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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 tükürüğü ile iyileşen bir ok yarası sebebiyle " boğazından yaralanmış " anlamına gelen "MenhOr" lakabıyla anıldı . Hz. Peygamber onu umretü'l-kaza* ve Mekke'nin fethi sırasında Medine'de kendi yerine vekil bıraktı.
Mensup olduğu Gıfar kabilesinin Tebük Gazvesi'ne büyük çapta katılmasını
sağlayan EbO Rühm'ün vefat tarihi bilinmemektedir.
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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)
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Hadis

hafızı .

Nasır es-Selami, Abdülkerlm b. Muhammed es-Sem'anl, Ebü'I-Kasım İbn Asakir. EbO MOsa el-Medlnl ve Ebü'l-Ferec
İbnü'l-Cevzl gibi tanınmış alimler rivayette bulundular.

Talebesi Horasanlı meşhur alim Abdülkerlm es-Sem'anl, kendisinden güvenilir hadis hafızı diye söz ettiği hacası
hakkında bilgi verirken onun ŞaJ:ıffı-i
Müslim'i ezbere bildiğini ve talebelerine imla * ettiği hadisleri ezbere yazdır
diğını beHrtmekte, hac maksadıyla gittiği Mekke'de ve Medine'de kalabalık
talebe gruplarına hadis yazdırırken kendisinin de orada bulunduğunu ve bu sı
rada ona müsternli *lik ettiğini söylemektedir. Sem'anl, hocasının kendisinden hadis 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 alimlerinin yolunda ve sünnete uygun tarzda
yaşamaya gayret eden. insanlara iyilik
etmeyi seven, resmiyetten hoşlanma
yan. mütevazi, güzel ahlaklı ve müttaki bir alimdi. Bağdat'ta bulunduğu sı
rada bir tanıdığından 1O dinar borç almıştı. Bu zat, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın tarunu Mes'Od b. Muhammed Tapar'ı ziyarete gittiğinde EbO Sa'd ' ın
maddi sıkıntı içinde olduğunu haber verdi. 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 alimIere hocalık yapmış olan abiası Fatıma
bint el-Bağdadl gibi vaazlarıyla ünlü ol-

Safer 463'te (Kasım 1070) İsfahan'da
doğdu. Vaazları ile meşhur olan ve İb

masıydı.

nü' ı- Bağda di diye tanınan babası Muhammed Bağdat ' tan gelip buraya yerleşmiş bir alimdi. İlk tahsilini İsfahan'
da yaptı. Babasından başka şehrin ileri gelen muhaddislerinden Ebü' ı- Kasım İbn Mende. kardeşi EbO Amr İbn
Mende. İbn Mace el-Ebherl, Süleyman
b. İbrahim ve daha başka alimlerden faydalandı. On altı yaşına gelince tahsilini ilerietmek üzere Bağdat ' a gittiğin
de (479 / 1086) , talebesi olmayı çok istediği hadis alimi ve zahid EbO Nasr ezZeynebl'nin cenazesiyle karşılaştı. Burada Asım b. Hasan el-Asıml, EbO Abdullah Malik el - Saniyasi gibi alimlerden
hadis rivayet etti. Kendisinden de İbn

ibnü'I-Cevzi, el·Muntazam, X, 116-117; İb
nü'I-Esir. el·Kamil, Xl, 107 ; Zehebi. A'lamü 'n·
nübela', XX, 119·123; a.mlf.. Te?kire tü 'l·f:ıuf
{fi?, IV, 1284·1286; a.mlf.. Düvelü 'l·islam (n ş r.
Fehfm M. Şe ltüt - Muham med İbrahim ). Ka·
hire 1974, ll, 57; Safedi. el · Vaff, VII, 325; İbn
Kesfr. el·Bidaye, XII, 220; İbnü'J-İmad. Se?e·
rat, IV, 125.
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EBÜ SAİD BAHADIR HAN
(ö. 736 / 1335)

İlhanlı hükümdan

(1317 -1335).

L

8 Zilkade 704'te (2 Haziran 1305) Ocan'da doğdu. Uygur menşeli atabegi Emir
Sevinç'in nezaretinde 1313 yılında Horasan valiliğine tayin edildi. Babası 01caytu Han'ın ölümü üzerine (1316) Emir
Sevinç tarafından başşehir Sultaniye'ye
götürülerek hükümdar ilan edildi (717 1
13 17). Tahta çıktığında çocuk yaşta olması 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'ddln lakabıyla anılan EbO Said tahta çık
tığı zaman meşhur tarihçi Reşldüddin
Fazlullah ile Taceddin Ali Şah vezirlik görevinde idiler. Ancak bir süre sonra sultanı etkisi altına alan Taceddin Ali, Reşldüddin'i bertaraf ederek (1318) gücünü arttırdı ve devletin tek veziri oldu. Askeri işlerse Melikü'l-ümera Emir Çoban
b. Melik'in elindeydi. Moğollar'ın Suldus
boyuna mensup olan Emir Çoban ' ın ataları Cengiz Han ve oğullarına sadakatle
hizmet etmişlerdi.
EbO Said Sahadır Han'ın gençliğini fır
sat bilen Çağatay Prensi Yasavur Horasan'ı istila ederek onun naibi Yasavul'u
öldürttü ( 1317), ertesi yıl da Mazenderan'ı işgal etti. Bunun üzerine Celayirliler'in atası Emir Hüseyin kumandasın
da gönderilen İlhanlı kuwetleri Yasavur'u geri çekilmeye mecbur etti. Bu arada Memlük Sultanı el-Melikü'n-Nasır
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(ö. 258 / 872)

