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Yûsuf gibi o da Kur’an ve Sünnet’e aykýrý
rivayete þâz demiþtir (el-A½l, IV, 205). Bu
durumda Þeybânî’nin hadisleri ana hatla-
rýyla meþhur / ma‘rûf ve þâz / garîb þek-
linde ikiye ayýrdýðý söylenebilir. Haber-i vâ-
hidin delil olarak kullanýlmasýný kabul etti-
ðinden (a.g.e., III, 80 vd.) þâz diye nitele-
diði rivayetleri sadece garîb olduklarý ge-
rekçesiyle deðil ayný zamanda diðer delil-
lere aykýrý bulduðu için tenkit etmiþtir.

Þeybânî hadisleri hem sened hem me-
tin açýsýndan deðerlendirmiþ, râviler hak-
kýnda “sika” ve “sebt” gibi tabirleri kullan-
mýþtýr. Râvinin fakih olmasýný þart koþma-
makla birlikte birbiriyle çeliþen iki rivayet-
le karþýlaþmasý halinde, fakih olan râvinin
rivayetini tercih etmiþtir (meselâ bk. el-
¥ücce, I, 38-39 ve tür.yer.). Rivayetler ara-
sýnda tercihte bulunurken nesih, ihtiyat,
insanlarýn menfaati gibi ölçülere riayet et-
miþtir. Merfû ile mevkuf çeliþtiðinde mer-
fûa, sahâbî kavilleri arasýnda Hulefâ-yi Râ-
þidîn’in görüþlerine öncelik vermiþ, iki mev-
kuf rivayet arasýnda tercih yaparken mak-
tû ile desteklenen mevkufu seçtiði olmuþ-
tur (ayrýntýlar için bk. Özþenel, s. 170 vd.).
Þeybânî hadis rivayetinde tahdis ve ihbar
sîgalarý arasýnda fark gözetmemiþ, belâð
sîgasýyla naklettiði hadislerden sonra o ko-
nuda kendisine ulaþan rivayetleri senedle-
riyle beraber vererek bu tür nakillerin mut-
tasýl rivayetlerinden haberdar olduðunu
göstermiþtir (örnekler için bk. a.g.e., s.
156 vd.). Þeybânî’nin sünnetin tesbitinde
naklî bilginin önemine ve hadise yaptýðý
vurgu, ehl-i re’y diye tanýnan ilk dönem
Hanefî fukahasýnýn rivayete baðlý olduðu-
nu göstermesi bakýmýndan önemlidir. Onun
ehl-i re’y adýna yaptýðý hadis müdafaasý
sonraki dönemleri etkilemiþ, bir taraftan
Hanefî mezhebi içinde hadislere dayana-
rak geniþleyen bir ictihad sahasý açýlmýþ,
diðer taraftan Þâfiî gibi bir müctehidin ye-
ni bir sentez yapmasýnýn kapýsý aralanmýþ-
týr. Þeybânî’nin hadis anlayýþý konusunda
Mehmet Özþenel’in (bk. bibl.) ve Sami Þa-
hin’in (1999, Muhammed b. el-Hasen eþ-
Þeybânî’nin Hadis Kültüründeki Yeri, AÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü) doktora tezleri
bulunmaktadýr.
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Þeybânîler hânedanýnýn kurucusu
ve ilk hükümdarý

