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duğu ve dinin ilerleme ve gelişmeye engel 
teşkil ettiği yanılgısı içine düşmüş olma
ları meseleye ayrı bir vahamet katmakta
dır. Bu durum, üç dört yabancı dil bilgisiy
le bütün eğitimini Avrupa'da yapmış ve 
uzun yıllar oralarda kalmış olmasına rağ
men kendisini bu gibi etkilerden müstes
na kılan paşaya şaşırtıcı gelmektedir. Onun 
samimi görüşü islami kurumların değişim 
kabul etmemesi, gelişme kabiliyetinden 
yoksun olmasından değil mükemmel bir 
halde bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Said Halim Paşa'nın imparatorluğun yı
kılış aşamasında yetişmiş aydınların önde 
gelenlerinden biri olduğuna ve geride bı
raktığı eserlerin devlet adamı kimliğini göl
gelediğine şüphe yoktur. imparatorluğun 
son döneminde yer aldığı yüksek siyaset 
sahnesindeki konumu sebebiyle, savaşa 
giriş ve tehcir gibi hayati konulardaki so
rumluluğu itibariyle sorgulanıp. doğru bir 
yol takip edip etmediği sorusu ortaya atıl
makla beraber. "Bir milletin gerilemesi, ek
seriya uzun bir hadiseler zincirinin ve in
sanlığın genel gelişmesinin bu cemiyetin 
içinde ve dışında meydana getirdiği bir
çok sebep ve arnillerin neticesinde ortaya 
çıkar" yargısına varması (a.g.e., s. 139). 
kendisine ele aldığı konuları genelde bu 
anlamda işleme imkanı vermemiş olsa da 
metot olarak doğru yolda bulunduğunun 
göstergesi sayılmalıdır. 
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Teşkilatı'nın ideologu. 
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27 Eylül 1935'te Suriye'nin Hama şehrin
de doğdu . Küçükyaşta annesini kaybet
ti. Babası Muhammed Dib'in bir kan da
vasına karıştığı için dört yılını şehir dışın
da geçirmesi, ardından hapiste kalması 
sebebiyle zor günler yaşadı. ilk öğrenimi
ni Hama'daki Darü'l-ensar gece okulunda 
tamamladı. ibn Rüşd Lisesi'nden mezun 
oldu. Lise öğretmenlerinden Şeyh Muham
med el-Hamid vasıtasıyla Suriye Müslü
man Kardeşler Teşkilatı'nın üyeleriyle ta
nıştı ve 1952'de örgüte katıldı. 1956'da 
Şam Üniversitesi'nde yeni açılan Külliyye
tü'ş-şeriati'l-islamiyye'ye kaydoldu. Fakül
tenin kurucu dekanı ve Suriye Müslüman 
Kardeşler Teşkilatı'nın lideri olan Mustafa 
es-Sibai ile tanıştı . Derslerinin yanı sıra ih
van-ı Müslimln içindeki faaliyetlerde gö-

rev aldı, ayrıca Şam'da faaliyet gösteren 
çeşitli tarikat önderlerinin derslerine ka
tıldı. Üniversite dışında Şeyh Abdülkerim 
er-Rifai, Muhammed el-Haşiml ve Abdül
vehhab Debus gibi alimlerden ders aldı. 
1961 'de mezun olduktan sonra Hama'da 
öğretmenliğe başladı. 1964'te askerliğini 
tamamlayıp Hama'ya döndü. Bu sırada 
ihvan-ı Müslimin ile Baas rejimi arasında 
anlaşmazlık çıkmış, yine bir Hamalı olan 
Mervan Hadid'in liderliğindeki örgüt şe
hirde rejime karşı bir ayaklanma başlat
mıştı. Said Hawa, Hadid'in militarist tav
rına mesafeli yaklaşmakla birlikte grevie
rin düzenlemesinde rol aldı , silahlı çatış

maların önlenmesi için şehrin ileri gelen
leriyle yapılan toplantılara katıldı . Fakat is
mi çatışmalara karışanların arasında zik
redildiği için lrak'a kaçtı. Bu sırada Baas 
rejimi tarafından gıyabında idam cezası
na mahkum edildi. Kırk gün sonra genel 
af ilan edilmesi üzerine Suriye'ye döndü. 
1964 hadiselerinden sonra yeni bir orga
nizasyona giden Müslüman Kardeşler Teş
kilatı ' nın Hama Şubesi'nin başına Mısır'

dan yeni dönmüş bulunan Abdülkerlm Os
man seçildi. Fakat ülkeyi terketmesi iste
nince yerini Said Hawa'ya bıraktı. Bu ara
da örgütün programını hazırlama görevi
ni Said Hawa üstlendi. Suriye'de Müslü
man Kardeşler' e uygulanan baskı yüzün
den 1966'da Suudi Arabistan'a giderek 
burada beş yıl öğretmenlik yaptı ve ilk 
eserlerini yayımlamaya başladı . 