Kuzey Afrika 'da hüküm süren
Rüstemiler hanedanının
hükümdarlarından
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EBÜ SAID el- BERDAl
Muhammed'in sevkettiği kuwetler DoAnadolu bölgesindeki bazı yerleri yağ
maladığı gibi Altın Orda Hükümdan Özbek Han da 1319 yılında Derbend'i geçerek Şirvan ' a girmiş, ancak Emir Çoban
kumandasındaki ilhanlı kuwetleriyle Kür
nehri kıyısında yaptığı savaştan sonra
Deşt-i Kıpçak'a geri dönmüştü. Emir Çoban ' ın bu sefer sırasında kaçan Moğol
beylerini şiddetle cezalandırması üzerine Kurumşi ve irencin Noyan liderliğin
deki bir grup Moğol beyi onu ortadan
kaldırmaya karar verdiler; Ebu Said 'den
Emir Çoban'ı öldürtınesini veya kendilerine teslim etmesini istediler. Fakat sultan onların bu isteklerini reddederek
Emir Çoban'ın yanında yer aldı. Kendisinin de katıldığı Miane yakınlarındaki savaşta asiler bozguna uğratıldı 120 Haziran 1319); bu savaşta gösterdiği kahramanlık sebebiyle sultana "Bahadır" unvanı verildi. Emir Çoban savaştan sonra
diğer muhaliflerini de bertaraf ederek
ülkede mutlak bir otorite kurdu.
ğu

Memlük Devleti ile yıllardan beri devam eden mücadeleye son veren antlaş
ma da bu dönemde imzalanarak 11323)
eski düşmanlık dostluğa dönüştürüldü.
Altın Orda ve Çağatay hanlarından gelen tehlikeler bertaraf edildi ve böylece
doğuda Gazne şehrine. kuzeyde Terek
nehrine kadar uzanan topraklarda huzur ve güven sağlandı .
Emir Çoban ' ın büyük oğlu Timurtaş
Bey'in genel vali olarak bulunduğu Anadolu'da da ilhanlı hakimiyeti daha güçlü hale getirildi. Nitekim daha önce dört
beş tümen Moğol askerinin mevcut olduğu Anadolu'da Timurtaş zamanında
dokuz tümenlik bir Moğol askeri gücü
vardı. Yıkılan Anadolu Selçuklu Devleti'nin yerine kurulan Türkmen beylikleri
üzerindeki ilhanlı hakimiyetini sağlamak
la görevlendirilen Timurtaş, Anadolu'da
bağımsız bir devlet kurmak için isyan
etmişse de Emir Çoban oğlunu ikna ederek sultanın huzuruna çıkartmış, bağış
lanmasını sağlayıp tekrar eski görevine
iade ettirmişti.
Ancak bir süre sonra EbG Said Sahadır
Emir Çoban'ın kızı Bağdat Hatun'u
kocası Şeyh Hasan b. Emir Hüseyin'den
boşatarak onunla evlenmesi Emir Çoban
ile aralarının açılmasına yol açtı . Güç durumda kalan Çoban. Çağatay şehzadele
rinden Tarmaşirin'in Horasan'a hücumunu bahane ederek sultandan Horasan'a
sefer için izin istedi ve ayrıca bu fırsat
tan faydalanarak kendisine muhalif olan
emirleri de kontrol altına aldı. Fakat Çoban'ın oğullarından Dımaşk Hoca'nın sul-
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ABDÜLKADiR YuvALI
tirilmiştir. Ebu Said bu yönüyle Azerbaycan ve Anadolu halkının gönlünü kazanmış, hatta ismi Azerbaycan'da dört adil
EBÜ SAİD el-BERDAİ
sultandan biri olarak anılmıştır. Ayrıca
( d')..r.ll ~ y,l )
babası Olcaytu Han zamanında devletin
Ebu Said Ahmed b. Hüseyn
adeta resmi mezhebi haline gelen ŞiTiiği
el- Üsrı1şenl el- Serdal
terkederek SünnTiiği seçmiş, islamiyet'in
(ö. 317 / 930)
yayılması için samirniyetle çalışmış, içki.
Hanefi fakihi.
kumar ve fuhuşu yasaklamıştır. Varis
_j
L
bırakmadan ölümü hanedan mensuplaKaynaklarda hayatı hakkında yeterli
rı arasında kavgalara, devletin parçalanbilgi yoktur. Azerbaycan'ın Serdea (Bermasına ve yerini mahalli hanedanların
zea) şehrinde doğdu. ismail b. Hammad
almasına sebep olmuştur.
b. Ebu Hanife'den (ö 212 / 827) ders alŞair Ahmedi Ebu Said Han hakkında,
dığına dair bilgilerden hareketle lll. (IX.)
"BO Said Şah ki ulu sultandı 1 Adı dilleryüzyılın başında doğduğu söylenebilir.
de Sahadır Handı" der (İskendername,
Diğer hocaları arasında Ebü Ali ed-Dekvr. 63 b) ve bu hanın zamanındaki aşk makak er-Razi. Ebu Sehl Musa b. Nasr erceralarına işaret ederek ilhanlı Devleti'Razi ve Ebü'I-Hasan Ali b. Musa b. Nasr
nin kadın yüzünden yıkıldığını söyler.
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