(1500-1510).
˜ ™

855’te (1451) doðdu. Adý Muhammed
olup Cengiz Han’ýn büyük oðlu Cuci’nin oð-
lu Þiban’a (Arapçalaþmýþ þekli Þeybân) nis-
betle Þeybânî Han (Þîban Han, Þeybak [Þey-
bek] Han, Þah Baht Han, Þâhî Beg Han) unva-
nýyla tanýnýr. Babasý Þah Budak, annesi
Kalmuk prenseslerinden Ak Kuzu Begüm’-
dür. Babasýnýn Moðol Haný Yûnus Han ta-
rafýndan öldürülmesi (872/1468) ve ayný yýl
içinde dedesi Ebülhayr Han’ýn vefatýndan
sonra kardeþi Mahmud ile birlikte Atabeg
Uygur Han ve Emîr Karaçin Beg’in himaye-
sinde Deþtikýpçak’tan ayrýldý; Astarahan’a
giderek Kasým Han’ýn yanýna sýðýndý. Ar-
dýndan Timurlular’dan Ahmed Mirza’nýn
hâkimiyetindeki Buhara’ya geçti. Buhara
medreselerinde tahsil gördü, Arapça ve
Farsça öðrendi. Yesevî ve Nakþibendî þeyh-
leriyle yakýn iliþki kurdu. Daha sonra Deþ-
tikýpçak’a döndü; Siriderya boyundaki Ar-
kuk ve Siðnak (bugünkü Sunak Kurgan hara-
beleri) gibi kasabalarý ele geçirdi. Bu dö-
nemde Çaðatay Haný Mahmud’un hizme-
tine girdi ve gösterdiði baþarýlardan dola-
yý Türkistan (Yesi) kendisine yurtluk veril-
di (893/1488). Burada nüfuzunu ve kud-
retini arttýran Þeybânî Han, Hüseyin Bay-
kara’nýn idaresindeki Hârizm’e bir sefer
düzenlediyse de sonuç alamadý. Ardýndan
Kazak Haný Burunduk (Barandak) ile savaþa
giriþti. Burunduk Han’ý yenip Ürgenç (Hî-
ve) þehrini kuþattý. Bu sýrada Sabran hal-
ký isyan ederek valilerinin yerine Þeybânî
Han’ýn kardeþi Mahmud’u geçirdilerse de

nin içinde bulunduðu bu tedvin ve tasnif
faaliyetine, bizzat kendisinin imlâ ettiði ve
ictihadlarýnda kullandýðý rivayetlerden olu-
þan ve II. (VIII.) yüzyýldan günümüze ula-
þan en eski hadis kaynaklarýndan birini teþ-
kil eden el-Â¦âr’daki hadisleri bir araya
getirmek suretiyle Þeybânî de katkýda bu-
lunmuþtur. Mâlik’ten rivayet edip kendi
ilâveleriyle zenginleþtirdiði el-Muva¹¹aß da
bu faaliyetin bir parçasýdýr. Þeybânî’nin
Hanefî mezhebinin ana kaynaklarýný oluþ-
turan altý eserinden biri olan el-A½l da
bir fýkýh kitabý olmasýna raðmen içerdiði
birçok rivayetle onun zengin hadis biriki-
mini ortaya koymaktadýr. Þeybânî sünnet
ve hadise uymanýn esas kabul edildiðini,
hadisin olduðu yerde kýyasa gidilemeye-
ceðini (el-¥ücce, I, 204; II, 623; el-A½l, I,
59, 170, 450), hakkýnda hadis bulunma-
yan hususlarýn sünnete kýyas edilmesi ge-
rektiðini söylemiþtir (el-¥ücce, I, 19, 44-
45; II, 650, 664-665, 730 ve tür.yer.). Hadis
ve sünnet yerine “eser” kelimesini kullan-
mak suretiyle bir bakýma daha sonra yer-
leþik hale gelen hadisle sünnetin eþ anlam-
lý kullanýmýnýn yolunu açmýþtýr. Sünneti sa-
dece merfû hadisle sýnýrlý gören Þâfiî’nin
aksine Þeybânî, Resûl-i Ekrem’in sünneti-
ni daha sonraki nesillere taþýdýðýna inan-
dýðý mevkuf ve maktû rivayetleri de sün-
net kapsamýnda deðerlendirdiði için onun
eserlerinde her üç türden rivayetler yer al-
mýþtýr.

