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SAİD MEHMED PAŞA 

(bk. MEHMED SAİD PAŞA, 
Yirmisekizçelebiziide). 

SAID b. MÜSEYYEB 
( .,..:;.-ı f 0-! ~ ) 

Ebu Muhammed Said 
b. el-Müseyyeb (el-Müseyyib) 

b. Hazn el-Kureşl el-MahzCıml 

(ö. 94/713) 

Medineli meşhur 
yedi tabiin fakihinden biri. 

.J 

.J 

Kendisinin verdiği bilgiye göre 1 S (636) 
yılında Medine'de doğdu . Mekke'nin fet
hinde müslüman olan babası ve dedesiy
le, annesi ümmü Said bint Sahr da saha
bldir. Yername'de şehid olan dedesi ResG
lullah'ın huzuruna geldiğinde Allah'ın el
çisi ona adını sormuş. adının Hazn (keder
li, hüzünlü kimse) olduğunu öğrenince bu
nu onun karşıtı olan Sehl ile değiştirmek 
istemiş, fakat Hazn babasının verdiği adı 
değiştirmeyeceğini söylemiştir. Ancak Sa
Id b. Müseyyeb'in naklettiğine göre o gün
den sonra ailelerinde keder ve hüzün ek
sik olmamıştır (Buhar!. "Edeb", 107. 108). 
Babası Müseyyeb Bey'atürrıdvan'da bulun
muş, Hz. Peygamber'den rivayet ettiği ha
disler Şa]J.i]J.ayn ve EbQ DavGd ile Nesa'i'
nin es-Sünen'lerinde yer almış, Suriye fe
tihlerine katılmış ve muhtemelen Hz. Os
man devrinde vefat etmiştir. Said büyük 
sahab'ilerin yaşadığı devirde Medine'de bü
yüdü. Hz. Osman, Ali, Aişe , Ümmü Sele
me, Ebu Hüreyre. Zeyd b. Sabit, Ebu MG
sa el-Eş'ar!, Abdullah b. Abbas, Abdullah 
b. ömer, Abdullah b. Amr b. As, Muham
med b. Mesleme, Ümmü Süleym ve ba
bası Müseyyeb gibi sahab'ilerden hadis ri
vayet etti. Hz. ömer'i görmekle birlikte on
dan rivayette bulunmadığı iddiasının doğ
ru olmadığı anlaşılmaktadır (Haşim Cemi! 
Abdullah. 1, 67-68) Daha çok kayınpede
ri EbQ Hüreyre'den hadis öğrenen Said'in 
Hz. Ebu Bekir, Übey b. Ka'b, Bilal-i Habeş!, 
Sa'd b. Ubade. Ebu Zer el-Gıfarl ve Ebü'd
Derda gibi sahab'ilerden olan rivayetleri 
mürseldir. Tahsil maksadıyla çok seyahat 
ettiği zikredilmekle birlikte nerelere gitti
ği konusunda bilgi bulunmamaktadır. Ken
disinden hadis rivayet eden pek çok tabi! 
arasında ömer b. Abdülazlz, Ata el-Hora
sanl, Amr b. Şuayb, Amr b. Dinar, Amr b. 
Mürre, Katade b. Diame, Muhammed el
Bakır, İbn Şihab ez-Zührl, İbnü'l-Münke
dir, Meymun b. Mihran ve Yahya b. Said 
el-Ensarl gibi şahsiyetler vardır. 

