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SAID, Edward William 
(1935-2003) 

Oryantalizme 
yaptığı eleştirilerle tanınan 

Filistin asıllı bilim adamı. 
_j 

1 Kasım 193S'te Batı Kudüs'te hıristiyan 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve 
bir Episcopol (Anglikan-Protestan) olarak vaf
tiz edildi. Babası varlıklı bir iş adamı olan 
Kudüslü Wadie Said, annesi Nasıralı Hilda 
Musa'dır. Ailesi, Aralık 194Tde Filistin'den 
Mısır'a göç ederek Kahire'ye yerleşti. ön
ce Kahire Amerikan Okulu'nda, ardından 
Kahire Victoria Koleji'nde okudu. 19S1 'de 
buradan ayrılıp orta öğrenimini Amerika 
Birleşik Devletleri'nde Massachusetts'teki 
Mount Hermon School'da tamamladı. Li
sans eğitimini Princeton Üniversitesi'nde 
gördü ( 1953- I 957). Harvard Üniversitesi'n
de yüksek lisans (ı 960). İngiliz edebiyatı 
alanında doktora (ı 964) çalışması yaptı. 

Columbia Üniversitesi'nde 1963'te araştır
macı, 196S'te asistan, 1968'de doçent ve 
1970'te profesör oldu; 1989'da Beşeri Bi
limler Old Dominion Foundation profesör
lüğüne getirildi. 1974'te Harvard'da Kar
şılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde misafir 
öğretim üyesi, 197S-1976'da Stanford Dav
ranış Bilimleri İleri Araştırmalar Merkezi'n
de burslu araştırmacı ve 1979'da Johns 
Hopkins Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölü
mü'nde misafir öğretim üyesi olarak çalış
tı. Bir dönem Arab Studies Quarterly der
gisinin editörlüğünü yaptı. New York'taki 
Dış İlişkiler Konseyi, Amerikan Sanatlar 
Akademisi ve PEN gibi kuruluşların yöne
tim kurulu üyeliklerinde bulundu. 1976'da 
Harvard Üniversitesi Bowdoin ödülünü, 
1976 ve 1994'te Lionei'Jfilling ödülünü ve 
1983'te Rene Wellek ödülünü aldı. 1977-
1991 yılları arasında Filistin Ulusal Konseyi'
nin üyesi olarak görev yaptı. Lösemi has
talığına yakalanan, uzun ve acılı bir tedavi 
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dönemi geçiren Said 23 Eylül Z003'te New 
York'ta öldü. 

Hıristiyan Arap bir ailenin çocuğu olarak 
evinde Arapça, dışarıda İngilizce konuşan, 
Batı okullarında eğitimini tamamlayan ve 
akademik hayata Amerika Birleşik Dev
letleri'nde katılan Edward Said bu özellik
leri sebebiyle kendisini ne bütünüyle bir 
Arap ne de bütünüyle bir Batılı gibi hisse
debilmiştir. Bu sebeple otobiyografisine 
"Dünyalar Arasında" başlığını koyduğu gi
bi hatıratını içeren kitaba Yersiz Yurtsuz 
ismini vermiştir. Said, Kahire Victoria Kole
ji'ndeki eğitimine ilişkin hatıralarından söz 
ederken şunları yazar: "Bir İngiliz okul ço
cuğu gibi düşünmek ve inanmak üzere ye
tiştirildiysem de, aynı zamanda üstleri ta
rafından bulunduğu konumu, yani İngiliz 
olmaya özenmeyecek şekilde eğitilen bir 
yabancı, Avrupalı olmayan bir öteki olduğu
mu bilecek şekilde de yetiştirilmiştim ... Ay
nı zamanda hem 'pis Arap' hem de Angli
kan olmak sürekli bir iç savaş içinde olmak 
demekti" (Kış Ruhu, s. I 7) . Said'in hayat 
hikayesine ait bu özellikler onun bütün ça
lışmalarında etkisini göstermiş gibidir. Ge
rek doktora tezinin konusu olan Joseph 
Conrad'ın kişisel özellikleriyle kendi serüve
ni gerekse Oryantalizm ve Entelektüel 
adlı çalışmaları başta olmak üzere birçok 
çalışmasının kendi hayat hikayesinden bel
li izler taşıdığı ve kişisel serüveniyle para
lellikler gösterdiği kolayca tesbit edilebi
lir. 