Hafız Esed'in 1970'te yönetime el koy
masının ardından ihvan-ı Müslimin'in sür
gündeki mensupianna Suriye'ye dönme iz
ni verilmesi üzerine Said Hawa da 1971 '
de ükesine döndü. Fakat Hama'da çıkan 
olayların sorumluları arasında o da tutuk
landı. Beş yıl süren hapis hayatı boyunca 
ilmi çalışmalarla meşgul oldu. On bir ciltlik 
Kur'an tefsirini hapiste iken yazdı , mah
puslardan oluşan talebe grubuna ders ver
di. Ocak 1978'de hapisten çıktıktan iki ay 
sonra Suriye'yi terketti ve Ürdün'e yerleş
ti. Suriye'deki ihvan-ı Müslimin Teşkilatı 
ile ilgisini bundan sonra da sürdürdü. Çe
şitli islam ülkelerine, Amerika Birleşik Dev
letleri'ne ve Avrupa'ya seyahatlerde bu
lundu. iran'da Humeyni ile, Pakistan'da 
Mevdudl ile tanıştı. 1980'li yılların başla
rında islami örgütlerin birleşmesi için ça
lıştı. Uluslararası Müslüman Kardeşler Teş

kilatı 'nın kuruluşunda ve yönetim kadro
sunda yer aldı. Adnan Sa'deddin ve Mu
hammed Ebu Nasr el-Beyanuni ile birlik
te el-Cebhetü'l-islamiyye fı Suriye'yi kur
du. Hafız Esed rejiminin i hvan-ı Müslimin 
üzerindeki baskılarının iyice artması üze-



rine ilk defa silahlı mücadeleye onay ver
di. Müslüman Kardeşler'in kalesi durumun
da olan Hama şehrinin 1982'de bombala
nıp yerle bir edilmesi ve binlerce insanın 
öldürülmesinden derin bir şekilde etkile
nen Said Hawa 9 Mart 1989'da Arnman'
da vefat etti. 

Said Hawa, Fransız işgali sonrasında ye
tişen bir fikir ve aksiyon adamı dır. Fikirle
rinden etkilendiği kişiler arasında Hama'
daki hacası Şeyh Muhammed ei-Hamid 
ve İhvan-ı Müslimln Teşkilatı'nın kurucusu 
Hasan ei-Benna başta gelir. XX. yüzyılda 
yaşayan pek çok müslüman düşünür gibi 
onun düşüncesinin temel sorunlarını da 
müslümanların modern dünya içindeki kö
tü durumu ve bundan çıkış yolları oluştu
rur. el-İslam adlı kitabındaki fikirlerine 
göre (s 15) İslam inanç, ibadet ve en ge
nel anlamda hayat tarzı ile müeyyidelerden 
oluşur. Klasik anlamda İslam'ın ve imanın 
şartları kabul edilen esaslar İslam'ın rü
künlerini; İslam'ın siyası. iktisadi, askeri, 
pedagojik, ahlaki ve sosyal konularda or
taya koyduğu hayat tarzı İslam binasını; 
cihad. emir bi'l-ma'rQf nehiy ani'l-münker, 
yargı ve cezalar yaptırımlarını oluşturmak
tadır. İslam tasawuruna uygun bir müs
lüman tasviri yaparak onu sürekli siyası 
bir çerçevede düşünen Said Hawa'ya gö
re bir müslümanın gerçekleştirmesi ge
reken en önemli hedefler İslam devletinin 
kurulması, sünnetin ihyası, ümmetin bir
liğinin sağlanması ve Allah yolunda cihad
dır (a.g.e., s. 273). Said Hawa, İslami ha
reket içerisinde yer alan çok sayıda müs
lüman fikir adamı gibi yeni Selefiyyeci bir 
çizgi takip etmekle birlikte İslam kültü
rüne bakış tarzıyla onlardan ayrılmakta

dır. Özellikle tasawuf Said Hawa'nın dü
şüncesinde önemli rol oynar. Bu konudaki 
görüşlerini Terbiyetüna'r-n1}Jiyye, Mü
?,ekkirat ii menazili'ş-şıddi]fin ve'r-rab
bdniyyin ile el-Müstal;].laş ii tezkiyeti'l
eniüs adlı kitaplarında toplamıştır. 