Said b. Müseyyeb'in dünyev! hiçbir şeyi 
önemsemediği, gerçeğin ortaya çıkmasın

dan başka bir şey düşünmediği ve inan
dığı şeyden asla taviz vermediği belirtil
mektedir. Yez!d b. Muaviye'ye karşı Medi
neliler'in isyan etmesi üzerine meydana ge
len Harre Savaşı'ndan (63/683) sonra Erne
vi kumandanı Müslim b. Ukbe, Medineli
ler'den zorla biat almaya çalıştığı zaman 
Said biat etmeyeceğini veya şartlı biat ede
ceğini söylemiş, bunun üzerine Müslim 
boynunun vurulmasını emretmiş, bazı ki
şilerin onun akli dengesinin yerinde olma
dığına şahitlik etmesiyle ölümden kurtul
muştur. Halifeliğini ilan eden Abdullah b. 
Zübeyr için Medine'de biat alındığı sırada 
Said buna da karşı çıkmış, iki halifenin or
taya çıkması durumunda birine biat et
menin fıtneye yol açacağını, bir halife üze
rinde ittifak edilmeden İbn Zübeyr' e biat 
etmeyeceğini söylemiş, bu yüzden İbn Zü
beyr'in Medine valisi tarafından kendisine 
altmış kırbaç vurulmuş, buna üzülen Ab
dullah b. Zübeyr yazdığı mektupta valisini 
azarlamıştır. 

Said b. Müseyyeb, Emev! yönetimine 
karşıydı. Hac için Medine'ye gelen Halife 
Abdülmelik b. Mervan, Said ile görüşmek 
istediğinde Said bunu kabul etmemiş. ha
life de onun tutumunu bildiği için üzeri
ne gitmemiştir. Daha sonraki yıllarda Ab
dülmelik b. Mervan'ın Mescid-i Nebev'i'yi 
ziyaret etmesi için halk mescidden çıkarıl
dığı zaman Said dışarı çıkmamış, halifeyi 
selamlaması isteğini de reddetmiş, halife 
onun yanına gelip hatırını sorduğunda ise 
ayağa kalkmadan cevap vermekle yetin
miştir. Abdülmelik, oğulları Velid ile Süley
man için halktan biat almak istediğinde 
Said bunun İslam'a aykırı olduğunu söyle
yerek biat etmediği için hapse atılıp kır
baçlanmış, hapisten çıktıktan sonra Mes
cid-i Nebevl'de halkın onunla konuşması 
yasaklanmıştır. Said b. Müseyyeb, Haccac'ın 
Mescid-i Nebev'i'de namaz kılarken rüku 
ve secdeyi tam olarak yapmadığını gö
rünce yerden aldığı bir avuç çakılı onun 
üzerine atmıştır. Devlet hazinesinden ken
disine bağlanan 30.000 dirhemden fazla 
bir maaşı hiçbir zaman almamış, kendi
siyle Mervanoğulları arasında Cenab-ı Hak 
hükmünü verinceye kadar bunu kabul et
meyeceğini ve her namazda onlara bed
dua edeceğini söylemiştir. Emev! ailesin
den yalnız Medine Valisi Ömer b. Abdüla
zlz'i sever ve ona değer verirdi. 

Mütevazi bir kişi olan Said b. Müseyyeb 
alimiere saygı gösterir, kendisini ilgilen
dirmeyen meselelere karışmaz. kimseyle 
tartışmazdı. Temizliğe önem verir, güzel 
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giyinirdi. İnsanın kendine yapabileceği en 
büyük iyiliğin ibadet etmek, en büyük kö
tülüğün de günah işlernek olduğunu söy
lerdi. Ona göre gerçek ibadet Allah'ın ya
rattıkları üzerinde düşünmek, dini öğren
mek, haramlardan sakınmak ve farzları 
yerine getirmektir. Kırk yıl boyunca na
mazı cemaatle kılmıştır. Gece namazları
nı seferde bile ihmal etmezdi. Oruç tut
manın haram olduğu bayram günleri dı
şında hiç ara vermeden oruç tutar ve pek 
az yemek yerdi. Onun kırk defa haccetti
ği söylenmiştir. Babası gibi zeytinyağı ti
careti yapar ve ticaretin güzel bir meslek 
olduğunu, helalinden mal kazanmak iste
meyen kişide hayır bulunmadığını, insa
nın geçimini sağlamak suretiyle şahsiye
tini ve dinini koruyabileceğini söyler, ken
disinin Mervanoğulları'na karşı şahsiyetini 
bu şekilde koruduğunu ifade ederdi. Ha
yatının sonlarına doğru gözlerini, bir riva
yete göre ise tek gözünü kaybetmiştir. 