Hadisleri nakletme konusunda Þeybânî
ileriki devirlere göre daha serbest bir usul
takip ettiðinden her zaman muttasýl is-
nadla rivayet etme gibi bir þarta baðlý kal-
mamýþtýr. Bu durum bir yandan eserleri-
nin fýkýh aðýrlýklý olmasýyla, bir yandan da
devrinin isnad hakkýndaki genel yaklaþý-
mýyla açýklanabilir. Ýlk iki asýrda ulemâ son-
raki dönemlerde mürsel, münkatý‘ ve be-
lâð gibi isimlerle anýlan türden rivayetle-
ri nakletmekte ve delil olarak kullanmak-
ta sakýnca görmediði için Þeybânî de ayný
yolu izlemiþtir. Fakat rivayetler arasýnda hi-
yerarþik bir fark gözetmiþ, Medine ehli-
nin muttasýl-merfû hadisleri varken mür-
sel-mevkuf rivayetlerin tercih edilmesini
eleþtirmiþtir (a.g.e., I, 220-222). Hadisin bir-
çok tarikten gelmesini önemseyen Þeybâ-
nî bu tür hadisleri “ma‘rûf, meþhur, müs-
tefîz” gibi sýfatlarla anmýþ (a.g.e., I, 213,
350; II, 428), tek tarikten gelen rivayetle-
ri þâz diye niteleyip eleþtirmiþtir (a.g.e., I,
60, 225; II, 600-601). Þeybânî bu baðlam-
da þâz terimini sonraki dönemlerde ka-
zandýðý anlamýndan ziyade “garîb hadis”
mânasýnda kullanmýþ, Ebû Hanîfe ve Ebû
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dehar’a yürüyerek þehri kuþattý, bir süre
sonra muhasarayý kaldýrdý. Ayný yýl Meþ-
hed’i zaptetti. 914’te (1508) Esterâbâd ve
Bistâm’ýn güneyini ele geçirmeye çalýþtý.
Ardýndan Buhara’ya döndü ve kýþý burada
geçirdi. Þeybânî Han karþýsýnda tek baþý-
na baþarýlý olamayacaðýný anlayan Bâbür,
Þah Ýsmâil ile birlikte hareket etmeye ka-
rar verdi. Bu tarihten itibaren Amuderya,
Þeybânîler ile Safevîler arasýnda sýnýr ha-
line geldi. Timurlular’ýn önemli þehirlerin-
den Herat’ý almasý Þeybânî Han’ýn Türk
dünyasýndaki itibarýný arttýrdý. Kendini Cen-
giz Han ve Timur’un mirasýnýn vârisi ola-
rak görmeye baþladý. Herat’ta “imâmü’z-
zamân ve halîfetü’r-rahmân” ilân edilen
Þeybânî Han, Sünnî dünyasýnýn bir kahra-
maný konumuna yükseldi ve Þiîliðin dinî-
siyasî lideri Þah Ýsmâil ile karþý karþýya gel-
di. Ýkisi arasýnda gerçekleþen mektuplaþ-
malarda Þah Ýsmâil’den Sünnîliðe geçme-
sini ve þahlýðý býrakýp atalarý gibi derviþlik
yapmasýný istedi; bu arada Þah Ýsmâil ile
savaþa giriþeceði düþüncesiyle ordusunu
güçlendirmeye çalýþtý.

1509 yýlý baþlarýnda Þeybânî ulusunun
bütün sultanlarýný Buhara’ya toplayarak
Kazak meselesini görüþen Þeybânî Han,
Buhara ulemâsýndan Kazak sultanlarýna
karþý yürümek için fetva aldý ve bu sýrada
Bahâeddin Nakþibend’in kabrini ziyaret et-
ti. Mart 1509’da önce Caniþ Sultan’ý orta-
dan kaldýrdý, ardýndan Taniþ Sultan’ýn ka-
rargâhýný basýp sultana aðýr kayýp verdir-
di. Burunduk ve Kasým hanlar üzerine ya-
pýlan seferlerde aðýr kýþ þartlarý yüzünden
hedefine ulaþamadý. Ayný yýl Herat’ýn batý-
sýnda ve güneyindeki daðlýk ve çöllük top-
raklara yaptýðý sefer de baþarýsýzlýkla so-
nuçlandý, bir hayli kayýp verip Herat’a dön-
düðü sýrada Þah Ýsmâil büyük bir ordu ile
gelip Meþhed’i ele geçirdi ve Þeybânî Han’ýn
askerlerini püskürterek Herat’a yaklaþtý.
Þeybânî Han ordusunun büyük bölümünü
gönderip Merv Kalesi’ne çekilmiþti. Merv’i
kuþatan Þah Ýsmâil kaleyi zorla alamayaca-
ðýný anlayýnca Þeybânî Han’a kendisini sa-

