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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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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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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. 


