
Cuci'nin torunlarına intikal etmesi gerek
tiğine inandığı Harizm'in batısıyla baş

şehir Gürgenç'i 834 (1430 -31) kışında 

zaptedip yağmaladı. Fakat çok geçmeden 
aşırı sıcaklar ve veba yüzünden Harizm·
den ayrıldı. Gürgenç'te bulunduğu sıra
da meşhur Kübreviyye şeyhi Kemaled
din-i Harizmf Keşfü'l-hüdô. adlı Türkçe 
eserini ona ithaf ve takdim etti. Ebü'l
Hayr, aynı yıl Astarhan hükümdarları 

Mahmud Han ile Ahmed Han'ı da mağ
lüp ederek Ordu- Bazar şehri ni aldı. 839'
da (1435 -36) Harizm'i ikinci defa işgal 
ederek yağmaladı. Sultan Şahruh Mir-

EBÜ'I- HAYRHAN 

za'nın ölümünden (850 / 1447) biraz ön
ce Siriderya'nın aşağı ve orta tarafları
nı ele geçirdi. Maveraünnehir ile Deşt-i 
Kıpçak arasında önemli ticaret merkez
leri olan Sığnak (bugünkü Sunak Kurgan 
harabeleri), Arkuk. Suzak. Akkurgan ve 
Özkent kalelerini zaptetti. Özbeklerin 
sağlam bir şekilde buralara yerleşmesi, 
daha sonraki tarihleri için parlak sonuç
lara yol açan bir olay sayılır. Sığnak bu 
tarihten sonra Ebü'l- Hayr'ın başşehri 

olmuş ve Timurlular'la Özbekler arasın
da sınır teşkil etmiştir. Ancak Ebü'l-Hayr 
bu bölgenin güneyinde sürekli bir ba
şarı sağlayamadı; hatta o civardaki Ye
si şehri bile Timur' un ahfadının elinde 
kaldı. 

Şahruh Mirza'nın ölümünden sonra 
yerine geçen, Maveraünnehir ve Türkis
tan'a hakim olan oğlu Uluğ Bey, rakibi 
Gıyaseddin Baysungur'un oğlu Alaüd
devle'ye karşı Horasan bölgesini koru
mak için Amuderya'nın güneyine çekil
diği sırada Timurlular arasındaki bu mü
cadeleden faydalanan Ebü'l-Hayr bera
berindeki kuwetlerle Semerkant' ı ku
şatmış, fakat şehri ele geçirerneden ge
ri dönmüştü. 

Uluğ Bey'in ölümü üzerine (853 / 1449) 
Timurlular arasında başlayan taht kavga
ları esnasında tahtta hak iddia eden Ebü 
Said Mirza, Uluğ Bey'in oğlu Abdullah 
Mirza'ya karşı isyan edip Yesi'yi aldı ve 
Ebü'l-Hayr'dan yardım istedi. Ebü Said 
Mirza, meşhur Nakşibendf şeyhi Ubey
dullah Ahrar'ın tavsiyesiyle Ebü ·ı- Hayr'ın 
karargahına kadar geldi ve onun yardı
mı sayesinde Semerkant yakınlarındaki 
savaşta Abdullah Mirza'nın kuwetlerini 
mağlüp etti, Abdullah savaş meydanında 
öldürüldü. Böylece EbO Said Mirza Se
merkant hükümdan oldu. Ebü Said'in Öz
bekler'in yardımıyla iktidarı ele geçirme
si, Ebü'l-Hayr Han'ın Türkistan'ın iç işle
rine müdahale etmesine ve Uluğ Bey'in 
kızı Rabia Sultan Begüm ile evlenerek 
durumunu güçlendirmesine yol açtı. Fa
kat Ebü'l-Hayr idaresindeki Özbekler'in 
ikbal devri uzun sürmedi; 861 ( 1457) 
yılında Kalmuklar' ın sert saldırılarıyla 

karşılaştılar. Uz Tarnur Tayşf'nin kuman
dasındaki Kalmuklar Çü vadisinden girip 
Deşt-i Kıpçak'ı işgal ettiler; yapılan sa
vaşı kaybeden Ebü'l-Hayr Sığnak'a çekil
mek zorunda kaldı. Kalmuklar bütün Öz
bek ülkesini tahrip edip yağmaladılar. 

