
Muhammed'in sevkettiği kuwetler Do
ğu Anadolu bölgesindeki bazı yerleri yağ
maladığı gibi Altın Orda Hükümdan Öz
bek Han da 1319 yılında Derbend'i ge
çerek Şirvan ' a girmiş, ancak Emir Çoban 
kumandasındaki ilhanlı kuwetleriyle Kür 
nehri kıyısında yaptığı savaştan sonra 
Deşt-i Kıpçak'a geri dönmüştü. Emir Ço
ban ' ın bu sefer sırasında kaçan Moğol 
beylerini şiddetle cezalandırması üzeri
ne Kurumşi ve irencin Noyan liderliğin
deki bir grup Moğol beyi onu ortadan 
kaldırmaya karar verdiler; Ebu Said 'den 
Emir Çoban'ı öldürtınesini veya kendile
rine teslim etmesini istediler. Fakat sul
tan onların bu isteklerini reddederek 
Emir Çoban'ın yanında yer aldı. Kendisi
nin de katıldığı Miane yakınlarındaki sa
vaşta asiler bozguna uğratıldı 120 Hazi
ran 1319); bu savaşta gösterdiği kahra
manlık sebebiyle sultana "Bahadır" un
vanı verildi. Emir Çoban savaştan sonra 
diğer muhaliflerini de bertaraf ederek 
ülkede mutlak bir otorite kurdu. 

Memlük Devleti ile yıllardan beri de
vam eden mücadeleye son veren antlaş
ma da bu dönemde imzalanarak 1 1323) 
eski düşmanlık dostluğa dönüştürüldü. 
Altın Orda ve Çağatay hanlarından ge
len tehlikeler bertaraf edildi ve böylece 
doğuda Gazne şehrine. kuzeyde Terek 
nehrine kadar uzanan topraklarda hu
zur ve güven sağlandı . 

Emir Çoban ' ın büyük oğlu Timurtaş 
Bey'in genel vali olarak bulunduğu Ana
dolu'da da ilhanlı hakimiyeti daha güç
lü hale getirildi. Nitekim daha önce dört 
beş tümen Moğol askerinin mevcut ol
duğu 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 ede
rek sultanın huzuruna çıkartmış, bağış
lanmasını sağlayıp tekrar eski görevine 
iade ettirmişti. 

Ancak bir süre sonra EbG Said Sahadır 
Han'ın, 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 du
rumda kalan Çoban. Çağatay şehzadele
rinden Tarmaşirin'in Horasan'a hücumu
nu bahane ederek sultandan Horasan'a 
sefer için izin istedi ve ayrıca bu fırsat
tan faydalanarak kendisine muhalif olan 
emirleri de kontrol altına aldı. Fakat Ço
ban'ın oğullarından Dımaşk Hoca'nın sul-

tanın haremine girmekle itharn edilme
si üzerine Eb O Said. Emir Çoban· ın bü
tün akrabalarının yakalandıkları yerde 
hemen idam edilmelerini emretti. Bu du
rum karşısında Emir Çoban, ilhanlı Dev
leti'nin düşmanı olan Çağatay Hanlığı'na 
sığınacağı yerde ilhanlı hakimiyetindeki 
Herat Emiri Gıyaseddin'e sığınınca Ebu 
Said'in emriyle 1327 yılında idam edildi: 
Ebu Said Han bu şekilde vesayet altın
da yaşamaktan kurtulmuş oldu. 

