
terin yer aldığı eserde mahkemelerle hü
kümet idaresinin görevleri ve yetki sınır
ları, memurların muhakeme usulleri tar
tışılmış, kanunlarla ilgili açıklamalar yapıl
mıştır. Kitabın son bölümü hapishaneler 
hakkındadır. 6. Vazife-i Adliyye-i Etıb
ba (İstanbul 1306). 7. Galatat-ı Tercü
me. Said Bey, bu eserin yirmi beş yıllık ça
lışma hayatı esnasında kaydedilen kelime 
ve terimierin bir araya getirilmesiyle mey
dana geldiğini belirtmektedir. Kelimeler 
Fransız alfabesindeki harf sırasına göre 
verilmiş, tercüme hataları ile yanlış kulla
nımlar örneklerle ortaya konulmuştur. Ta
mamı on sekiz defter olup ilk baskısı 1306'
da (1889), on sekizinci baskısı 1324'te 
( 1908) İstanbul'da yapılmıştır. 8. Sefir ve 
Şehbenderler (İstanbul 1307). Eser'in bi
rinci kısmında diplomasi mesleği ve dev
letler arası münasebetlerde diptomatların 
fonksiyonları üzerindedurulmuş, ikinci kı
sımda diplomasi mesleğine ve diplomat
lara ait fıkralara yer verilmiştir. 9. Ahmed 
Midhat Efendi Hazretleri'ne Arizadır 
(İstanbul ı 3 ı 5). Galatat-ı Tercüme'nin 
on dördüncü defteri üzerine Ahmed Mid
hat Efendi'nin kaleme aldığı bir makale
sine cevap olarak yazılmıştır. 10. Teşhir-i 
İzmihlal (İstanbul ı 326) Said Bey, Şura
yı Devlet'te Bidayet Mahkemesi reisi iken 
aynı zamanda İntihfıb- ı Me'mCır'in Komis
yonu üyeliğinde bulunmuş, bu komisyo
na dair kaleme aldığı ve sadrazama sun
mak istediği layihayı daha sonra neşret
miştir. Komisyonda görevli bir üyenin ko
misyona yönelik eleştiri yazısından ibaret 
olan eserde komisyonun amacından nasıl 
saptınldığı manzum olarak anlatılmakta
dır. 11. Medhal-i Usul-i Mes'uliyyet-i 
Vükela (İstanbul 1326). Bir girişle iki bö
lümden oluşan eserin girişinde vekillerin 
işledikleri suçlardan doğan sorumlulukları 
açıklanmış, birinci bölüm tanımlara, ikinci 
bölüm sorumluluk ve sınırlarına ayrılmış
tır. 12. Kamus-ı Said, Musavver-Fran
sızca'dan Türkçe'ye (İstanbul 1334). Çok 
geniş olarak tasarlanan eser "Amphotere" 
kelimesine kadar olan maddeleri ihtiva et
mektedir. 

Said Bey'in bunların dışında hepsi İs
tanbul'da basılmış Bulunsun ( 1302), Bu 
da Bulunsun ( 1303), Tatbik-i Kavaid-i 
Fenn-i Kitô.bet ve Numune-i Muharre
rat-ı Devair-i Hükumet ( 1304), Usul-i 
Maişet-i İnsan (ı 307), Teşebbüsat-ı Cür
miyye ( 1308), Tarih-i Hukuktan Bir Say
fa ( 1311 ), Hukük-ı Siyasiyye-i Osmaniy
ye Dersleri ( 1329), Bir Mazbata-i Sali
tü 's-safsata Suretidir (ts.) başlığını taşı
yan, ders notları, yazıları ve polemiklerin
den oluşan kitap ve risaleleri de bulunmak-

tadır. Basılmış eserleri dışında Başbakan
lık Osmanlı Arşivi Yıldız Esas Evrakı arasın
da resimli Teracim-i Ahval-i Muasırin 
adlı biyografik bir çalışması vardır. Eser 
Filiz Anadolu tarafından yüksek lisans tezi 
olarak hazırlanmıştır (2007, İÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü). 
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SAID b. BITRİ~ 
( ,j.ı~l w-ı ~ ) 

(ö. 328/940) 

et-Tan?;ıu'l-mecmıY adlı 
eseriyle bilinen tarihçi, tabip 

ve Melki patriği. 
_j 

27 Zilhicce 263'te (10 Eylül877) Fustat'
ta doğdu. Hayatı hakkında bilinenler ken
di eserinde ve Yahya b. Said el-Antak'i'nin 
Tari{] u '1-Antaki'de verdiği bilgilere da-