vaþ meydanýnda beklediðini bildiren mek-
tuplar gönderdi. Bunun üzerine Þeybânî
Han 25-30.000 kiþilik ordusu ile birlikte
kaleden çýkýp Þah Ýsmâil’in çoðunluðu sü-
varilerden oluþan 70.000 kiþilik ordusuyla
Merv yakýnlarýndaki Murgab kýyýsýnda sa-
vaþa tutuþtu ve aðýr bir yenilgiye uðradý.
Yaralý halde sýðýndýðý bir çiftlikte 29 Þâ-
ban 916 (1 Aralýk 1510) tarihinde öldü. Þah
Ýsmâil, Þeybânî Han’ýn baþýný kestirip ka-
fatasýný Memlük Sultaný Kansu Gavri’ye,
baþýnýn yüzülen derisine saman doldura-
rak Osmanlý Sultaný II. Bayezid’e yolladý.
Bu galibiyetten sonra Buhara, Semerkant
ve Hîve’yi iþgal etti. Þeybânî Han, ölümün-
den birkaç ay önce Semerkant’ta yaptýr-
dýðý medresenin bahçesine gömüldü. Sik-
kelerde “Ebü’l-feth es-sultânü’l-a‘zam halî-
fetü’r-rahmân Nasrüddîn Muhammed Þey-
bânî Han” ve “imâmü’z-zamân” unvanlarý-
ný kullanan Þeybânî Han, Þeybânîler’i Orta
Asya’nýn en güçlü devleti haline getirmiþ,
Timurlu hâkimiyetine son vererek Mâverâ-
ünnehir, Hârizm, Horasan ve bütün Batý
Türkistan’ý hâkimiyeti altýna almýþtýr. Þah Ýs-
mâil’e muhalefet amacýyla yeþil sarýk tak-
týðý için “Yeþil baþlý” lakabýyla anýlýr. Çaða-
taylar’dan Yûnus Han’ýn kýzý Mihri Nigâr, Bâ-
bür’ün kýz kardeþi Hanzâde Begüm ve ken-
disine Semerkant’ý teslim eden Zehrâ Be-
güm ile evli olan Þeybânî Han’ýn Muham-
med Timur Bahadýr, Hürrem Þah, Ebülhayr
ve Süyünç Muhammed isimli dört oðlu ol-
muþtur.

Þeybânî Han Savran, Yesi ve Semerkant’-
taki medrese ve vakýflarý ihya etmiþ, Tûs
þehrinin imaretlerini tamir ettirmiþtir. Ze-
refþan havzasýnda ve Siriderya havzasýn-
da Otrar’da yeni arklar açarak tarým alan-
larý oluþturmuþtur. 1507’de yeni gümüþ
ve bakýr sikkeler (tenge) kestirip hâkimi-
yeti altýndaki bütün topraklarda kullanýl-
masýný emretmiþ, Timurlular döneminde
basýlan akçelerin kullanýmýný yasaklamýþ-
týr. Hükümdarlýðýn yaný sýra ayný zaman-
da þair olan Þeybânî Han edebiyatçýlarý,
sanatkârlarý, âlimleri korur ve onlarla soh-
bet etmekten hoþlanýrdý. Sefere çýkarken
kütüphanesinin bir kýsmýný yanýnda gö-
türdüðü rivayet edilir. Kasým hanlarýndan
gençlik arkadaþý Kasým Sultan’ýn kütüpha-
nesi için Buhara’da istinsah ettirdiði, Re-
þîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî’nin Þu£ab-i
Pençgâne adlý eseri Kasým Han tarafýndan
Yavuz Sultan Selim’e yahut Kanûnî Sultan
Süleyman’a hediye edilmiþtir (TSMK, III.
Ahmed, nr. 2937). Þeybânî Han’ýn vak‘anü-
visi Molla Benâî (Bennâî) Þeybânînâme’-
sinde onun hayatýný ve savaþlarýný anlatýr.