Bu tarihten itibaren daha rahat ve ba
ğımsız hareket eden EbG Said Sahadır 
Han 13 RebTülahir 736'da (30 Kasım 1335) 
Karabağ'da öldü; cenazesi Sultaniye'ye 
götürülerek kendisi için yaptırmış oldu
ğu türbede defnedildi. Sultanın. Dilşad 
Hatun ile evlenerek kendisini ihmal et
mesine içerleyen Bağdat Hatun tarafın
dan zehirlendiği söylenmektedir (ibn Bat
tüta. s. 230) 

ilhanlı Devleti'nin son büyük hüküm
dan olarak kabul edilen EbG Said Saha
dır Han şair. mGsikişinas ve aynı zaman
da hattattı. ilim adamlarını ve edipleri 
himaye etmiş, bu sebeple şairler tara
fından adına kasideler yazılmış ve eser
ler telif edilmiştir. Zamanında iran ve 
Azerbaycan'da birçok eser meydana ge
tirilmiştir. Ebu Said bu yönüyle Azerbay
can ve Anadolu halkının gönlünü kazan
mış, hatta ismi Azerbaycan'da dört adil 
sultandan biri olarak anılmıştır. Ayrıca 

babası Olcaytu Han zamanında devletin 
adeta resmi mezhebi haline gelen ŞiTiiği 
terkederek SünnTiiği seçmiş, islamiyet' in 
yayılması için samirniyetle çalışmış, içki. 
kumar ve fuhuşu yasaklamıştır. Varis 
bırakmadan ölümü hanedan mensupla
rı arasında kavgalara, devletin parçalan
masına ve yerini mahalli hanedanların 
almasına sebep olmuştur. 

Şair Ahmedi Ebu Said Han hakkında, 
"BO Said Şah ki ulu sultandı 1 Adı diller
de Sahadır Handı" der (İskendername, 
vr. 63b) ve bu hanın zamanındaki aşk ma
ceralarına işaret ederek ilhanlı Devleti'
nin kadın yüzünden yıkıldığını söyler. 
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EBÜ SAİD el-BERDAİ 
( d')..r.ll ~ y,l ) 

Ebu Said Ahmed b. Hüseyn 
el-Üsrı1şenl el- Serdal 

(ö. 317 / 930) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Kaynaklarda hayatı hakkında yeterli 
bilgi yoktur. Azerbaycan'ın Serdea (Ber
zea) şehrinde doğdu. ismail b. Hammad 
b. Ebu Hanife'den (ö 212 / 827) ders al
dığına dair bilgilerden hareketle lll. (IX.) 
yüzyılın başında doğduğu söylenebilir. 
Diğer hocaları arasında Ebü Ali ed-Dek
kak er-Razi. Ebu Sehl Musa b. Nasr er
Razi ve Ebü'I-Hasan Ali b. Musa b. Nasr 
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er-Razı gibi alimler vardır. Kendisi de 
Ebü'I-Hasan ei.-Kerhf, Ebü Amr Ahmed 
b. Ahmed et-Taberi ve Ebü Tahir Mu
hammed b. Muhammed b. Süfyan ed
Debbas gibi büyük alimler yetiştirdi. Çok 
titiz bir alim olan Berdal, nakledildiğine 
göre Şeybanl' nin el- Cami' u '1- kebfr'i
ni 300-400 defa okuduğu halde talak 
ve köle azadı üzerine yapılan yeminlerle 
ilgili bir meseleyi anlayamamış, Serdea'
da kendisine cevap verebilecek bir kim
se bulamayınca da Bağdat'a kadar git
mişti. Daha sonra bazı fıkıh kaynakla
rında ona atfen "el-mes'eletü'I-Berda
iyye" adıyla zikredilecek olan bu mese
lede kendisine tatminkar bir cevap ve
ren Ebü Hazim el-Kadi'nin yanında dört 
yıl kadar kalarak ondan ders aldı. 

SerdaL çıktığı hac yolculuğu sırasında 
Bağdat 'tan geçerken Davüd ez-Zahiri 
ile fıkhf bir mesele üzerinde tartışarak 
ona karşı üstünlük sağladı. Zahiriler'in 
hakim olduklarını gördüğü Bağdat'a yer
leşmeye karar vererek Hanefi mezhebi
nin güçlenmesi için uzun süre yoğun gay
retler sarfetti ve çeşitli dersler okuttu. 
Devrinde Hanefi mezhebinin Irak'taki 
otoritelerinden biri haline gelen Serdal'
nin çeşitli görüşleri Hanefi fıkıh ve usül-i 
fıkıh kitaplarında nakledilmiştir (mesela 
b k. Serahsi, VII, 139 ; XII, ı 39 ; İbn Abdüş
şekı:ir, ll, ı 85 -1 86) . 