870'te (1465-66) Altın Orda haneda
nma mensup iki prens Ebü'l-Hayr'a ta
bi bir toplulukla Moğolistan'a kaçtı. Da
ha sonraki yıllarda Ebü'l-Hayr'ın eski gö-
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EBÜ' 1- HAVR HAN 

çebe tebaası da Kaşgar ve Yedisu civarın
da bu prensiere katılarak Kazaklar adıyla 
yeni bir kabile federasyonu oluşturdular. 

872 ( 1468) yılında Timurl u Şehzadesi 
Hüseyin Baykara. Ebü Said Mirza'ya kar
şı yardım isternek üzere Ebü' 1- Hayr'ın 
ordugahına geldi. Ebü' 1- Hayr yardımcı 
kuwetler göndereceği sırada ağır bir has
talığa (maraz-ı felc) yakalandı ve ordu yo
la çıkmadan vefat etti. Onun kış mevsi
minde büyük bir ordu ile Moğollar'a kar
şı çıktığı bir sefer sırasında Akkışlak'ta 
(muhtemelen bugünkü Almatı) öldüğüne 
veya asi akrabaları tarafından öldürOl
düğüne dair rivayetler de vardır. Kur
duğu devlet ölümünden sonra bir süre 
karışıklık içinde kalmış ve Özbekler da
ğılmışlardır. Ancak XVI. yüzyılın başında 
torunu ve Şah Budak'ın oğlu Şeybani Han 
(Muhammed). Özbekler'in büyük bir kıs
mını etrafında toplayıp Maven:iünnehir'i 
ele geçirdi. 
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EBÜ'l -HAYR el-İŞBİLİ 

( }.;-'il~\ Y.l ) 

Ebü'l -Hayr eş -Şeccar el -İş bill 
(V-/XL yüzyıl) 

Kitabü '1- FilaJ:ıa adlı eseriyle tanınan 
Endülüslü alim. _j 

Endülüs'ün İşbiliye (Sevilla) şehrinde 
doğdu. Bağ bahçe işleri ve ağaç dikim 
ve bakımıyla uğraşan bir kişi olduğu için 
kendisine "Şeccar" lakabı verilmiştir. Do
ğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. 
VI. (XII.) yüzyılın sonlarına doğru yaşadı
ğı bilinen, İbnü'l-Awam diye meşhur İş
biliyeli botanikçi Ebü Zekeriyya Yahya 
b. Muhammed b. Ahmed b. Awam el
İşbTii'nin kendisinden alıntı yapmış olma
sı ondan daha önceki bir tarihte yaşadı
ğını göstermektedir. Muhtemelen V. (Xl.) 
yüzyılda yaşayan İbn Vafid el-Lahmi, İbn 
Bessal, İbn Haccac el-İşbTii ve Tigneri 
gibi ziraatçılarla çağdaştır. 
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Yazma nüshaları Bibliotheque Nationa
le'de (nr. 4764, vr. 64-161). Tunus'ta Zey
tüne Kütüphanesi'nde ve Kuzey Afrika' 
daki bazı önemli kütüphanelerde bulu
nan Kitdbü'l-FildlJ-a'nın ana bölümleri 
şunlardır: a) Ağaç dikimiyle ilgili genel 
düşünceler. Uygun aylar; ayın (mehtap) 
ağaç dikimi üzerindeki etkisi; ağaçların 
dikilme ve meyve verme zamanı; ağaç
ların yaşı; afetler; hava, ateş, su ve can
lıların ağaca verdiği zararlar; zeytin, incir 
ve hurma ağaçlarının özel bakımı hak
kında bilgiler. b) Asıl ağaç dikimi ve eki
mi. Ağaçlar, fındık gibi bodur ağaç ve 
çalılar; tane, tohum; daldırma (çubuk); 
budama; aşılama; meyve ve sebze kon
servesi yapımı; sebze yetiştirme; koku
lu bitkiler, çiçekler; keten ve pamuk; 
muz ve şeker kamışı. c) Kümes hayvan
ları. Çiftlik hayvanları ve güvercinler; bal 
arıları ve vahşi hayvanlar; zararlı hay
vanlar (sürüngenler, kemirici ler, böcekler). 
d) Meteorolojik ve astrolojik tahminler
le ilgili genel bilgi ve deneyler. 

