
SAID b. BITRTK 

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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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 



gizlendi. Bu dönemde önce İsfahan taraf
larına gitti, oradan lrak'a geçerek Sünbü
lan köyünde bir müddet kaldı; yakalana
cağını anlayınca Azerbaycan'a geçti ve da
ha sonra umre için gittiği Mekke'ye yer
leşti (Taber!, TarTI]u'I-ümem, IV, 23-24; Ze
heb!, Te?kiretü 'l-f:ıuff8+, I, 76-77) 

Bazı kaynaklarda Said'in İbnü'I-Eş'as'a 
olan biatından caymayı gururuna yedire
ınediği için isyan hareketine katıldığı ileri 
sürülmekteyse de (İbn Kuteybe, s. 446) 

onun bu kadar önemli bir kararı verirken 
sadece böyle bir gerekçeye dayandığını 
söylemek pek mümkün görünmemekte
dir. Bunun için Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 
şehid edilmesi, Mekke'nin tahribi ve Ab
dullah b. Zübeyr'in acı akıbeti, Emevl yö
netiminin koyu Arap milliyetçiliği esasına 
dayanan siyaseti, ganimetierden Arap ol
mayanlara pay verilmemesi, mevaliyi hor 
görme anlayışı gibi toplum hayatında çok 
derin izler bırakan daha önemli sebepler 
aramak gerekir. Nitekim Said'in Deyrülce
macim savaşından önce yaptığı konuşma
da Emevller'in ve Haccac'ın zorbalık yap
tıklarını, bazı hususlarda dinden uzaklaş
tıklarını ve müslümanları zelil duruma dü
şürdüklerini vurgulaması (İbn Sa'd, VI, 265) 

bunu doğrulamaktadır. Hacası Abdullah b. 
ömer'in vefatından önce, Haccac fitnesi
ne karşı savaşmadığı için büyük bir üzün
tü duyduğunu kendisine söylemesi de (Ze
heb!, A'lamü'n-nübela', lll , 23 I -232) Sa
!d'in bu kararında etkili olmuştur. 

Haccac'ın takibine uğrayan birçok kim
seyi Mekke ve Medine civarında himaye 
eden Emevller'in Hicaz valisi Ömer b. Ab
dül aziz, Said b. Cübeyr'in Mekke'de giz
lenmesine izin vermişti. Ancak onun Hicaz 
valiliğinden alınması üzerine Haccac duru
mu öğrendi ve Halife Velid b. Abdülme
lik'ten izin alarak Said'in yakalanıp kendi
sine teslim edilmesini isteyince yeni vali 
Halid b. Abdullah el-Kasrl, Sald'i tutukla
dı. Tutuklamanın Haccac'ın isteğiyle değil 

valinin kendi takdiriyle gerçekleştiği de 
nakledilir. Henüz yakalanmadan durum
dan kendisini haberdar eden Mücahid b. 
Cebr'e uzun zamandan beri gizlendiğini, 
artık işi Cenab-ı Hakk'ın takdirine bıraktı
ğını belirterek kaçmayacağını söyledi. Sa
Id zincire vurularak lrak'a götürüldü. Va
sıt'ta Haccac'a teslim edilmeden önce ken
disine kaçma fırsatı verilmesine rağmen 
bunu kabul etmedi. Kaynaklarda Said b. 
Cübeyr'in Haccac ile karşılaştığında onun
la uzun uzun konuştuğu (Mizz!, X, 368-

375). Haccac'ın sert tavrından etkilenme
diği , sorulan bütün sorulara cevap verdi
ği, 94 (713) veya 95 (714) yılında öldürül-

düğü belirtilmektedir. Said'in Vasıt'taki kab
ri Haccac'ın ölümünden sonra halkın ziya
retgahı olmuş, 1053 (1643) yılında kabri
nin üzerine bir türbe inşa edilmiş. 1900'
de buraya bir cami yapılmış, 1961 'de in
şasına başlanan büyük cami 1968'de ta
mamlanmıştır. 