Ebü Said, hac için gittiği Mekke'de Ka
be'yi basıp birçok hacıyı katleden Kar
matller tarafından 10 Zilhicce 317 (14 
Ocak 930) tarihinde öldürüldü. 

Akaidde Mu'tezile mezhebini benim
seyen Serdal'nin ilm-i hilafla ilgili Me
sa' ilü '1-l]iliif adlı bir eseri vardır (Tunus 
Zeytüne Ktp ., nr. eski 2302, yeni ı6J9) . Bu 
eser, onun diğer mezheplerin görüşleri
ne de vakıf olduğunu göstermektedir. 
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EBÜ SAİD-i EBÜ'I-HAYR 

ı 

(~IY.I ~Y.I) 

Ebu Said Fazlullah b. Ebi'I-Hayr 
Ahmed b. Muhammed ei-Meyhenl 

(ö. 440 / 1049) 

Tekke adabını tesbit eden 
ve düzenlediği sema meclislerinde 
okuduğu aşıkane ruba.ilerle tanınan 

Horasanlı mutasawıf. 
L _j 

1 Muharrem 357 (7 Aralık 967) tarihin
de Horasan'da Serahs ile Ebfverd arasın
da bulunan Havran bölgesinde Meyhe
ne (Mehne) kasabasında doğdu . Babası 

Ebü' 1- Hayr Ahmed süfilerin dostu olan 
ve sema meclislerine devam eden bir 
attardı. Çocukluğunu Meyhene'de geçi
ren Ebü Said babasıyla birlikte gittiği 

sema meclislerinde tasawufu tanıdı. Mu
tasawıf şair Ebü'I-Kasım Bişr-i Yasin'in 
derslerine devam edip dil ve edebiyat 
ilimlerinde ondan faydalandı, şiir ve ta
sawuf anlayışından da etkilendi. Ondan 
öğrendiği şiirleri çeşitli sohbet meclisle
rinde okudu ve bu şiirler onun için ilham 
kaynağı oldu. Bir rivayete göre 30.000 
beyit ezberlemişti. 

Ebü Said fıkıh, tefsir ve hadis bilgisi
ni ilerietmek için Merv' e gitti. Burada 
Şafii fıkıh alimi Ebü Abdullah Muham
med b. Ahmed ei-Hazrl'nin (Husrf, ö. 373/ 
983 I?J) vefatından sonra beş yıl Ebü Be
kir Abdullah b. Ahrried ei -Kaffal ei-Mer
vezl'nin derslerine devam etti. Daha son
ra Serahs'a giderek Ebu Ali Zahir b. Ah
med' den tefsir, fıkıh usulü ve hadis ders
leri aldı. Burada dönemin ünlü süfTierin
den Lokman-ı Serahsf ile tanıştı. Lokman 
onu Ebü Nasr es-Serrac'ın müridierin
den Şeyh Ebü'I-Fazl Muhammed b. Ha
san es-Serahsf ile tanıştırdı. Ebü'I-Hayr, 
kendisine zikir telkin eden bu şeyhten 
ciddi surette etkilendi, tavsiyesine uyup 
Meyhene'ye döndü. Yedi yıl riyazet ha
yatı yaşadı, tahammül edilmesi zor çi
leler çıkardıktan sonra tekrar Serahs'a 
döndü. Şeyh Ebü'I-Fazl burada onu da
ha da çetin çilelere tabi tutup bir süre 
sonra Meyhene'ye gönderdi. Ebü Said 
Meyhene'de cami ve tuvaletlerin temiz
liğiyle uğraşıyor, her namaz öncesi gus
lediyor, sürekli susuyor. yama üstüne 
yama yapıldığı için ağırlaşan bir çuha 
giyiyor, yirmi otuz gün kalmak üzere 
sahralara çıkıyor, buralarda inzivaya çe
kiliyor, derin düşüncelere dalıyordu. Ne 
kadar şiddetli riyazetlere ve çetin çilele
re girdiğini anlatmak için, Babil Kuyu
su'nda baş aşağı asılarak çile çıkardık
ları rivayet edilen Harüt ve Marut gibi 

