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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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