Said, Oryantalizm adlı çalışmasıyla dün
ya çapında bir üne kavuşmuşsa da aka
demik hayatını mukayeseli edebiyat ince
lemeleri, edebiyat kuramı, edebi eleştiri 
alanlarına hasretmiştir. Bunların yanı sı

ra bir Filistinli olarak özellikle 1967 sava
şından sonra Filistin meselesiyle daha ya
kından ilgilenen, kendi kimliğinin daha çok 
farkına varan, Amerikan kamuoyunda Fi
listin meselesinin bir tür sözcülüğü göre
vini üstlenen faal bir yanı da bulunmakta
dır. Edebiyat kuramı ve eleştiri alanında 
gerçekleştirdiği incelemeler Oryantalizm'
de, Kültür ve Emperyalizm' de, Haber
lerin Ağında İslam'da, Filistin'in Soru
nu'nda yapmış olduğu çözümlemelerin fel
sefi temellerini oluşturur. Auerbach, Spit
zer ve Curtius'un temsil ettiği hümanist fi
loloji geleneği, Vico'nun, Gramsci'nin ve Lu
kacs'ın tarihselciliği , Foucault'nun bilginin 
arkeolojisi ve bilgi-iktidar gibi analiz araç
ları , Fanon'un antiemperyalizmi, Marks'ın 

radikalizmi, Swift, Blackmur, Chomsky, Ni
etzsche ve Adorno'nun birçok kavram ya 
da yaklaşımı Said'in entelektüel ve felsefi 

birikiminin arka planını teşkil eder. Onun 
tek bir eleştiri ya da felsefi söylemin ta
kipçisi olduğu söylenemez. Said, sözü edi
len eleştirmen ve düşünürlerin üretimin
den serbest biçimde yararlanarak kendi
ne özgü bir çerçeve geliştirmeye çalışmış
tır. Edebiyat eleştirisi alanındaki dört te
mel yaklaşımı (pratik eleştiri, akademik 
edebiyat tarihi, edebi beğeni ve yorum, 
edebiyat teorisi) "profesyonel uzmanlık kül
tü"nün, yani uzmaniaşmanın tuzağına düş
tüğü gerekçesiyle reddeden Said eleştiri
sinin merkezine dünyevllik ve laiklik kav
ramlarını yerleştirir (The World, s. 1-30; 

ayrıca bk. Ashcroft -Ahluwalia. s. 31-56). 
Ona göre metinler belli koşullarda t oplum
sal ve kültürel bir dünya içinde üretilir ve 
aynı zamanda bu dünyaya müdahalede 
bulunur. Derrida'nın anlamın ertelenme
sine, yorumun sonsuzluğuna ilişkin tekli
fini de kabul etmeyen Said' e göre metin
ler kendi dünyevlliklerini bildirir. 

Eserleri. 1. Joseph Conrad and the 
Fiction of Autobiography (Harvard I 966) . 