Said b. Müseyyeb 94 (713) yılında Me
dine'de vefat etti ve Cennetü'l-baki'da def
nedildi. Onun 89 (708) ile 1 os (723-24) yıl
ları arasındaki bir tarihte öldüğü de zik
redilmişti r. Ölümünden bir süre önce ba
yıldığı sırada yatağı kıbleye doğru çevril
miş , ayıldığında gönlünde iman olmaya
nın yatağını kıbleye çevirmenin o kimseye 
bir fayda vermeyeceğini söylemiştir. Ayrı

ca ardından recez söylenmemesini, buhur 
yakılmamasını vasiyet etmiştir. Heybetli 
bir kişi olan Said b. Müseyyeb'e soru sor
mak isteyenler heybetinden çekindikleri 
için önce kendisinden izin alırlardı. Şiir din
lemekten hoşlanmakla birlikte kendisi şiir 
okumazdı. Ebu Hüreyre'nin kızı olan hanı

mından çocuğu olmamıştır. Diğer hanımı 

ümmü Hab!b bint Kerim'den Muhammed, 
Said, İlyas adlı oğulları ile ümmü Amr, 
ümmü Osman ve Fahite adlı kızları doğ
muştur. Tebeu't-tabiln nesiine mensup 
olan oğlu Muhammed'in az sayıda hadis 
rivayet ettiği , fakat tanınmış bir ensab 
alimi olduğu belirtilmektedir. Halife Ab
dü1melik onun kızını oğlu Velid için istedi
ğinde bunu kabul etmemiş ve beğendiği 
fakir bir öğrencisine kendisi teklif ederek 
kızını onunla evlendirmiştir. 

Said, Medine'nin meşhur yedi fakihinin 
(fukaha-i seb'a) en önde gelenidir. Tabiln 
alimlerinden Kadı Meymun b. Mihran. Me
dine'ye geldiğinde fıkhı en iyi kimin bildi
ğini sorduğunda Ebu Hüreyre ve Abdul
lah b. Abbas'ın hayatta olmasına rağmen 
kendisine Said b. Müseyyeb'in gösterildi
ğini söylerdi. Nitekim Medineli meşhur 
yedi tabi!n fakihinden biri olan Kasım b. 
Muhammed b. Ebu Bekir onun kendileri-
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nin efendisi ve en alimi olduğunu belirt
miştir. Ömer b. Abdülaz'iz, Medine valisiy
ken "fakihu'l-fukaha" diye anılan Sa'id'e da
nışmadan hiçbir konuda hüküm vermez
di. Abdullah b. Ömer babasının verdiği fet
va ve hükümleri Said'den sorup öğrenir
di. Çünkü Sa'id , Hz. Peygamber'in ve ilk 
üç halifenin verdiği hükümleri en iyi bilen 
tabi'in alimiydi. İmam Malik bunun sebe
bini açıklarken Sa'id b. Müseyyeb'in Hz. 
ömer' e yetişmemekle birlikte onunla ilgi
li her şeyi öğrenmek için gayret sarfetti
ğini, bunda da başarılı olduğunu söylemiş 
(İbn Hacer, Teh?ibü't-Teh?ib, IV, 86), Hz. 
Ömer'in verdiği hükümleri çok iyi bildiği 
için kendisine "raviyetü ömer" denilmiş
tir. Talebesi Katade helal ve haramları en 
iyi onun bildiğini, MekhQl ilim tahsili için 
dolaştığı İslam dünyasında ondan daha 
alim birine rastlamadığını, İbn Şihab ez
Zühr'i gibi tabi'in alimleri de ondan daha 
alim ve daha fakih birini görmediklerini 
söylerdi. Ali b. Med'in'i, Sa'id'i tabi'in nesii
nin ilim ve fazilet bakımından en büyüğü 
kabul eder, Ahmed b. Hanbel de tabiinin 
en faziletlisinin İbnü'l-Müseyyeb olduğu
nu ifade ederdi. Ebu Hatim er-Raz'i onun 
tabi'in nesiinin en üstünü, Ebu Hüreyre'nin 
rivayetleri konusunda bu neslin en güve
niliri olduğunu söylerdi. 

