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Ebu Rühm KülsGm b. Husayn 

b. Halid (Utbe) el-Gıfiiri 

1 Nasır es-Selami, Abdülkerlm b. Muham
med es-Sem'anl, Ebü'I-Kasım İbn Asa
kir. EbO MOsa el-Medlnl ve Ebü'l-Ferec 
İbnü'l-Cevzl gibi tanınmış alimler riva
yette bulundular. 
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Sahabi. _ı Talebesi Horasanlı meşhur alim Ab-

Hicretten sonra müslüman oldu. Bedir 
Gazvesi'nde bulunamadı. Uhud, Hayber 
ve Tebük gazvelerine katıldı . Bey'atürrıd

van'da da bulundu. Uhud Gazvesi'nde 
boğazından aldığı, Hz. Peygamber'in tü
kürüğü ile iyileşen bir ok yarası sebebiy
le " boğazından yaralanmış " anlamına ge
len "MenhOr" lakabıyla anıldı . Hz. Pey
gamber onu umretü'l-kaza* ve Mekke'
nin fethi sırasında Medine'de kendi ye
rine vekil bıraktı. 

Mensup olduğu Gıfar kabilesinin Te
bük Gazvesi'ne büyük çapta katılmasını 
sağlayan EbO Rühm'ün vefat tarihi bilin
memektedir. 
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Iii M EHMET A Li SÖNMEZ 

EBÜ SA'D el-BAGDADI 
( .s~I ..Li:J I .~o.... Y-I ) 

Ebu Sa'd Ahmed b. Muhammed 
b. Ahmed el-Bağdad\' 

(ö. 540 / 1145) 

Hadis hafızı . 

Safer 463'te (Kasım 1070) İsfahan'da 
doğdu. Vaazları ile meşhur olan ve İb
nü' ı- Bağda di diye tanınan babası Mu
hammed Bağdat ' tan gelip buraya yer
leşmiş bir alimdi. İlk tahsilini İsfahan'
da yaptı. Babasından başka şehrin ile
ri gelen muhaddislerinden Ebü' ı- Ka
sım İbn Mende. kardeşi EbO Amr İbn 
Mende. İbn Mace el-Ebherl, Süleyman 
b. İbrahim ve daha başka alimlerden fay
dalandı. On altı yaşına gelince tahsili
ni ilerietmek üzere Bağdat ' a gittiğin

de (479 / 1086) , talebesi olmayı çok iste
diği hadis alimi ve zahid EbO Nasr ez
Zeynebl'nin cenazesiyle karşılaştı. Bu
rada Asım b. Hasan el-Asıml, EbO Ab
dullah Malik el -Saniyasi gibi alimlerden 
hadis rivayet etti. Kendisinden de İbn 
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dülkerlm es-Sem'anl, kendisinden gü
venilir hadis hafızı diye söz ettiği hacası 
hakkında bilgi verirken onun ŞaJ:ıffı-i 

Müslim'i ezbere bildiğini ve talebeleri
ne imla * ettiği hadisleri ezbere yazdır
diğını beHrtmekte, hac maksadıyla git
tiği Mekke'de ve Medine'de kalabalık 
talebe gruplarına hadis yazdırırken ken
disinin de orada bulunduğunu ve bu sı

rada ona müsternli *lik ettiğini söylemek
tedir. Sem'anl, hocasının kendisinden ha
dis yazdığım da zikretmektedir. 

EbO Sa'd, on birinci hac yolculuğun
dan dönerken 540 yılı Reblülewel ayın
da (Eylül 1145) Nihavend'de vefat etti. 
Cenazesi İsfahan · a götürülerek orada 
defnedil di. 

EbO Sa'd el-Bağdadl, Selef alimleri
nin yolunda ve sünnete uygun tarzda 
yaşamaya gayret eden. insanlara iyilik 
etmeyi seven, resmiyetten hoşlanma

yan. mütevazi, güzel ahlaklı ve mütta
ki bir alimdi. Bağdat'ta bulunduğu sı

rada bir tanıdığından 1 O dinar borç al
mıştı. Bu zat, Selçuklu Sultanı Melik
şah'ın tarunu Mes'Od b. Muhammed Ta
par'ı ziyarete gittiğinde EbO Sa'd ' ın 

maddi sıkıntı içinde olduğunu haber ver
di. Sultan Mes'Od onun vasıtasıyla EbO 
Sa'd'a SOO dinar gönderdiyse de o bu 
parayı kabul etmedi. EbO Sa ' d'ın bir 
özelliği de Abdülkerlm es-Sem'anl, İbn 
Asakir ve EbO MOsa el-Medlnl gibi alim
Iere hocalık yapmış olan abiası Fatıma 
bint el-Bağdadl gibi vaazlarıyla ünlü ol
masıydı. 
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EBÜ SAİD, Eflah b. Abdülvehhcib 
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(ö. 258 / 872) 

Kuzey Afrika 'da hüküm süren 
Rüstemiler hanedanının 

hükümdarlarından 

(bk. RÜSTEMİLER). 
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EBÜ SAİD BAHADIR HAN 

(ö. 736 / 1335) 

İlhanlı hükümdan 
(1317 -1335). 

8 Zilkade 704'te (2 Haziran 1305) Ocan'
da doğdu. Uygur menşeli atabegi Emir 
Sevinç'in nezaretinde 1313 yılında Ho
rasan valiliğine tayin edildi. Babası 01-
caytu Han'ın ölümü üzerine (1316) Emir 
Sevinç tarafından başşehir Sultaniye'ye 
götürülerek hükümdar ilan edildi (717 1 
13 17). Tahta çıktığında çocuk yaşta ol
ması sebebiyle devlet bir süre Atabeg 
Sevinç tarafından yönetildL 

Olcaytu Han devrinden beri devlet iş
leri eşit yetkilere sahip iki vezir tarafın
dan yürütülüyordu. Alaü'd-dünya ve'd
dln lakabıyla anılan EbO Said tahta çık
tığı zaman meşhur tarihçi Reşldüddin 
Fazlullah ile Taceddin Ali Şah vezirlik gö
revinde idiler. Ancak bir süre sonra sul
tanı etkisi altına alan Taceddin Ali, Re
şldüddin'i bertaraf ederek (1318) gücü
nü arttırdı ve devletin tek veziri oldu. As
keri işlerse Melikü'l-ümera Emir Çoban 
b. Melik'in elindeydi. Moğollar'ın Suldus 
boyuna mensup olan Emir Çoban'ın ata
ları Cengiz Han ve oğullarına sadakatle 
hizmet etmişlerdi. 

EbO Said Sahadır Han'ın gençliğini fır
sat bilen Çağatay Prensi Yasavur Hora
san'ı istila ederek onun naibi Yasavul'u 
öldürttü ( 1317), ertesi yıl da Mazende
ran'ı işgal etti. Bunun üzerine Celayirli
ler'in atası Emir Hüseyin kumandasın
da gönderilen İlhanlı kuwetleri Yasa
vur'u geri çekilmeye mecbur etti. Bu ara
da Memlük Sultanı el-Melikü'n-Nasır 
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Sahadır Han 
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