Salim Hilall. Mü'elleiatü Sa'id Ijavva: 
Dirase ve ta]f.vim adlı eserinde (Kahire 
ı 983) Said Hawa'nın tasawufu dini ola
rak temellendirmesini eleştirmiş, Said Hav
va da buna karşılık el-İcabat başlıklı ri
salesini yazmıştır (Kahire 1984). İ}Jya'ü'r
rabbdniyye adlı risalesinde ve Mü?,ekki
rat ii menazili'ş-şıddi]f.in ve'r-rabbdniy
yin'de ideal insan tipini tasawufla bağ
lantılı biçimde ortaya koymaktadır. Ona 
göre günümüzde topluma önder olacak 
şahsiyetler yetiştirmek için akademiler ku
rulmalıdır. Bu hususta İ}Jya'ü'r-rabbd
niyye'de ayrıntılı bir program sunar. 

Yazılarında Ehl-i sünnet'e sık sık atıfta 
bulunan Said Hawa, Şla'ya karşı açık bir 
tavır almış. Humeyni iktidarını sert bir 
dille eleştirmiştir. 1987'de kaleme aldığı 
ve daha sonra Key la nemçlıye ba'iden 
'an i]Jtiyacati'l-'aşr adlı kitabında topla
dığı yazılarından biri "el-ljumeynl: Şü~Q~ 
fi'l-ca~5a'id ve şü~O~ fi'l-meva15If" başlığını 
taşımaktadır. Said Hawa, Humeyni dev
rimini mezhepçi bir devrim olarak eleşti
rir. Humeyni'yi suçladığı noktalardan bi
ri de onun devrimden sonra İslam adına 
yaptığı pek çok yaniişın son yıllarda yaşa
nan İslami canlanmaya zarar vermiş ol
masıdır. 

Eserleri. Said Hawa eserlerini "Usul", 
"Esas", "Terbiye. Tezkiye ve SüiQk", "Fık
hü'd-da've ve'l-amelü 'I-İslaml" başlıklı se
riler halinde yayımlamıştır. Çoğu Türk
çe'ye tercüme edilen kitaplarının başlıca
ları şunlardır: Usul serisi. 1. Allah celle 
celalüh (Beyrut 1969) Ramazan Nazlı (İs
lam'da Allah inancı, istanbul [ 1980?[) ve 
Faruk Yılmaz (İslam'da Allah'a İnanmak, 
istanbul 1986) tarafından tercüme edil
miştir. z. er-Resul şallallahü 'aleyhi ve 
sellem (l-ll, Beyrut 1969; K;:ıhire 1986; 
Beyrut 1988). Bu eseri Halil Gönenç (Al· 
lah Resulü Hazreti Muhammed [sav}, An
kara 1979) ve Harun Ünal (er-Resul Hazreti 
Muhammed, istanbul 1987) Türkçe'ye çe
virmiştir. 3. el-İslam (1-JV, Beyrut ı 969-
1970, ı 977). Eserin ilk cildi Kenan Gültürk 
tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir 
(İmanın ilkeleri: Şehadet, istanbul 1990). 

Esas serisi. 1. el-Esas ii't-teisir (I-Xl, 
Kahire 1405/1985, 1409/1989, 1412/1991) 
Said Hawa bu eserini Seyyid Kutub ve 
MevdOdl gibi İslami hareket liderlerini ör
nek alarak kaleme almıştır. İlim, davet, 
terbiye ve cihad kitabı olarak nitelediği 
eserin telifinde Ebü'I-Fida İbn Keslr ve 
Necmeddin en-Nesefı'nin tefsirlerini te
mel almakla birlikte günümüz insanının 
ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmuş
tur. Eseri M. Beşir Eryarsoy ve Abdüsse
lam Arı Türkçe'ye çevirmiştir (I-XVI, istan
bul 1989-I992). Z. el-Esas ii's-sünne ve 
fı]f.hihd (I-XIV, Kahire I989) Üç ana bö
lümden oluşan eserde hadislerden hare
ketle ResOl-i Ekrem'in hayatını anlattığı 
birinci bölüm dört cilt olarak "~ısmü's