Yazarın ilk kitabı olup Conrad'ın mektup
larıyla eserleri arasındaki bağları sorgula
yan doktora tezinin genişletilmiş şeklidir. 
Said, psikolojik eleştirinin güçlü bir örne
ği olarak nitelenen bu eserinde Conrad'ın 
düşünceleriyle onun kültürünü besleyen 
sömürgeci güçler arasındaki sıkıntılı bağ
ları ortaya koymaya gayret eder. z. Be
ginnings: Intention and Method (New 
York ı 975). Ü:ı76'da Columbia Üniversite
si'nin Lionel 'lfilling ödülünü kazanan bu 
kitabında Said, sanat eserinin ya da sa
nat bilgisinin üretiminde rol oynayan deği
şik anlayışların rolünü keşfetmeye çalışır. 
Edebi eleştiriyi tarih, felsefe, yapısalcılık 
ve eleştirel teoriyle zenginleştirdiği eserin
de başlangıç ile (beginning) köken (origin) 
arasında bir ayırım yapar. İkincisinde ila
hllik, mitsellik ve ayrıcalık, ilkinde laiklik, 
beşeri bir üretim ve sürekli bir yeniden 
sorgulama olduğunu düşünmektedir. XVIII 
ve XIX. yüzyıllar boyunca romanın Batı 
edebiyat kültüründe, sanatta, tecrübede 
ve bilgide belirleyici, kurumsal ve uzman
laşmış bir rolün başlangıçlarını sunan en 
önemli uğraş olduğu kanaatindedir. Bu 
düşüncesinin izlerini XIX. yüzyıl sonu ile 
XX. yüzyıl başlarında bulur, başlangıçlar 
sorununu eleştirel söylernde ve Fransız ya
pısalcılarının eserlerinden hareketle keşfet
meye çalışır. Bu arayışını Dickens, Conrad, 
Hardy, T. E. Lawrence, Nietzsche, Freud, 
Vico ve Foucault'nun çalışmaları üzerin
den gerçekleştirmeye uğraşır. 3. The 
World, the Text, and the Critic (Cam-



bridge ı 983). Haziran 1983'te Amerikan 
Mukayeseli Edebiyat Derneği'nin Rene Wel
l ek ödülünü kazanan eser, Said'in 1968-
1983 yılları arasında çeşitli akademik der
gilerde yayımlanmış. İslam'dan Jonathan 
Swift ve Joseph Conrad'a kadar birçok fark
lı konuda kaleme alınmış on iki makalesi
nin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Sa
id'in eserlerinde ortaya çıkan eleştiri an
layışının dayandığı felsefi temelleri görme 
açısından önemli yazıları barındıran, mo
dern toplumda eleştirinin kazandığı yeni 
anlamlar üzerine sorular soran ve cevap
larını arayan bu derlemenin bazı yazıları 
Türkçe'ye çevrilmiştir (Kış Ruhu, bk. bibl.). 
4. Orientalism (New York 1 978) Edward 
Said, "paradigma kurucu bir eser" olarak 
değerlendirilen bu çalışmasında Avrupa'
nın Doğu ile bağlantılı kültürel, siyasal ve 
ekonomik çıkarlarından kaynaklanan, kö
kü çok eskilere uzanan bir yazı geleneğini 
inceler. Foucault'nun terminolojisinin de 
yardımı ile bilginin nesnel değil siyasal ni
teliğini vurgulayıp İngiltere, Fransa ve da
ha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 
gelişen oryantalist çalışmalarla bu ülkele
rin Ortadoğu'daki emperyalist çıkarları ara
sındaki bağiantıyı göstermeye çalışan Sa
id, bu geleneği, Avrupa'nın çok daha kap
samlı iktidar ve egemenlik yapılarının ha
rekete geçirdiği bir kültürel güç uygula
ması şeklinde değerlendirir. Eserin özel
likle Ortadoğu toplumlarını inceleme ko
nusu olarak alan akademik disiplinler üze
rindeki etkisi çok büyük olmuş, bu etki, 
Ortadoğu ile sınırlı kalmayarak diğer Batı 
dışı toplumların kültürünü ve tarihini ko
nu edinen alanlara da yayılmıştır. Postko
lonyal incelemeler. sub-altern araştırma
lar, feminist teori vb. bu etkinin yayıldığı 
alanlardır. Said'in, Orientalism'in yayım
lanmasından sonraki yaklaşıkyirmi beş yıl
lık zaman diliminde çeşitli akademik disip
linlerdeki bu muazzam etkisi sarsıcı eleş
tirilere tabi tuttuğu oryantalistlerin ciddi 
tepkisiyle karşılaşmıştır. En bilineni bu "ra
fıne kültür"ün güçlü temsilcisi Bemard Le