İbn Şihab ez-Zühr'i kıraat ilmini Said'
den öğrenmişti. Onun, geniş ilmine rağ

men Kur'an-ı Ker'im hakkındaki sorulara 
cevap vermediği, bu tutumu yüzünden 
kendisinden tefsir konusunda pek az şey 
nakledildiği zikredilmiştir (Zeheb'i, A'la
mü'n-nübela', IV, 242). Duyduğunu hemen 
ezberleyecek bir hfıfızaya sahip olan Sa'id 
hadisleri ilk kaynağından öğrenmeye önem 
verir, bir hadisi onu en iyi bilenden duyabil
mek için günlerce yürüdüğü olurdu. Mür
sel rivayetlerin sıhhat derecesi alimler ara
sında tartışmalı olduğu halde İmam Şafi'i 
onun mürsellerini hasen, Ahmed b. Han
bel de sahih kabul ederdi (İbn Hacer, Teh
?ibü't-Teh?ib, IV, 85-86). Ali b. Med'in'ionun, 
"Sünnetle bu mesele böyledir" demesin
den sonra başka bir delil aramaya gerek 
bulunmadığını söylerdi. Sika, sebt, hüccet 
gibi ifadelerle anılan Said'in rivayet ettiği 
hadisler Kütüb-i Sitte başta olmaküzere 
bütün hadis kitaplarında yer almıştır. Ay
rıca kaynaklarda Sa'id b. Müseyyeb'in çok 
güzel rüya tabir ettiği anlatılmakta, en
sab ilminde de önde gelen alimlerden ol
duğu belirtilmektedir. 

Haşim Cem'il Abdullah, Fı]fhü'l-imdm 
Sa'id b. Müseyyeb adıyla yaptığı dok
tora çalışmasını yayımlamış (HV, Bağdat 
1394/1974), Abdülmuhsin b. Abdülaz'iz es-

564 

Suvayğ , Uşulü fı]fhi'l-İmdm Sa'id b. Mü
seyyeb min {ıildli fı]fhihi'l-müdevven 
ismiyle bir yüksek lisans tezi hazırlamış 
(I 407, Camiatü'l-İma.m Muhammed b. Su
O.d el-İslamiyye), Vehbe ez-Zühayl'i onun 
hakkında bir eser kaleme almıştır (bk. 
bibl.). Zehebfnin de onun biyografisini yaz
dığı zikredilmiştir. 
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SAiD-i NEFISI 
(~~) 

(1895-1966) 

L 
İranlı edebiyatçı ve yazar. 