Kazaklar’ýn gelmesi üzerine Mahmud þeh-
ri terkedip Þeybânî Han’a iltihak etti.

Þeybânî Han, Timurlular arasýndaki kar-
gaþadan istifade ederek 905 (1500) yý-
lýnda Buhara ve Semerkant’ý aldý ve atala-
rýndan Þeybân’a nisbetle Þeybânîler (Öz-
bekler) adýyla anýlan hânedaný kurdu. Can
Vefâ Mirza’yý Semerkant valiliðine tayin et-
ti, kendisi Semerkant yakýnlarýndaki Hoca
Dîdâr Kalesi’nde oturmaya baþladý. Ancak
Bâbür, Semerkant’a sefer düzenleyerek on
dört günlük bir kuþatma sonunda þehri
geri aldý. Þeybânî Han, Semerkant’ý yeni-
den ele geçirmek amacýyla Bâbür’ün üze-
rine yürüdü ve onu aðýr bir hezimete uð-
rattý. Semerkant’a sýðýnmak zorunda ka-
lan Bâbür akraba ve dostlarýndan yardým
istedi, ancak kimse yardýmýna gelmedi.
Þeybânî Han dört aylýk bir kuþatmadan
sonra 906’da (1501) Semerkant’ý ele ge-
çirdi. Siriderya’nýn yukarý taraflarýna yürü-
yüþüne devam etti; ayný yýlýn kýþýnda don-
muþ olan Hokand nehrini geçip Þâhrûhi-
ye ve Taþkent civarýna, bahar aylarýnda da
Ura-Tepe’ye bir sefer düzenleyerek geri
döndü.

Þeybânî Han, Taþkent’in zaptýndan son-
ra Mâverâünnehir’in Kýpçak Hükümdarý
Hüsrev Þah’ýn hâkimiyetindeki güney ký-
sýmlarýna birkaç sefer yaptý. Bu arada Sul-
tan Hüseyin Baykara’nýn oðlu Bedîüzza-
man’ýn idaresindeki Belh’i kuþattýysa da
Belh’i býrakýp Endican’ý ele geçirdi (1503).
Þeybânî Han’ýn Ceyhun’u geçerek birbiri
ardýna çeþitli kaleleri almasýndan rahatsýz
olan Hüseyin Baykara, Bâbür ve Hüsrev
Þah’la ittifak yaptý, ancak bu giriþimi her-
hangi bir fayda saðlamadý. Þeybânî Han
910 (1504-1505) yýlýnda Fergana, Hisar ve
Kunduz’u zaptetti. Ertesi yýl Hüseyin Bay-
kara’nýn emîrlerinden Sultan Kulýçak’ýn
elinde bulunan Belh’i kuþatýp teslim aldý.
Hüseyin Baykara, Þeybânî Han’ý durdur-
mak için oðlu Bedîüzzaman’ý gönderdi, ar-
dýndan kendisi de hareket etti. Hüseyin
Baykara’nýn Herat’tan ayrýldýktan kýsa bir
süre sonra vefat etmesi (911/1506) Þeybâ-
nî Han’ýn Mâverâünnehir’deki durumunu
saðlamlaþtýrdý.