SATD b. BITRTK 

yanmaktadır. Tıp öğrenimi gördü ve tabip 
olarak şöhret kazandı. 8 Safer 321 (7 Şu
bat 933; EJ2 [İng . ]. Vlll, 854) veya 13 Safer 
323 (22 Ocak 935) tarihinde Mısır Melk'i pat
rikliğine seçildi (et-Taril]u'l-mecmü', s. 88) 
ve Eutykhios adını aldı. Ancak bu sırada 
Mısır Melk'i kilisesinde ciddi bölünmeler 
yaşandığından patrikliği tartışma konusu 
oldu. Muhaliflerinin İhş'id'i Hükümdan Mu
hammed b. Tuğç nezdindeki girişimleri 
neticesinde patrikliği döneminde çeşitli 
mahrumiyet ve zorluklarla karşılaştı. 30 
Receb 328'de (ll Mayıs 940) İskenderiye'
de öldü. 

Eserleri. 1. et-Tari{Ju'l-mecmu' 'ale't
taJ:ı]fi]f ve't-taşdi]f (NO,;?mü'l-cevher). Mü
ellifin kendisi gibi tabip olan kardeşi Isa 
için yazdığı eser, İslam dünyasında bir hı
ristiyan tarafından Arapça kaleme alınmış 
ilk tarih kitabı kabul edilir. et-Tari{Ju'l
mecmıJ.', yaratılıştan Abbas! Halifesi Razi

Billah'ın beşinci hilafet yılı olan 326 (938) 
tarihine kadar gelen umumi bir tarihtir. 
Hz. Actem'in yaratılışı, Kitab-ı Mukaddes'e 
dayanan peygamberler tarihi, Hz. lsa'nın 
doğumu, kilisenin ortaya çıkışı, heretik 
zümreler, dini ihtilafları gidermek için top
lanan konsiller, Bizans ve Sasan'iler eserin 
İslam öncesine dair kısmının temel konu
ları arasındadır. İslam döneminde Hz. Pey
gamber'den kısaca bahsedildikten sonra 
her halife devrine ait olaylar kısa notlar 
halinde zikredilmiş, bu arada Melkaiyye 
başta olmak üzere İslam ülkelerinde ya
şayan hıristiyanlar ve özellikle İskenderiye, 
Kudüs, Antakya ve İstanbul patrikleriyle 
Bizans'a dair bilgilere yer verilmiştir. Ki
tab-ı Mukaddes yanında Sasan'i hüküm
ctariarına dair İbnü'l-Mukaffa' tarafından 
tercüme edilen Jjudayname, halk hika
yeleri ve Osman b. Salih (ö. 219/834) adlı 
müslüman birtarihçinin rivayetleri et-Ta
ri{Ju'l-mecmu'un kaynakları arasında yer 
alır. Bu eser de birçok tarihçi tarafından 
kaynak olarak kullanılmış olup Süryan'i ta
rihçisi Mek'in ile Ali b. Hüseyin el-Mes'Cıd'i 
bunlar arasında sayılabilir. İbnü'l-Bıtr'i(5 ile 
Fustat'ta görüştüğünü söyleyen Mes'Cıd'i, 
onun eserini hıristiyan müellifler tarafın
dan kaleme alınan önemli tarih kaynakları 
arasında zikreder (et-Tenbih, s. 154). Yah
ya b. Said el-Antak'i, 326 (938) yılından 
sonraki olayları anlatan et-Tari{J'ini Said 
b. Bıtr'i(5'in eserine zeyil olarak yazmıştır. 
et-Tari{Ju '1-mecmu'un İskenderiye ve 
Antakya nüshalarına dayanan çok sayıda 
yazması günümüze ulaşmıştır. İskenderi
ye nüshalarının müellif nüshasına dayan-
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dığı, daha hacimli olan Antakya nüshala
rının XI-XIV. yüzyıllarda bazı Melkl tarih
çileri tarafından derlendiği ileri sürülmek
tedir (Eir., IX, 78) . Eserin muhtelif neşir
leri yapılmış ve değişik dillere tercüme 
edilmiştir (nşr. ve Lat . tre. ). Selden- E. 
Poeoeke [ Contextia Gernmarum si ve 