_j 

Tahran'da doğdu. Dönemin tanınmış he
kimlerinden Nazımü'l-etıbba Ali Ekber Ne
fis'i'nin oğludur. İlk eğitimini babasının 
kurduğu Medrese-i Şeref'te, daha sonra 
Medrese-i İlmiyye'de aldı. Orta öğrenimi
ni 1909'da kardeşi Hasan ile birlikte git
tiği İsviçre'nin Neuchatel şehrindeki Col
lege Latin'de tamamladı. Ailesi kendisin
den tıp okumasını isteyince bu eğitime yö
nelik olarak Grekçe ve Latince öğrenme
ye başladı; bir yıl sonra da kardeşiyle bir
likte Paris' e geçerek eğitimine orada de
vam etti. Fransa'da kaldığı süre içerisin-
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de Fransız dili ve edebiyatma karşı büyük 
ilgi gösterdi. 1918'de İran'a döndüğünde 
önce Medrese-i Akdesiyye'de, ardından 
Saint Louis Katalik Okulu'nda (Tahran Oku
lu) Fransızca öğretmenliği yaptı; aynı za
manda haftada birkaç gün evinde yetiş
kinlere ders verdi. Kendisi gibi özel ders 
veren ağabeyi Ekber Müeddeb'in evine ge
lenler arasında bulunan Meliküşşuara Mir
za Muhammed Taki Bahar ile tanıştı. Ay
rıca babasının edebiyata olan düşkünlü
ğü sayesinde Tahran'daki edeb'i çevreler
le yakın ilişki kurdu. Bahar'ın desteğiyle 
Tarım, Ticaret ve Kamu Refahı Bakanlığı 
tarafından çıkarılan Mecelle-i FeldJ::ıat u 
Ticaret adlı derginin editörlüğüne geti
rildi ve bu görevi iki yıl boyunca sürdür
dü, ardından aynı bakanlığın çeşitli birim
lerinde çalıştı. 1924'te Mecelle-i Şar]f der
gisini çıkardı. 1928'de Medrese-i Aı'i-i Tica
ret müdürlüğüne tayin edildi. 193S'te Tah
ran Üniversitesi açıldığında önce Hukuk, 
daha sonra Edebiyat Fakültesi'nde ders 
verdi. 1936 yılında Edebiyat Fakültesi'nin 
İran İslam Tarihi Bölümü'ne profesör ola
rak kabul edildi ve aynı günlerde Ferhen
gistan-ı Iran'ın daim'i üyeliğine seçildi. 
1939'da ilk ilm'i nişanını aldı. 1946 yılında 
Mecelle-i Peydm-ı Nev adlı dergiyi kuran 
ve radyoda ilim çevrelerini tanıtıcı prog
ramlar yapan Nefis'i bundan sonra ilm'i 
toplantılara katılmak üzere Rusya, Hin
distan, Afganistan, İtalya, Mısır, İ ngilte
re, Hollanda, Macaristan ve Pakistan gibi 
ülkelere gitti. 1949 yılında üniversiteden 
emekli olduysa da 1959'da geri döndü ve 
bir süre daha görev yaptı. Hayatının so
nuna doğru Paris' e yerleşti. I. Uluslararası 
İranologlar Kongresi için gittiği Tahran'
da 13 Kasım 1966 tarihinde vefat etti. 

Eserleri. Telifleri: Ferengis (Tahran 13 I O 
hş.), MesiJ::ıiyyet deriran (Tahran 1312 
hş), Sitdregdn-ı Siyah (Tahran 1317 hş.), 
Mdh-i Na{ışeb (Tahran 1328 hş.), Tdri{ı-i 
Bimdrsitdnhd-yı iran (Tahran 1329 hş . ), 
Nime-i Rdh-ı Behişt (Tahran I 332 hş ), 
Şahkarha-yı Neşr-i Mu'dşır-ı Farisi (1-

ıı. Tahran 1332 hş.), İbn Sina der Arupd 
(Tahran 1333 hş.), Tdri{ı-i Na?m u Neşr 
der !ran (I-ll . Tahran 1334 hş . ), /jane
dan-ı Tdhiriyan (Tahran 1335 h ş. ı. Ateş
hd-yı Nühfeteh, lfesabhd-yı Dürüst der 
Neyamed (Tahran 1339 hş.), Ser-çeş
me-i Taşavvuf der iran (Tahran 1345 
hş). Tdri{ı-i İctimd'i-yi i ran ez İn]fı
rdt -ı Sdsdniydn ta İn]fırdt-ı Emeviydn 
(Tahran 1342 hş.). 

Neşirleri: Rubd'iyydt-ı Hekim 'Ömer 
lfayydm (Tahran 1311 hş.). Tdri{ı-i Giti 
Guşa (Tahran 1317 hş.), Divan-ı Kıta'dt 