wis'ten gelmiştir. Lewis adeta Said karşıtı 
bir kampın oluşumuna ön ayak olmuş, bu 
kamp ciddi sağlık problemleriyle uğraştı
ğı bir dönemde Said'le uğraşmaya devam 
etmiş, akademik hayattan dışlanması ve 
etkisinin sınırlanması, hatta silinmesi için 
her türlü girişimi yapmaktan geri kalma
mıştır. Said'in bu çalışması Batı eleştirisi 
veya Doğu 1 İslam savunması olarak da 
algılanmış ve yaygınlaştırılmıştır. Bu kana
atin oluşmasında yazarın Filistinli oluşu
nun ve Filistin meselesine olan ilgisini ıs-
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rarla sürdürmesinin etkili olduğu muhak
kaktır. Said'in bu şekilde algılanmasında, 
Batı'nın -Avrupalı önde gelen oryantalistle
rin de itiraf etme cesareti gösterdikleri
tek ciddi ve gerçek alternatifinin İslam ol
duğu gerçeğinin de önemli bir payı vardır. 
Eserin İslamcı dalganın yükselişte olduğu 
bir döneme rastlaması ve İslam dünyası
nın entelektüelleri tarafından hararetle sa
hiplenilmesi bu imajı beslemiştir. Ancak bu 
imajın yaygınlaşmasında, Batılı akademis
yenierin Said'in eleştirilerini tartışmak ye
rine onu Batı karşıtı 1 terörist kamp içe
risine yerleştirerek mahkum etme stra
tejilerinin de önemli payının olduğu mu
hakkaktır. Özellikle bu ikinci husus Said'e 
yönelen -Lewis öncülüğündeki kamptan 
gelen- ciddi entelektüel baskının sebebi ve 
en önemli bahanesi olmuştur. Bu baskının 
izlerini, Said'in Orientalism'i yayımiadık
tan sonra kendisine yöneltilmiş eleştirilere 
cevap vermek amacıyla kaleme aldığı ya
zılarında ve röportajlarında görmek müm
kündür. Gerek Orientalism'de gerekse de 
Orientalism'in yayımlanmasından sonra
ki tartışmalar esnasında verdiği cevaplar
da Said'in dile getirdiği hususlar onun Ba
tı karşıtı olduğu şeklindeki iddiayı destek
ler mahiyette değildir. Çünkü her şeyden 
önce Said, Doğu ve Batı gibi kavramsallaş
tırmaların karşısında olduğunu ifade et
mektedir. "Doğu, Doğu Değildir" başlıklı ya
zısında şöyle diyor: "İnsan, yazarı ve tez
leriyle açıkça özcülük karşıtı, Doğu ve Ba
tı gibisinden her tür kesin adiandırma ko
nusunda kökten kuşkucu ve Doğu ile is
lamiyet'i savunmaktan hatta tartışmak
tan adamakıllı kaçınan bir kitaba ilişkin 
bu karikatürleştirici saptırmaları da ne ya
pacağını bilemiyor" (Varlık, sy. ı 06 ı [ 1996[. 
s. 42). Eser Nezih Uzel (Oryantalizm: Sö
mürgeciliğin Keşif Kolu, istanbul 1 982) ve 
Berna Ülner ( Şarkiyatçılık: Batının Şark 
Anlayış/an, istanbul 1995) tarafından Türk
çe'ye çevrilmiştir. s. Covering Islam: How 
the Media and the Experts Determine 
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How W e See the Rest of the World (New 
York 198 ı). Said bu eserinde Amerikan 
medyasının ve akademi çevrelerinin islam 
konusundaki çarpıtmalarını ve yanlış algı
Iarını irdelemektedir ve onların İslam top
lumları ile Ortadoğu'nun karmaşık dini ve 
siyasi yapısını yanlış anladıklarını göster
me iddiasındadır (T tre. Alev Alatlı, Haber
lerin Ağında İslam, istanbul 1984, 2000) . 6. 
Culture and Imperialism (Vintage 1994). 
Yazarın Orientalism adlı çalışmasının de
vamı niteliğindedir. Said eserin girişinde 
şöyle demektedir (s. ll) : "Ortadoğu ile sı
nırlı tuttuğum Orientalism'de ortaya koy
duğum tezler önemli sayıda antropoloji, 
tarih ve alan araştırması ile geliştirilmiş
tir; dolayısıyla ben burada, ilk kitaptaki 
tezleri genişleterek modern Batı metro
polleriyle bu metropollerin deniz aşırı top
rakları arasındaki ilişkilerin biçimienişini 