bazan bir ağaca kendini ayaklarından 
asarak, bazan da bir kuyuya baş aşağı 
sarkarak çile çıkardığı (çille-i ma 'kOse), 
Kur 'an okuduğu ve bu durumda namaz 
kıldığı ( salat- ı makiObe) rivayet edilir. Da
ha sonra tekrar Serahs'a giden Ebü Sa
Id bu çileli hayata Ebü'l- Fazi'ın yanında 
da devam etti. Ardından şeyhin tavsiye
sine uyup Nfşabur' a gitti. Burada İma
mü'I-Haremeyn ei-Cüveynf, Ebü'I-Kasım 
ei-Kuşeyrf gibi alim ve mutasawıflarla 
tanıştı. Daha önce Serahs'ta Ebü'I-Fazl'
dan hırka giyip giymediği bilinmeyen Ebu 
Said, Nfşabur'da ünlü süfi Ebü Abdur
rahman es-Süleml'den hırka giydi. 

Bazı rivayetlere göre irşad faaliyetine 
başlamadan Meyhene'ye dönerek bura
da çileli hayatına devam etti. Ebfverd 
ile Serahs arasında yedi yıl inzivaya çe
kildi, bu süre içinde ot ve yaprak yiye
rek yaşadı. Bu arada şeyhi Ebü'I-Fazl ve
fat ettiğinden Amül'e gidip Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Muhammed ei -Kassab'a inti
sap etti; ikinci hırkayı da ondan giydi. 
Bu zatın vefatı üzerine Meyhene'ye dön
dü. Geceleri uyumuyor. namaz kılıyor, zi
kirle meşgul oluyor, gündüzleri hep oruç 
tutuyor. hiç dinlenmiyor, daima kıbleye 
yönelmiş bir halde bulunmaya çalışıyor. 
haramlardan sakınıyor, güzel şeylere 

bakmıyor, sürekli teslimiyet gösteriyor. 
en azla yetiniyor, vaktini mescidde ve 
tekkede geçiriyor, kötü yerler olduğuna 
inandığı için çarşı pazara uğramıyor ve 
kimsenin kusurunu görmüyordu. Bu çe
şit on sekiz esası başarıyla uyguladığı 

için nefsinden fani olduğuna kanaat ge
tirdikten sonra halkı irşada başladı. Nf
şabur ve Meyhene'deki tekkesinde çev
resinde çok sayıda mürid toplandı. 

Ebü Said tekkede bazan sabahlara ka
dar sema ve raks ediyor, nara atıyor, aşı
kane şiirler ve ilahiler okuyup coşuyor, 
sohbetine katılanları galeyana getiriyor
du. Sık sık düzenlenen davetlerde ve zi
yafet sofralarında coşkulu semalar ya
pılıyordu . Üzerinde para taşımamayı , ser
vet edinmemeyi ve hiçbir şey biriktirme
meyi adet edinen Ebu Said'in sema mec
lislerini hizmetçisi Hasan-ı Müeddeb dü
zenliyordu. Bu meclislerde yapılan mas
raflar emir ve zenginlerin bağışlarıyla, 

bazan da borç para ile karşılanırdı. Ebü 
Said, ölümünden kısa süre önce Gazne'
deki Vezir Nizamülmülk'ten borçlarını 

ödemesini rica etmiş ve bu dileği yerine 
getirilmişti. 

Ebu Said'in tasawuf silsilesi Ebü'I-Fazl, 
Ebu Nasr es-Serrac ve Ebü Muhammed 
Mürtaiş vasıtasıyla Cüneyd-i Bağdadr
ye ulaşır. Fakat Ebü Said, Bayezfd-i Bis-