Timurlular’ýn ikinci baþþehri Herat üze-
rine sefere çýkan Þeybânî Han, Ceyhun’u
geçip Endehuy’u Þah Mansûr Bahþý’dan
teslim aldý. 913’te (1507) Herat’ý zaptetti.
Halka yüksek miktarda vergi koydu ve ya-
kaladýðý Timurlu hânedaný mensuplarýný
öldürüp Horasan’daki Timurlu hânedaný-
na son verdi. Hüseyin Baykara’nýn oðullarý
Muzaffer Hüseyin ile Bedîüzzaman, Cür-
cân taraflarýna kaçtý. Þeybânî Han, Kan-
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ÞEYBÂNÎLER

Mâverâünnehir,
Hârizm ve Horasan’da hüküm süren

bir Ýslâm hânedaný
(1500-1599).

˜ ™

Hânedan adýný, Özbekler’in atasý Cengiz
Han’ýn büyük oðlu Cuci’nin Þeybân (Þiban)
ismindeki oðlundan alýr. Þeybân 1241’de
Macaristan’a yapýlan sefer sýrasýnda dik-
kat çekmiþ, dönüþte Irgýz, Savuk ve Ýlek
ýrmaklarýndan Ural daðlarýna kadar olan
bölge kendisine yazlýk; Arakum, Karakum,
Siriderya, Çu ýrmaðý ve Sarýsu boylarý kýþ-
lýk yurt olarak verilmiþtir. Þeybân’ýn soyun-

dan gelenler uzun süre bu bölgelerde hâ-
kimiyetlerini devam ettirdikten sonra Ba-
tý Sibirya’nýn Tümen ve Tobolsk bölgeleri-
ne göç edip burada yaþayan kabileleri ege-
menlikleri altýna almýþlar, zaman zaman
Türkistan’a seferler yapmýþlardýr. Bu soy-
dan gelenlerin Batý Sibirya bölgesindeki ilk
haný olan Ebülhayr, 831 (1428) veya 832’-
de (1429) Þeybân ulusunun yeni merkezi
Tura-Tümen’de kabile beylerinin desteðiy-
le han seçildi. Ardýndan diðer Cuci aþiret-
lerinden Ural ýrmaðýnýn doðusunda ve Si-
riderya’nýn kuzeyinde kalan topraklarý ele
geçirdi; 834 (1430-31) ve 839 (1435-36)
yýllarýnda Hârizm bölgesini iki defa yað-
maladý. Timurlular’ýn elinde bulunan Si-
riderya hattýndaki þehirleri zaptedip Sið-
nak’ý baþkent yaptý. Timur’un torunlarý ara-
sýndaki mücadele Ebülhayr’a Türkistan’ýn
iç iþlerine karýþma fýrsatý verdi; onlardan
Ebû Said Mirza Han’ýn Semerkant’ta tah-
ta çýkmasýna yardým etti (855/1451). Mâ-
verâünnehir’in siyasî ve iktisadî hayatýn-
da etkili bir þahsiyet olan Nakþibendî þey-
hi Ubeydullah Ahrâr, Ebülhayr’ýn Timur-
lular’dan Uluð Bey’in kýzý Râbia Sultan Be-
güm ile evlenmesini saðladý. Topraklarýný
ve nüfuzunu giderek geniþleten Ebülhayr
872’de (1468) vefat etti. Oðlu Þah Budak
da ayný yýl öldürüldüðünden Þah Budak’ýn
on yedi yaþýndaki oðlu Þeybânî Muham-
med etrafýndaki çok az insanla ortada kal-
dý. Þeybânî Han önce Astarahan’a gitti, bir
süre sonra düþmanlarýnýn takibinden kur-
tulmak için Taþkent’e geçip burada hüküm
sürmekte olan Çaðatay Haný Mahmud
Han’ýn hizmetine girdi; hizmetinden mem-
nun kalan Mahmud Han, Türkistan’ý (Yesi)
kendisine yurtluk olarak verdi (893/1488).