daha genel bir planda betimlemeye çalış
tım" (T tre. Necmiye Al pay, Kültür ve Em

peryalizm, istanbul 1995). 7. Representa
tions of the Intellectual: the 1993 Reith 
Lectures (Vintage 1994). Said, BBC'nin 
1993 Reith konferanslarında yaptığı ko
nuşmalardan oluşan, entelektüelin top
lumdaki rolünü sorguladığı bu eserini şöy
le takdim etmektedir (Entelektüel: Sür
gün, Maljinal, Yabancı, s. 12) "Aslında bu 
konferanslarda entelektüellerden tam da, 
kamusal alanda belli bir reçeteye, sloga
na, Ortodoks parti çizgisine ya da katı bir 
dogmaya uygun bir biçimde davranmaya 
zorlanamayan. davranışları hakkında ön
görüde bulunulamayan kişiler olarak bah
sedilmeye çalışılıyor. Entelektüel bireyin 
hangi partiye yakınlık duyarsa duysun, 
hangi ülkeden gelirse gelsin ve kendini as
Ien neye bağlı hissederse etsin, insanların 
çektiği acılar ve yaşadığı baskılar konusun
da belli doğruluk standartlarından şaşma
ması gerektiğini söylemeye çalıştım". Ki
tapta sunulan sürgün, marjinal ve yaban
cı entelektüel portresinin Said'in yaşamın
da somutlaşmış olduğunu görmek ilgi çe
kicidir. Bu yönüyle esere kişisel bir çalışma 
ve Said'in bir tür kendine ilişkin yapmış ol
duğu kuramsal tanımlama denemesi ola
rak da bakmak mümkündür. Kitap Türk
çe'ye Entelektüel: Sürgün, Marjinal, Ya
bancı adıyla çevrilmiştir (bk. bibl.) 8. Mu
sical Elaborations (New York 1991 ). Aynı 
zamanda iyi bir piyanist olan ve The Na
tion dergisi için müzik eleştirileri kaleme 
alan Edward Said'in bu dergide çıkan ya
zılarının bir araya getirilmesinden oluşan 
eser Gül Çağalı tarafından Müzikal Na
kışlar adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İstan-
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bul 2006ı. 9. Out of Place (New York 1999ı. 
Edward Said'in çocukluk ve ilk gençlik yıl 
larını anlattığı otobiyografisi olup Türkçe'
ye Yersiz Yurtsuz adıyla tercüme edilmiş
tir (bk. bibl.ı. 