sünne". akaid konularını ve itikadl mez
hepleri işlediği ikinci bölüm üç cilt halin
de "~ısmü'l-ca!5a'id" (Türkçe'si Hadisler/e 
islam Akaidi, tre. M. Ahmet Va rol v dğr., 
1-V, istanbul, ts. [Hikmet Neşriyat[). ibadet 
ve cihadla ilgili konuları ele aldığı üçüncü 
bölüm ise yedi cilt olarak "~ısmü'l-ciba
dat" (Türkçe'si, Hadisler/e ibadet Ansiklo-
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pedisi, tre. M. Ahmet Va rol v dğr.. I-XII, is
tanbul, ts. [Aksa Yayın[) başlığıyla yayım
lanmıştır. 

Terbiye, Tezkiye ve Süluk serisi. 1. Ter
biyetüna er-ru]Jiyye (Kahire I979; Bey
rut-Dımaşk ı 979). İbrahim Sarmış ve M. 
Sait Şimşek tarafından Ruh Terbiyemiz 
(İslam Tasavvufu) adıyla Türkçe'ye çevril
miştir (Konya I980) z. Mü?;ekkirat ii 
menazili'ş-şıddi]f.in ve'r-rabbaniyyin 
min {ıilali'n-nuşuş ve ]Jikemi İbn 'Ata'
ullah es-Sikenderi (Kahire 1986, 2. bs.) . 
İbn Ataullah ei-İskenderl'nin eserlerine da
yanılarak hazırlanan, seyir, uzlet. müridlik, 
evrad ve zikir merteteleri gibi tasawufı 
konulara dair bir eserdir. 3. el-Müsta{ılaş 

ii tezkiyeti'l-eniüs (Kahire I983). GazzEı
IT'nin İ}Jya'sından yapılan seçmelerden iba
ret olup İsldm'da Neiis Tezkiyesi baş
lığıyla Ali Bilgiç tarafından Türkçe'ye çev
rilmiştir (İstanbul I996 [?]) 

Fıkhü'd-da've ve'l-amelü'I-İslami serisi. 
1. Cündülldh şe]f.aieten ve a{ıla]f.an (Bey
rut 197I ). Said Hawa'nın özellikle siyasi he
deflerini ve bunlara ulaşma yollarını orta
ya koyduğu eseri (ridde, hizbullah, islam 
devletinin tesisi. müslümanların tek bir 
devlet altında toplanması, hilafet maka
mının tekrar tesisi, dünya islam devleti
nin kurulması gibi konuları içermektedir) 
Harun Ünal Allah Erinin Ahlak ve Kül
türü başlığıyla Türkçe'ye çevirmiştir (İs
tanbul I987) z. Cündüllah ta{ıtitan (Ka
hire 1988) 3. Cündülldh tan:;çimen (Kahi
re 1993). 4. el-Med{ıal ila da'veti'l-İl;].va
ni'l-müslimin (Amman 1979. I998). M. 
Said Şimşek (Müslüman Kardeşler Hare· 
ketine Giriş, Konya I980) ve Ramazan Naz
lı (50. Yllda Müslüman Kardeşler Teşkilatı, 
istanbul I980) tarafından Türkçe'ye, Ab
dülkerlm Şeyh (Abdul Karim Shaikh) tarafın
dan The Muslim Brotherhood (lkhwa
nulMusilmoon): Objective, Stages, Met
hod başlığıyla İngilizce'ye (Delhi I983) ter
cüme edilmiştir. s. Fi Aia]f.ı't-te'alim: Di
rase ii dia]f.ı da'veti'l-üsta?, el-Benna 
(Kah i re I980) 6. Ha?;ihi tecribeti ve ha
?;ihi şehadeti (Kahire I987) . Said Hawa'
nın otobiyografisi olup modern dönem Su
riye tarihi ve Suriye İhvan-ı Müslimln Teşki
latı hakkında önemli bir kaynak sayılmak
tadır (diğer eserleri için bk. Salim Hilall, 
Mü'ellefatü Sa'Id fjavva: Dirase ve ta~vrm, 
Kahire 1983). 
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1!1!.1 HiLAL GöRGÜN 

L 

SAID b. MANSUR 
()~u-ı~) 

EbO Osman Said b. MansOr 
b. Şu'be el-Horasarn 

(ö. 227 /842) 

Hadis alimi. 