Bölgede giderek güçlenen Þeybânî Han
905-913 (1500-1507) yýllarý arasýnda Mâ-
verâünnehir, Hârizm ve Horasan’ýn hemen
hemen bütün þehirlerini ele geçirdi ve
Þeybânîler (Özbekler) adýyla bilinen hâne-
daný kurdu (905/1500). Þeybânî Han, Cen-
giz soyundan olmayan Timurlular’ýn elin-
den saltanat hakkýný alarak hanlýðý ve ya-
sayý yeniden canlandýrdý. Orta Asya’da Sün-
nîliðin en güçlü temsilcisi konumuna gel-
di ve Ýran’da bir Þiî devleti kuran Þah Ýs-
mâil ile mücadeleye giriþti. Hâkimiyet hak-
kýný sadece oðullarý ile sýnýrlandýrmayan
Þeybânî Han, Ebülhayr Han’ýn diðer oðul-
larýnýn hâkimiyete ortak olmasý fikrini be-
nimsedi. Nitekim vefatýndan sonra hâne-
danýn baþýna oðlu deðil sülâlenin en yaþlý
üyesi olan Köçkünçi (Köçküncü) Han (Mu-
hammed b. Ebülhayr) geçti. Cuci’nin oðlu
Þeybân’ýn neslinin hâkimiyeti Hârizm’de

Timurlu sarayýndan ayrýlarak kendisine in-
tisap eden Emîrü’l-ulemâ ve melikü’þ-þu-
arâ Muhammed Sâlih de ayný adla bir eser
kaleme almýþtýr. Fazlullah b. Rûzbihân-i
Huncî, Mihmânnâme-i BuÅârâ isimli
eserinde Þeybânî Han’ýn hükümdarlýðýnýn
on dört aylýk dönemini anlatýr. Bu eserde
aðýrlýklý olarak Þeybânîler’in Kazaklar ve
Þiîler’le mücadeleleri ve Þeybânî Han’ýn
katýldýðý dinî toplantýlar nakledilmektedir.
Orta Asya Türkleri arasýnda Ýslâm dininin
doðru anlaþýlmasý ve Yesevî geleneðinin
canlý tutulmasýnda etkin rol oynayan Þey-
bânî Han koyu bir Sünnî olup âlimlerle tar-
týþacak ölçüde dinî bilgiye sahipti. Mih-
mânnâme-i BuÅârâ’da onun huzurunda
yapýlan fýkýh ve kelâm sohbetleriyle ilgili
bölümler bulunmaktadýr.

Eserleri. 1. Divan. Çaðatayca þiirlerden
oluþan divan bir tevhid, 300 gazel, yirmi
yedi rubâî, dört tarih ve kýrk altý muam-
maý ihtiva eder. Tek yazma nüshasý Top-
kapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde bulu-
nan (III. Ahmed, nr. 2436) eser üzerine Ya-
kup Karasoy bir doktora tezi hazýrlamýþ-
týr (bk. bibl.). M. Fuad Köprülü, Þeybânî
Han’ýn Çaðatay edebiyatýnýn teþekkülünde
ihmal edilmemesi gereken bir sima oldu-
ðunu söyler. 2. Bahrü’l-Hüdâ. 914 (1508)
yýlýnda yazýlan 234 beyitlik mesnevi tar-
zýndaki eserde dinî-ahlâkî meselelerin ya-
ný sýra günlük hadiselerden, siyasî müca-
delelerden bahsedilmektedir. Tek yazma
nüshasý British Museum’da kayýtlý olan
(Add. 7914, vr. 1b-22b) eser hakkýnda Ke-
mal Eraslan bir makale neþretmiþtir (bk.
bibl.). 3. Risâle-i Maârif. Þeybânî Han,
1507’de oðlu Muhammed Timur Bahadýr
için kaleme aldýðý bu eserinde Türk þeyh-
leri Ahmed Yesevî ile Hakîm Ata’nýn þiirle-
rini naklederek nasihatlerde bulunmakta-
dýr (British Museum, Or., nr. 12956). Þey-
bânî Han’ýn Mihmânnâme-i BuÅârâ adlý
eserde yer alan þiirleri Yakup Karasoy ve
Gülþen Seyhan Alýþýk tarafýndan neþredil-
miþtir (bk. bibl.).
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