1977-1991 yılları arasında Filistin Ulusal 
Konseyi üyeliği yapan Said, Kasım 1988'
de Cezayir'deki Filistin Ulusal Konseyi'nin 
toplantısında Filistin Kurtuluş Örgütü li
deri Yasir Arafat'ın zihninde bağımsız bir 
Filistin devleti fikrinin oluşmasına katkıda 
bulunmuştur. Oslo görüşmeleri sürecinde
ki etkisi de Filistin meselesiyle ilgilenen
lerce bilinmektedir. Said'in Filistin mese
lesindeki aktif tutumu kendisine yönelik 
saldırıları arttırmış ve entelektüel baskıya 
şiddet unsuru da eklenmiştir. Bu sebeple 
her konuşmasında güvenlik sorunları ya
şanırdı. 1985'te Columbia Üniversitesi'n
deki odasının yağmalanması bunun bir 
göstergesidir. Said'in bu konudaki eserleri 
de şunlardır: 1. The Question of Palesii
ne (New York 1979ı. Müellifin, bazı Ame
rikalı entelektüellerin Araplar'ı terörizm
le ilişkili göstermeye meyilli yaklaşımlarını 
mercek altına alarak Filistin meselesinin 
Arnerikan kamuoyunda nasıl yorumlandı
ğını irdelediği eseridir (T tre. Alev Alatlı, 
Filistin Sorunu, İstanbul 1985ı. 2. After 
the Last Sky: Palestinian Lives (Lon
don 1986 ı. Filistinli varlığını resmetme ça
basının bir ürünü olan eserin fotoğrafları 
İsviçreli fotoğraf sanatçısı Jean Mohr ta
rafından çekilmiştir. 3. Blaming the Vic
tims: Spurious Scholarship and the Pa
lestinian Question (London 1988ı. Filistin 
tarihine ilişkin makaleleri Christopher Hict
hens'le birlikte derlemesinden oluşmuş
tur. 4. Politics of Dispossesion: Struggle 
for Palestine, 1969-1994 (Vintage 1995 ı. 
5. Peace and Discontents: Essays in the 
Palestine and Middle East Peace Pro
cess (Vintage 1996). 
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Ebu Muhammed Said b. Abciiiaziz 
et-TenCıhi ed-Dımaşkı 

(ö. 167 /783) 

L 
Hadis imaını ve fakih. 

_j 

90 (709) yılında Dımaşk'ta doğdu. İbn 
Amir ve Yez'id b. Ebu Malik'ten kıraat öğ
rendi. Bilal b. Sa'd, MekhQI b. Ebu Müs
lim, Ata b. Ebu Rebah, Nilfi', Katade b. 
Diame, İbn Şihab ez-Zühr'i, Ebü'z-Zübeyr 
ve Zeyd b. Eslem gibi hocalardan hadis 
dinledi. Abdullah b. Mübarek, Vel'id b. Müs
lim, Vek'i' b. Cerrah, Abdürrezzak es-San'a
n'i. Ebu Asım en-Neb'il, Ebu Müshir, Ab
dullah b. Salih el-Mısr'i gibi birçok alimle 
akranlarından Şu'be b. Haccac ve Süfyan 
es-Sevr! ondan hadis rivayetinde bulundu. 
Ebu Müshir ile Velid b. Müslim, Said'den 
kıraatle ilgili bazı bilgiler rivayet ettiler; ay
rıca Ebu Müshir yanında on iki yıl kaldığı 
hocasının hayatı hakkındaki bilgileri nak
letti. Sabahtan öğleye kadar Dımaşk ka
dısı Yez'id b. Ebu Malik'in, öğleden sonra 
İbn Ebu Muhacir diye anılan muhaddis İs
mail b. Ubeydullah ve Reb'ia b. Yez'id'in, 
ikindiden sonra da Mekhul'ün derslerini 
takip eden Said bu son hocasının dersle
rinde su dağıtma görevini üstlendi, onun 
ölümünün ardından Zühr'i'nin derslerine 
devam etti. Evzai ile ilk karşılaşmasında 
birlikte mescide kadar yürürken hemen 
ders programı yapacak kadar ilim öğren
meye meraklıydı. Hafızası çok güçlü olan 
Said hadisleri yazmaz, onları ezberinden 
rivayet ederdi. Evzai, beraber bulundukla
rı yerlerde kendisine yöneltilen soruların 
Sa'id'e sorulmasını isterdi. Evzai'nin ölü
münün ardından Said onun yerine Dımaşk 
müftüsü oldu. Talebelerine rivayet için ica
zet verme konusunda çok titiz davranan 
Said, ihtiyarlık döneminde zamanının ço
ğunu ibadetle geçirdiği için rivayete fazla 
vakit ayıramadı. Ölümünden bir süre önce 
hafızası zayıfladığından rivayetleri birbiri
ne karıştırmış ve kendisine arzedilen riva
yetleri için, "İcazet vermiyorum" demeye 
başlamıştır (Yahya b. Main, II, 204). Said 
b. Abdülaz'iz Dımaşk'ta vefat etti. 