Ebü' 1- Hayr eserini telif ederken şah
si tecrübelerinden, bağ. bahçe, park ve 
tarlalarla İşbiliye'nin Şeref denilen or
manlarında yaptığı gözlemlerden ve Ebu 
Hanife ed- Dineveri'nin ( ö _ 282 1 895) Ki
tdbü'n-Nebdt'ının İbn Uhtü Giinim ta
rafından yapılan altmış bölümlük şerhi, 
İbn Vahşiyye'nin el-FildlJ-atü'n-Naba
tiyye'si ile İbn Vafid, İbn Bessal ve İbn 
Haccac'ın kitaplarından ve bu eserlerde 
kullanılmış olan Aristo gibi klasik yazar
ların görüşlerinden faydalanmıştır. Eser 
bütünüyle teknik tarım biliminin deney
Iere dayalı bir ürünü olmakla birlikte ge
nel zirai literatür yanında işin folklorik 
yanını ve batı! inançları. muskc ibarele
riyle tılsım tariflerini vermeyi de ihmal 
etmemiştir. Birçok ilmi makalede çeşit
li parçaları yayımianmış olan eserin ta
mamı henüz basılmamıştır. 1358 ( 1939) 
yılında Fas'ta neşredilen bir Kitdbü'l
FildlJ-a Ebü'l-Hayr'a izafe edilmişse de 
(nşr. Ka di Si di et-Tihami) bu eser ona ait 
değildir (geniş bilgi için bk. VaiJicrosa, Al

Anda/us, XJX, 129-142; E/ 2 Iİng .l, 1, 136)_ 

Ebü'l-Hayr el-İşbili'nin Mul]taşar if 
'ilmi'n-nücı1m ve'l-fildlJ-a adını taşı
yan diğer bir eseri, 19 Zilkade 953 ( 11 
Ocak 1547) tarihinde Yusuf b. Sa'dullah 
b. Bektut Feyzi tarafından Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir. Tercümenin 985 Zilka
desinde (Ocak 1578) istinsah edilen bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi' nde 
bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 27071 2, vr. 
65b-98b)_ Muhammed el -Ara bi, neşre 

hazırladığını haber verdiği 'Umdetü't-

tabib ii ma 'rifeti'n- ne bdt adlı eserin 
de büyük ihtimalle Ebü'l- Hayr ei-İşbi
li'ye ait olduğunu belirtmekte ve bunu 
gösteren bilgiler kaydetmektedir (bk 
bi bl) 
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~ CEVAT İzai 

ı 
EBÜ'l-HEYCA 

ı 

L 
(bk. ABDULlAH b. HAMDAN). 

_j 

ı 
EBÜ'l-HEYSEM 

ı 

L 
(bk. MALiK b. TEYYİHAN). _j 

ı 
EBÜ;l- HÜDA es-SAYYADi 

ı 

L 
(bk. SAYYADi). 

_j 

ı 
EBÜ'l-HÜSEYİN el-BASRİ 

ı 

(<..>~1~\Y.I) 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed 
b. Al! b. Tayyib el-Basri 

(ö. 436/1044) 

el-Mu ' temed adlı eseriyle tanınan 

L Mu'tezile ketarncısı ve fıkıh alimi. _j 

Basra'da doğdu. Kaynaklardaki kısıtlı 
bilgilerden hayatının büyük bir kısmını 
Bağdat'ta geçirdiği, tahsilini bu şehirde 
tamamlayıp öğretim ve ilmi faaliyetlerini 
genellikle burada yürüttüğü anlaşılmak
tadır. Klasik kaynaklarda, Basra Mu'te
zile ekolünün meşhur alimi Kiidi Abdül
cebbar'ın önde gelen talebelerinden ol
duğu, hadis otoritelerince fazla tanın

mayan Tahir b. Lebüe ·den de bir süre 
hadis okuduğu kaydedilir. Öğrendiği ha
dislerden sadece birini rivayet ettiği bi
linen Ebü'l- Hüseyin, Zehebi ve İbn Hacer 
el-Askalani gibi hadis otoriteleri tarafın
dan rivayete ehil görülmemiştir (Mfzanü 'l
i'tidal, lll. 654; Lisanü'l-Mfzan, V, 298). 

Ebü' I- Hüseyin el- Basri' nin biyografi
sini veren kaynaklarda rastlanmayan, an-