Hadis münekkitleri tarafından sika, alim, 
abid ve zahid bir kişi olarak tanıtılan Said 
b. Cübeyr hadis, tefsir ve fıkıh başta olmak 
üzere İslami ilimlerde otorite kabul edil
miş ve "cihbizü'l-ulema" ( alimierin başı) di
ye anılmıştır. Adi b. Hatim et-Taı, Abdul
lah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr, Abdul
lah b. ömer, EbG Said el-Hudrl, Abdullah 
b. Mugaffel ve Enes b. Malik gibi sahabl
lerle Amr b. MeymGn ve EbG Abdurrah
man es-Süleml gibi tabillerden hadis riva
yet etmiştir. Küfe'de bulunduğu dönem
de oluşturduğu ders halkasında her gün 
ders verirdi (İbn Sa'd, VI, 259) Başta Kü
tüb-i Sitte olmak üzere hadis kitapların
da rivayetlerine yer verilmiş ; EbG Salih es
Semman, Mücahid b. Cebr, İkrime el-Ber
berl, Adi b. Sabit. MeymGn b. Mihran, Si
mak b. Harb, İbn Şihab ez-Zührl, Amr b. 
Dinar, EbG İshak es-SebTI, Malik b. Dinar, 
EyyGb es-Sahtiyanl ve A'meş gibi tabiller 
onun talebesi olmuştur. 

Said'in "Mushafü Said b. Cübeyr" adıy
la anılan bir Kur'an nüshasının bulunduğu, 
kıraat ilmini hacası Abdullah b. Abbas'
tan arz yoluyla öğrendiği, ramazan ayların
da imamlık yaparken bir gece Abdullah b. 
Mes'Gd'un, bir gece Zeyd b. Sabit'in, bir 
gece başka birinin kıraatini okuyarak na
maz kıldırdığı belirtilir. Meşhur yedi kıra
at imarnından EbG Amr b. Ala kıraat il
mini ondan almıştır (Zeheb!, Ma'rifetü 'I
K,urra', I, 68) Okuyuş tarzıyla ilgili örnek
ler hadis kaynaklarında ve rivayet tefsirle
rinde yer almaktadır (Ahmed b. Hanbel, 
1, 72; Taberl, Cami'u'l-beyan, lll , ı 73; VI. 
588; IX , 474-475; XIV, 552) EbG Hatim er
Razl'nin belirttiğine göre Halife Abdülme
lik b. Mervan, Said b. Cübeyr'den bir Kur'an 
tefsiri yazmasını istemiş, o da bu alanda 
ilk düzenli tefsir olan eserini kaleme ala
rak halifeye göndermiştir. Eser daha son
ra Ata b. Dinar tarafından rivayet edilmiş
tir (İbn EbG Hatim, VI, 332; İbn Hacer, VII, 

ı 79) Haccac ile mücadeleye giriştiği ta
rihten (80/699) önce yazıldığı anlaşılan bu 
tefsirdeki rivayetler Abd b. Humeyd, Mu
hammed b. Cerlr et-Taberl, İbnü'I-Mün
zir en-NisabGrl, İbn EbG Hatim, Ebü'I-Fi
da İbn Keslr ve SüyGtl gibi rivayet müfes
sirleri tarafından nakledilmiştir. Said b. Cü
beyr muğlak, müphem ve mücmel ayetle
ri tefsir ederken öncelikle bunları açıkla-
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yan mübeyyen ve mufassal ayetlere baş
vurmuş, hadisiere yer vermiş. ancak ba
zan aradaki şahsı atlayarak hadis dinie
mediği kimselerden de nakilde bulunmuş
tur. Senedi hazfedilen haberlerin muteber 
bazı hadis kaynaklarında yer aldığı belir
tilmektedir. Zaman zaman İsrailiyat'a da
yanarak açıklamalar yapmış , şiirle istiş

had etmiş, değişik sahabilerin görüşlerine 
başvurmuş, nüzGI sebepleriyle nasih ve 
mensuha yer vermiştir. Hakkında rivayet 
bulunmayan yerlerde dilcilerin görüşüne 
dayanarak açıklamalarda bulunmuş, ken
di görüşünü zikrederken bazan sözlerini 
yeminle teyit etmiştir. Said'in feriliz ilmin
de derin bilgiye sahip olduğu, hacası Ab
dullah b. ömer'in , kendisine gelen fera
izle ilgili soruları ona havale ettiğ'i belirtil
mektedir. 