Çok sayıda hocadan hadis dinlemiş ol
masına rağmen fazla rivayeti bulunmayan 
Said'den nakledilen rivayetleri Taberan'i'
nin bir cüzde topladığı kaydedilmektedir 
(Zeheb'i, A'lamü'n-nübela', Vlll, 32). BuM
ri'nin el-Edebü'l-müfred'inde yer verdi
ği Said'in rivayetleri diğer Külüb-i Sitte 
müelliflerinin eserlerinde de yer almıştır. 
Sika bir ravi kabul edilen Said hakkında 

Hakim en-N'isabur'i ilimde, fıkıh bilgisinde 
ve rivayetlerine güven konusunda, "Medi
neliler için Malik ne ise Dımaşklılar için de 
Said odur" demiş, Ahmed b. Hanbel, Dı

maşk'ta hadisi onunkinden daha sahih bi
rinin olmadığını belirtmiş (el-'İlel, II, 132), 
İbn Main onun için hüccet terimini kullan
mış, İbn Sa'd, "inşallah sikadır" değerlen
dirmesini yapmıştır. 

Zühd ve takva hayatına önem verdiği be
lirtilen ve hikmetli sözleri nakledilen Said'in 
Muaviye b. Ebu Süfyan'ın ve Dımaşk'ın fa
ziletine dair rivayetleri sened ve metin açı
sından tenkit edilmiş, İsrailiyat türü hika
yeleri de aktardığı söylenmiştir. Hacası Ev
zai' nin görüşlerinin Suriye bölgesinde ya
yılmasında katkıları olan Said'in kendine 
has bazı fıkh'i görüşlerinin olduğu görül
mektedir. Mesela Evzffi'nin aksine, konuy
la ilgili rivayetin neshedildiğini kabul et
memiş olacak ki Said'in ateşte pişmiş bir 
şey yedikten sonra abctest aldığı nakledil
mektedir (a.g.e., I, 379ı. 
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il TALAT SAKALLl 

SAiD b. AMiR 
(.rı~ 0-1 ~) 

Said b. Amir b. Hizyem 
el-Cumahi el-Kureşi 

(ö. 20/641) 

Sahabi. 
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Annesi Erva bint Ebu Muayt'tır. On altı
on yedi yaşlarında iken Hayber'in fethi sı
rasında müslüman olup Medine'ye hicret 
etti. Hayber'de ve daha sonraki gazveler
de Resülullah'ın yanında yer aldı. Hz. Ebu 
Bekir'in halifeliği döneminde Suriye böl
gesine gönderilen ordunun kumandanı Ye
z'id b. Ebu Süfyan'ın yardım istediğini du
yunca bu göreve talip oldu ve halifenin iz
niyle yanına aldığı elliden fazla gönüllü ile 
birlikte bu orduya katıldı. Ecnadeyn Sava
şı'nda ordu kumandanı Halid b. Vel'id, Sa
'id'i İslam ordusunun sol kanadının başına 
geçirdi. Yermük Savaşı'nda Ebu Ubeyde b. 
Cerrah'ın yardım istemesi üzerine Halife 
Ömer, Sa'id'i gönderdi. 