Eutychii Patriarchae Alexandrini Anna

les, HI, Oxford I658-l659J; nşr. L. Cheik
ho- B. Carra de Vaux- H. Zayyat [Eutychii 
Patriarchae Alexandrini Annales, HI, Pa

ris ı 906- l 909; Beyrut ı 906- ı 909J; nşr. ve 
Alm. tre. M. Breydey [Das Annalenwerk 

des Eutychios von A lexandrien; ausge

wahlte Geschichten und Legenden kam

piliert von Sa 'fd ibn Batrfq um 935 AD, 

l-ll, Louvain ı 985 J; İtalyanca tre. B. Piro
ne jEutichio, Patriarcha de Alessandria: 

Gli Annali, Cairo-Jerusalem I 9871). 2. Kitfı

bü'l-Cedel beyne'l-mu{ıfılif ve'n-naş

rfıni. Hıristiyanlığı, Kadıköy Konsili karar
larını ve Melkfıiyye inançlarını savunmak 
amacıyla kaleme alınmıştır (ibn Ebu Usay

bia, s. 546) 3. Kitfıb fi't-tıb (Künnaş). Ese
rin bir nüshası Halep'te MenadiiY koleksi
yonunda bulunmaktadır (Sezgin, lll, 297; 
EJ2 !İng]. VIII, 854) İbnü'I-Bıtrl)5. üzerine 
araştırmalar yapan M. Breydey Etudes sur 

Sa'id Ibn Batriq et ses sources adıyla bir 
eser kaleme almıştır (Louvain 1983). Said 
b. Bıtr'i)5.'e izafe edilerek yayımlanan Kitfı

bü'l-Burhfın adlı reddiye türü eserin (nşr. 
ve tre. P. Caehia - w: M. Watt, Eutychius of 

Alexandria: The Book of the Demonstration 

[Kitabü'l-burhanj, I-ll, Louvain I960-196l) 
X. yüzyılda yaşamış Filistinli bir rahibe ait 
olduğu belirtilmektedir (EJ2jİng.]. Vlll, 855; 
Efr., IX, 78). 
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SAID b. CÜBEYR 

i 

(~..:,)'!~) 

Ebu Abdiilah (Ebu Muhammed) Said 
b. Cübeyr b. Hişam ei-Esed! 

(ö . 94/713 [?]) 

Hadis ve tefsir konusundaki 

L 
rivayetleriyle bilinen tabii. 

_j 

Tercih edilen görüşe göre 45 (665) yılın
da Mekke'de doğdu. Babası ile annesi Üm
mü Dehma hakkında bilgi yoktur. Kaynak
lar onu, Kureyş kabilesinin Esed b. H uzey
me koluna bağlı Valibe b. Haris oğulları

nın azatlısı Ha beş asıllı siyah! bir kişi ola
rak tanıtır. Bu sebeple Esedl ve Valibl, ha
yatının en verimli dönemini Kufe'de ge
çirdiği için Kufi nisbeleriyle anılmaktadır. 
Said ilk eğitimini Mekke'de Abdullah b. 
Abbas'tan aldı. Çokküçükyaşta onun ders 
halkasına dinleyici olarak katıldı. Kısa za
manda Kur'an okumayı öğrenince hoca
sının dikkatini çekti ve onun özel olarak 
ilgilendiği talebeleri arasına girdi. Hadis 
dinlemeye İbn Abbas'ın ders halkasında 
başladı ve dinlediği hadisleri ezberledi. Bu 
dönemde ilim ezbere ve ezberden rivaye
te dayandığı halde Said mecliste okunan 
hadisleri yazıyor, yazı malzemesi bitince 
avucuna, bazan ayakkabısına not alıyor, 
daha sonra bunları sahlfelere kaydediyar
du (Ahmed b. Hanbel, I, 50, 394; Zehebi', 
A'lamü'n-nübela', N, 335). 

Evienineeye kadar İbn Abbas'ın ders hal
kasına devam eden Said hadis, tefsir ve 
fıkıh konularında yetiştikten sonra muh
temelen yirmi yaşlarında Kufe'ye yerleşti. 
Her yıl biri umre, diğeri hac olmak üzere 
en az iki defa Hicaz bölgesine gider, Mek
ke'de Abdullah b. Abbas, Medine'de Ab
dullah b. Ömer ile görüşür, onların ders 
halkalarına katılırdı. Önceleri kendisinden 
aldığı hadisleri naklederken çok dikkatli dav
ranmasını tembih eden İbn Abbas, Said'in 
ilirnde yeterli bir seviyeye ulaştığını gö
rünce uyarılarından vazgeçti, hatta Mek
ke'ye geldiğinde kendisinin ders halkasın