EbG Amr ei-Keşşl. EbG Ca'fer et-TGs! ve 
İbn ŞehraşGb gibi Şii müellifleri Ehl-i beyt'i 
sevdiği , Hz. Ali 'nin tarunu Ali b. Hüseyin 
Zeynelabidln ile zaman zaman görüştüğü 
ve onun hakkında övücü sözler söylediği 
gerekçesiyle Said'in Şii olduğunu ve Hac
cac'ın kendisini bundan dolayı öldürdüğü
nü iddia etmişlerse de (Hasan es-Sadr, s. 
322, 324) onun fetvada müstakil bir müc
tehid olması, Ehl-i beyt imaıniarına ve on
ların rivayetlerine itibar etmemesi, takıy
ye inancına karşı çıkması ve devlet işlerin
de resmi görev kabul etmesi gibi husus
lar bu iddianın doğru olmadığını göster
mektedir. Ciddi kaynaklarda yer almadığı 
halde özellikle Batılı bazı yazarlar tarafın
dan iyi bir satranç oyuncusu olarak tak
dim edilmesi de (Weststeijn-Voogt, XLIX/ 
3 [20021. s. 383 vd.) onun bilinen kişiliğiyle 
uyuşmadığı belirtilerek reddedilmiştir. 

Said b. Cübeyr günümüzde birçok ça
lışmaya konu olmuştur. Hatlb Ali b. Hü
seyin el-Haşim! Sa'id b. Cübeyr şehidü 
V asıt (Bağdat ı 380/1 960). Selam Muham
med Ali el-Beyatl Sa'id b. Cübeyr şehi
dü'ş-şıdl_{ ve'l-iman (Necef 1396/ 1976) , 

Muhammed Abdürrahlm Sa'id b. Cübeyr 
ve l,iışşatühu ma'a'l-lfaccac b. Yusuf 
es-Sel,iati ( Dımaşk I 988) adıyla eserler 
kaleme almışlardır. Sezai Özel'in Said b. 
Cübeyr ve Telsirdeki Yeri (I 982, Ata
türk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü
sü), Muhammed b. Abdullah ez-Zahim'in 
Fıl_{hü Sa'id b. Cübeyr fi'l- 'ibddat (I-III , 

I406/ I986, Medine islam Üniversitesi), 
Ali Akpınar'ın Said b. Cübeyr ve Tel
sir ilmindeki Yeri ( I993, SÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü) adlı doktora çalışma
ları ile Ali b. Hüseyin Sevadi Meşhur'un 
Sa'id b. Cübeyr ve fıl_{huhu (I 406, imam 
Muhammed b. Suud Üniversitesi) adlı yük-
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sek lisans tezinde ve Orhan Karmış, Fah
ri Gökcan ile Şii müelliflerinden Hasan es
Sald'in konuya dair makalelerinde (bk. bi bl.) 
onun daha çok ilmi yönü üzerinde durul
muştur. Muhammed EyyCıb Yusuf, Sa'id 
b. Cübeyr ve merviyydtühu fi't-tefsir 
adlı araştırmasında onun Kur'ari ayetleri
ne dair rivayetlerini ve yorumlarını derle
miş, baştan Tevbe suresinin sonuna kadar 
olan kısmını yüksek lisans. ( Medine 1402/ 

1982), daha sonraki kısmını doktora ( !408/ 

1988, Medine islam Üniversitesi) çalışma
sı olarak hazırlamıştır. Yahya ei-Cüburl. 
Ebü'I-Arab'ın Kitdbü'l-Mi]J.an adlı eserin
de yer alan Said b. Cübeyr'in şehid edili
şine dair kısmı bir değerlendirme yazısıy

la birlikte yayımiarnıştır ("Mal}telü Sa'ld 
b. Cübeyr", 'Alemü'l-kütüb, III/2 [Riyad 
1982]. S. 185-!95) 
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SAİD DEDE 
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(bk. MEHMED SAİD DEDE). 
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SAID b. EBÜ ARÜBE 
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(bk. İBN EBÜ ARÜBE). 
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SAID b. EBÜ SAID 
(~~1~~) 

Ebu Sa'd Said b .. Ebi Said Keys@m 
ei-Leysi el-Makbürl 

(ö. 125/743) 

L 
Medineli tabii, muhaddis. 