137 (754) yılı civarında Horasan'ın Belh 
şehrinin Cuzcan kasabasında doğdu. Mek
ki, COzcanl. Belhl, Mervezl, Talekanl ve Nl
sabürl nisbeleriyle anılır. Türk veya Acem 
asıllı bir aileden geldiği tahmin edilmek
tedir. Talebesi Müslim b. Haccac'ın onun 
hakkında "Bezzaz" lakabını kullanması ken
disinin veya ailesinin kumaş ticaretiyle 
meşgul olduğunu düşündürmektedir. Kü
çük yaşta ailesiyle birlikte Belh'e göç etti 
ve öğrenimine burada başladı. Önce Hora
san bölgesinin ilim merkezleri sayılan Nl
şabur, Merv ve Talekan gibi şehirleri do
laştı; buralardaki birçok alimle görüşerek 
kendilerinden hadis dinledi. Daha sonra 
uzun bir ilim yolculuğuna çıktı; Irak, Cezl
re, Humus, Şam, Filistin ve Mısır'ı dolaştı; 
ardından Hicaz'a geldi ve Mekke'ye yerleş
ti. 184 (800) yılında Medine'de bulunduğu 
ve burada Vekı~ b. Cerrah'ı yönetime kar
şı müdafaa ettiği dikkate alınırsa (Fesevl, 
ı. ı 75- ı 76) onun elli yaşıarına doğru ilmi 
seyahatlerini tamamladığı söylenebilir. İl
ml seyahatleri esnasında Leys b. Sa'd, Ma
lik b. Enes. Hammad b. Zeyd, Abdullah 
b. Mübarek, Cerlr b. Abdülhamld, Hüşeym 
b. Beşir, İsmail b. Uleyye, Velid b. Müs
lim, Abdullah b. Vehb el-Mısrl ve Süfyan 
b. Uyeyne gibi alimlerden hadis dinledi. 
Ahmed b. Hanbel, Abdullah b. Abdurrah
man ed-Dariml, Muhammed b. Yahya ez
ZühiT, Müslim, Ebü Zür'a er-Razi, Ebü Da
vüd es-Sicistanl, EbO Hatim Muhammed 
b. İdrls er-Razi, Fesevi ve Ebü Zür'a ed
Dımaşki gibi alimiere hocalık yaptı. Sa'd b. 
Abdullah b. Abdülazlz Al-i Humeyyid onun 
hocalarından 11 O kişinin adını tesbit et
miş, ravisi ve talebesi olan doksan civarın
da isme işaret etmiştir ( es-Sünen, neşre
denin girişi, ı . 68-77, 85-91 ). Gittiği yerler
de kurduğu ders halkalarına hemşehrisi 
olan Horasanlılar'ın ve Iraklılar'ın daha çok 
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rağbet ettiği nakledilmektedir (Fesevl, Il, 
179) . İbn Sa'd, EbO Davüd ve Buhar! se
kiz Abbas! halifesi dönemini görmüş olan 
Said b. MansOr'un Ramazan 227'de (Ha
ziran-Temmuz 842) Mekke'de vefat ettiği
ni zikretmiş, 226 (840), 228 ve 229 (843) 
yıllarında vefat ettiğine dair görüşlere Miz
zl, Zehebl ve İbn Hacer el-Askalanl karşı 
çıkmıştır. Ahmed ve Muhammed adların
da iki oğlu olup bunlardan Muhammed 
kendisinden rivayette bulunmuştur. 

Kaynaklarda hafız, imam, hüccet, müt
kin, sebt, sika ve şeyhü'l-harem gibi ifade
lerle nitelenen ve Kütüb-i Sitte'de riva
yetlerine yer verilen Said b. MansOr riva
yetlerinde her zaman kendi kitabını esas 
alır ve kitabında başkalarının rivayetine 
muhalif bir farklılık görse bile ondan vaz
geçmezdi (İbn Hacer ei-Askalanl, IV, 79). 
Ahmed b. Hanbel kendisinden övgüyle bah
settikten sonra hadiste otorite olduğunu 
söylemiş, Mekke'de kimden hadis alınabi
leceğini soranlara onun ismini vermiştir 
(Fesevl, Il, ı 78- ı 79) . Talebelerinden Ebü 
Hatim er-Razi hocasının hadis konusunda 
titiz, dikkatli ve güvenilir olduğunu bildir
miş, Harb ei-Kirmanl de onun kendilerine 
ezberinden 10.000 kadar hadis yazdırdığı

nı belirtmiştir (Zehebl, A'lamü'n-nübela', 

X, 587). Müslim, bir hadisin sahih kabul 
edilmesi için üzerinde icma edilmesi ge
rektiğini ileri sürmüş, rivayete göre bu ifa
desiyle Said b. Mansür, Yahya b . Main, 
Osman b . Ebü Şeybe ve Ahmed b. Han
bel'in o hadisin sıhhatinde görüş birliği et
mesini kastetmiştir ( Tecrid Tercemesi, ı . 