da hadis rivayet etmesini istedi. Said bu
nun uygun olmayacağını söyleyince bu ko
nuda ısrar etti. İbn Abbas, hayatının son
larına doğru Kufe'den bazı kimseler gelip 
kendisine soru sorduklarında aralarında 
Said b. Cübeyr varken Mekke'ye gelmele
rinin gereksiz olduğunu söyler ve insan
ları ona yönlendirirdi. Said, İbn Abbas'tan 
sonra en çok Abdullah b. Ömer'den fay
dalandı, özellikle fıkıh konusundaki biriki
mini ondan elde etti. 68 (687) yılında İbn 
Abbas'ın, 73 (692) yılında İbn Ömer'in ve
fatına kadar onlarla görüşmeyi sürdürdü. 

Bu arada Kufe'de bir ders halkası oluştura
rak öğretim faaliyetine başladı, fetva ver
di ve devlet idaresinde görev aldı. 

Said b. Cübeyr, Em evi Valisi Haccac b. 
Yusuf ile birkaç defa karşılaştı. İlki Abdul
lah b. Abbas'ın Mekke'deki ders halkasın
da talebelik döneminde gerçekleşti ve yö
netime karşı gelmemesi konusunda uya
rıldı. İkinci karşılaşmaları, Haccac'ın Hicaz 
valiliğine t~ini ve Abdullah b. Zübeyr'in 
Mekke'de muhasara edilmesi (71/690) es
nasında oldu. Muhasaradan sonra halk
tan Abdülmelik b. Mervan adına biatı alan 
Haccac o sırada Mekke'ye gelen Said'den 
de zorla biat aldı. Said, 75 (694) yılında 
Irak valisi olarak Kufe'ye gelen Haccac 
ile üçüncü defa karşılaştı. öncekilerin ak
sine bu defa Sald'e karşı olumlu davra
nan Haccac, onu Kufe kadılığına tayin etti 
(Ahmed b. Hanbel, ı, 56) ve imarnet göre
vini de ona verdi. Ancak gerek kadılık ge
rekse imamlık görevleri o güne kadar me
valiye verilmediğinden Emevl taraftarları 
buna karşı çıktı. Bunun üzerine Haccac 
onu görevden aldı, yerine Ebu Bürde ei
Eş'ar'i'yi getirdi. Sald'i de görüşüne başvu
rulmadan hiçbir hükmün karara bağlan
mayacağı bir vezir ve katip olarak tayin 
etti. Said zaman zaman Haccac'ın mec
lislerine katılıp dini sorulara cevap vermiş 
(Taberl, Cami'u'l-beyan, VI, 303), Halife 
Abdülmelik'in rüyalarını yorumlamış ve 
onun isteği üzerine hazırladığı tefsiri muh
temelen bu yıllarda kaleme almıştır. Sa
ld'in bu dönemde resmi görev kabul et
mesinin toplumu ıslah etme ve zulmü en
gelleme ümidindert kaynaklandığı belirtil
mektedir. 

Kufe'deki görevi esnasında Haccac'ın bir
çok icraatını tasvip etmediği halde bunu 
açığa vurmayan Said b. Cübeyr'in daha 
sonra tavrı değişmeye başladı. Bu sırada 
Haccac, İbnü'I-Eş'as Abdurrahman b. Mu
hammed'i 40.000 kişilik bir ordunun ba
şında Sicistan'ın fethine gönderirken (İb
nü'l-Esi'r, IV, 455) Sald'i de ordunun maaş

larını dağıtınakla görevlendirdi. İbnü'I-Eş
'as, Sicistan'da bazı yerleri ele geçirdikten 
sonra kış mevsiminin gelmesi sebebiyle, 
ayrıca bölgeyi tanımak ve haraç toplamak 
düşüncesiyle harekatı durdurmaya karar 
verince fetihlerin devam etmesini isteyen 
Haccac ile aralarında ihtilaf çıktı ve İbnü'I
Eş'as ordu kumandanlığından aziedildL Bu
nun üzerine İbnü'I-Eş'as isyan etti. Said b. 
Cübeyr de onun yanında yer aldı ve Hac
cac'a karşı yapılan Deyrülcemacim savaşı
na katıldı (82/701). Savaş bozgunla sonuç
lanıp İbnü'I-Eş'as'ın ordusu dağılınca Said 
kaçtı ve Haccac'dan yaklaşık on iki sene 