_j 

Babası muhadramundan kabul edilen 
Medineli bir tabii ve muhaddistir (DİA, X, 
224). Babasından ve Hz. Aişe, Ebu Hürey
re, Sa'd b. Ebu Vakkas, ümmü Seleme, Ab
dullah b. Ömer, Ebu Said ei-Hudrl, Enes 
b. Malik, Cabir b. Abdullah, Muaviye b. 
Ebu Süfyan gibi sahabilerden hadis riva
yet etti. Kendisinden oğulları Abdullah ve 
Sa'd ile İbn Ebu Zi'b, Zeyd b. Ebu üneyse, 
Ubeydullah b. ömer, Malik b. Enes, İbra
him b. Tahman, Abdurrahman b. İshak, 
Leys b. Sa'd, Yahya b. Said ei-Ensarı, Amr 
b. Şuayb gibi muhaddisler rivayette bu
lundu. Bazı alimler onun rivayetlerini ha
tasız nakleden talebesinin Leys b. Sa'd, ba
zıları da İbn Ebu Zi'b olduğunu söylemiş
tir. Üçüncü tabaka tabii muhaddislerinden 
kabul edilen Said b. Ebu Said hadis hafız
ları arasında sayılmaktadır. Ali b. Medlnl, 
İbn Sa'd, Ebü'l-Hasan el-icll, Ebu Zür'a er
Razi ve Nesal onun için sika, Ebu Hatim 
er-Razi saduk, Ahmed b. Hanbel "leyse 
bihl be's" diyerek güvenilir biri olduğunu 
belirtmişlerdir. İbn Sa'd, onun ölümünden 
dört yıl önce rivayet ettiği hadisleri yaşlı
lığından dolayı karıştırdığını ileri sürmüş, 
Zehebl ise Said'in bu süre içinde bir şey ri
vayet ettiğini sanmadığını ve ona ait mün
ker bir rivayetin olmadığını kaydetmiştir 
(A'lamü'n-nübela', V, 217). Rivayetleri Kü
tüb-i Sitte'de yer almıştır. Eserinde zayıf 
ravilere yer veren İbn Adi, Şu'be b. Hac
cac'ın ondan hadis naklederken, "Said yaş
landıktan sonra bize hadis rivayet etti" 
dediği için onu kitabına aldığını, bununla 
beraber Said'in sıdk ehlinden olduğunu 
düşündüğünü, ondan hadis imamlarının ve 
sika ravilerin rivayette bulunduğunu ve 
onun hakkında hayırdan başka bir şey duy
madığını belirtmiştir. İbn Hacer de Said'in 
Hz. Aişe ve Ümmü Selerne'den naklettiği 
rivayetlerin mürsel olduğunu kaydetmek-

tedir (Tal).rfbü't-Teh?fb, s. 236) Suriye'de 
murabıt olarak bulunduğu ve Beyrut'ta 
hadis rivayet ettiği kaydedilen Said b. Ebu 
Said 125 (743) yılında Medine'de vefat et
ti. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 117 (735), 
123 ve 126 (744) olarak da zikredilmiştir. 
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SAID ei-EFGANI 
(~liSYI~) 

Muhammed Said b. Muhammed Can 
b. Ahmed ei-Efganl ed-Dımaşki 

(1909-1997) 

Arap dili ve edebiyatı alimi, 
araştırmacı ve eğitimci. 

_j 

Dımaşk'ta doğdu. Babası Keşmir'den hic
ret edip buraya yerleşmişti. Üç yaşında 
iken annesini kaybetti. Ümeyye Camii'nde 
Salih et-Tunisl. Neclb Keyvan, Abdülkerlm 
Hamza, Abdülkadir el-İskenderani ve Bed
reddin ei-Hasenl'den ilk bilgileri aldı. Ah
med en-Nüveylatl, Abdullah ei-Müneccid 
ve Ahmed ei-İröınl'den Arapça, din ilimle
ri ve kıraat okudu. 1928'de liseden mezun 
oldu. Aynı yıl Suriye Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nin çekirdeğini oluşturan Yük
sek Edebiyat Okulu'na kaydoldu, burayı da 
1932'de bitirdi. 

Liseden mezun olduktan sonra ilk ve or
ta öğretimde yirmi yıl kadar Arapça öğ

retmenliği yaptı. Bu sırada bilimsel çalış
malarına devam etti, 1948'de Suriye (Dı
maşk) Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne 
Arap dili ve edebiyatı doçenti olarak tayin 
edildi. 19SO'de kürsüsüz profesör, 19S7yı
lından itibaren Arap Dili Kürsüsü profesö
rü oldu. Yüksek Edebiyat Okulu'nun fakül
teye dönüşmesinde emeği geçti. Burada 
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı 
ile dekanlık ( 1961-1963) görevinde bulun
du. Birkaç yıl Yüksek Öğretmen Enstitü
sü'nde arneli tatbikat dersleri verdi ve 
1968'de Edebiyat Fakültesi'nden emekli
ye ayrıldı. Yirmi üç yıl kadar Libya, Lübnan, 
Ürdün (Amman) ve Suudi Arabistan üniver
sitelerinde öğretim üyeliğine devam etti. 
En son görev yaptığı Riyad Melik Suud 