221). 

Eserleri. 1. es-Sünen. 219 (834) yılından 
sonra telif edilen ve bazı kaynaklarda el
Muşannef diye anılan eserin kaybolduğu 
sanılırken lll. cildine ait bir nüshasını Mu
hammed Hamidullah tesbit etmiş (Köp
rülü Ktp ., nr. 439) vetanıtmıştır ("Eine 
Handschrift der Sunan von Sa'id b. Man
şür, des Lehrers von Muslim", Wl, VIII!ı-2 
1 ı 962 ı. s. 25-34) Eserin feraiz ve cihad 
konularını ihtiva eden bu kısmı Hablbür
rahman el-A'zaml tarafından neşre ha
zırlanmış ve Muhammed Hamldullah'ın 

giriş yazısıyla birlikte yayımlanmıştır (I-Il, 
Malegaon ı 387- ı 388/ı 967-1968; Bombay 
1403; Beyrut ı405/1985). es-Sünen'in Ab
dürrezzak b. Hernınarn ve EbO Bekir İbn 
EbO Şeybe'nin el-Muşannefleriyle ben
zerlik gösterdiği düşüncesinden hareket
le Ali Akyüz, Said b. MansOr'un Musan
nef'inin Yeniden İnşası adlı doktora te
zinde (ı 992, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) 
eseri Muşannef olarak isimlendirmiş ve 

değişik kaynaklarda Said b. MansOr'dan 
nakledilen 286 rivayeti derleyerek eseri 
muhtemel kitap ve bab başlıklarına göre 
yeniden inşa etmeye çalışmıştır. Sa'd b. 
Abdullah b. Abdülazlz Al-i Humeyyid, Su
udi Arabistan'da Muhammed b. Suüd es
Subeyhl adlı bir kişinin özel kütüphanesin
de es-Sünen'in yaklaşık yarıdan sonraki 
kısmını içine alan 235 varaklık bir nüsha
sını bulmuş ve Hablbürrahman ei-A'zaml'
nin yayımladığı kısımdan sonra gelen "Fe
za'ilü'I-J5uf'an"ın tamamı ile tefsir kitabı
nın Maide süresinin sonuna kadar olan kıs
mını tahkik ederek çalışmasını Muham
med b. Suud Üniversitesi'ne doktora tezi 
olarak sunmuştur. Bu çalışma biri fihrist 
olmak üzere beş cilt halinde neşred.ilmiş
tir (Riyad ı414/1993). Eserin Almanya'da 
bulunduğu söylenen ( es-Sünen, neşrede
nin girişi, ı, 9) tam bir nüshası hakkında 
güvenilir bilgi yoktur. Z. Tefsirü'l-Kur'fın. 
Katib Çelebi'nin işaret ettiği eserden Sa'
lebl'nin el-Keşf ve'l-beyfın, Süyüti'nin ed
Dürrü'l-menşur ve İbn Cerlr et-Tabe
rl'nin Cfımi'u'l-beyfın 'an te'vili fıyi'l
Kur'fın adlı tefsirlerinde nakiller bulun
maktadır. Eserin es-Sünen'in "Tefs1rü'I
J5ur'an" başlıklı kitabının ayrı bir rivayeti 
olduğu da zikredilmiştir. 3. es-Siyer (Ze
hebl, el-'İber, ı. 3 ı4). 4. ez-Zühd (İbn Hayr, 
s. 2 7 ı). Fuat Sezgin tarafından Said b. 
Mansür'a nisbet edilen El:ıfıdişü '1- 'avfıli 
adlı eserin (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mec
mO.', nr. 83/2, vr. 27-38) Ebü Nuaym el-İs
fahanl'ye ait olduğunu Zehebl belirtmiş 
(M'IZEınü'l-i'tidal, IV, ıoıı. Tesmiyetüme'n
tehfı ileynfı mine'r-ruvfıti 'an Sa'id b. 
ManşOr 'fıliyen isimli cüzün (nşr. Abdul
lah b. Yusuf el-Cüdey', Riyad ı409) yuka
rıdaki eser olduğu anlaşılmıştır (Akyüz, s. 
54) . 
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