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SAÎD b. MÜSEYYEB

Suvayð, U½ûlü fýšhi’l-Ýmâm Sa£îd b. Mü-
seyyeb min Åilâli fýšhihi’l-müdevven
ismiyle bir yüksek lisans tezi hazýrlamýþ
(1407, Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Su-
ûd el-Ýslâmiyye), Vehbe ez-Zühaylî onun
hakkýnda bir eser kaleme almýþtýr (bk.
bibl.). Zehebî’nin de onun biyografisini yaz-
dýðý zikredilmiþtir.
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SAÎD-i NEFÎSÎ
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(1895-1966)

Ýranlý edebiyatçý ve yazar.
˜ ™

Tahran’da doðdu. Dönemin tanýnmýþ he-
kimlerinden Nâzýmü’l-etýbbâ Ali Ekber Ne-
fîsî’nin oðludur. Ýlk eðitimini babasýnýn
kurduðu Medrese-i Þeref’te, daha sonra
Medrese-i Ýlmiyye’de aldý. Orta öðrenimi-
ni 1909’da kardeþi Hasan ile birlikte git-
tiði Ýsviçre’nin Neuchatel þehrindeki Col-
lege Latin’de tamamladý. Ailesi kendisin-
den týp okumasýný isteyince bu eðitime yö-
nelik olarak Grekçe ve Latince öðrenme-
ye baþladý; bir yýl sonra da kardeþiyle bir-
likte Paris’e geçerek eðitimine orada de-
vam etti. Fransa’da kaldýðý süre içerisin-

de Fransýz dili ve edebiyatýna karþý büyük
ilgi gösterdi. 1918’de Ýran’a döndüðünde
önce Medrese-i Akdesiyye’de, ardýndan
Saint Louis Katolik Okulu’nda (Tahran Oku-
lu) Fransýzca öðretmenliði yaptý; ayný za-
manda haftada birkaç gün evinde yetiþ-
kinlere ders verdi. Kendisi gibi özel ders
veren aðabeyi Ekber Müeddeb’in evine ge-
lenler arasýnda bulunan Meliküþþuarâ Mir-
za Muhammed Taký Bahâr ile tanýþtý. Ay-
rýca babasýnýn edebiyata olan düþkünlü-
ðü sayesinde Tahran’daki edebî çevreler-
le yakýn iliþki kurdu. Bahâr’ýn desteðiyle
Tarým, Ticaret ve Kamu Refahý Bakanlýðý
tarafýndan çýkarýlan Mecelle-i Felâ¼at u
Ticâret adlý derginin editörlüðüne geti-
rildi ve bu görevi iki yýl boyunca sürdür-
dü, ardýndan ayný bakanlýðýn çeþitli birim-
lerinde çalýþtý. 1924’te Mecelle-i Þarš der-
gisini çýkardý. 1928’de Medrese-i Âlî-i Ticâ-
ret müdürlüðüne tayin edildi. 1935’te Tah-
ran Üniversitesi açýldýðýnda önce Hukuk,
daha sonra Edebiyat Fakültesi’nde ders
verdi. 1936 yýlýnda Edebiyat Fakültesi’nin
Ýran Ýslâm Tarihi Bölümü’ne profesör ola-
rak kabul edildi ve ayný günlerde Ferhen-
gistân-ý Îrân’ýn dâimî üyeliðine seçildi.
1939’da ilk ilmî niþanýný aldý. 1946 yýlýnda
Mecelle-i Peyâm-ý Nev adlý dergiyi kuran
ve radyoda ilim çevrelerini tanýtýcý prog-
ramlar yapan Nefîsî bundan sonra ilmî
toplantýlara katýlmak üzere Rusya, Hin-
distan, Afganistan, Ýtalya, Mýsýr, Ýngilte-
re, Hollanda, Macaristan ve Pakistan gibi
ülkelere gitti. 1949 yýlýnda üniversiteden
emekli olduysa da 1959’da geri döndü ve
bir süre daha görev yaptý. Hayatýnýn so-
nuna doðru Paris’e yerleþti. I. Uluslararasý
Ýranologlar Kongresi için gittiði Tahran’-
da 13 Kasým 1966 tarihinde vefat etti.

Eserleri. Telifleri: Ferengîs (Tahran 1310
hþ.), Mesî¼iyyet der Îrân (Tahran 1312
hþ.), Sitâregân-ý Siyâh (Tahran 1317 hþ.),
Mâh-i NaÅþeb (Tahran 1328 hþ.), TârîÅ-i
Bîmârsitânhâ-yý Îrân (Tahran 1329 hþ.),
Nîme-i Râh-ý Behiþt (Tahran 1332 hþ.),
Þâhkârhâ-yý Ne¦r-i Mu£â½ýr-ý Fârisî (I-
II, Tahran 1332 hþ.), Ýbn Sînâ der Arûpâ
(Tahran 1333 hþ.), TârîÅ-i Na¾m u Ne¦r
der Îrân (I-II, Tahran 1334 hþ.), ƒâne-
dân-ý ªâhiriyân (Tahran 1335 hþ.), Âteþ-
hâ-yý Nühfeteh, ¥esabhâ-yý Dürüst der
Neyâmed (Tahran 1339 hþ.), Ser-çeþ-
me-i Ta½avvuf der Îrân (Tahran 1345
hþ.), TârîÅ-i Ýctimâ£î-yi Îrân ez Ýnšý-
râ²-ý Sâsâniyân tâ Ýnšýrâ²-ý Emeviyân
(Tahran 1342 hþ.).

Neþirleri: Rubâ£iyyât-ý Hekîm £Ömer
¥ayyâm (Tahran 1311 hþ.), TârîÅ-i Gîtî
Guþâ (Tahran 1317 hþ.), Dîvân-ý Æý¹a£ât

nin efendisi ve en âlimi olduðunu belirt-
miþtir. Ömer b. Abdülazîz, Medine valisiy-
ken “fakihu’l-fukahâ” diye anýlan Saîd’e da-
nýþmadan hiçbir konuda hüküm vermez-
di. Abdullah b. Ömer babasýnýn verdiði fet-
va ve hükümleri Saîd’den sorup öðrenir-
di. Çünkü Saîd, Hz. Peygamber’in ve ilk
üç halifenin verdiði hükümleri en iyi bilen
tâbiîn âlimiydi. Ýmam Mâlik bunun sebe-
bini açýklarken Saîd b. Müseyyeb’in Hz.
Ömer’e yetiþmemekle birlikte onunla ilgi-
li her þeyi öðrenmek için gayret sarfetti-
ðini, bunda da baþarýlý olduðunu söylemiþ
(Ýbn Hacer, Teh×îbü’t-Teh×îb, IV, 86), Hz.
Ömer’in verdiði hükümleri çok iyi bildiði
için kendisine “râviyetü Ömer” denilmiþ-
tir. Talebesi Katâde helâl ve haramlarý en
iyi onun bildiðini, Mekhûl ilim tahsili için
dolaþtýðý Ýslâm dünyasýnda ondan daha
âlim birine rastlamadýðýný, Ýbn Þihâb ez-
Zührî gibi tâbiîn âlimleri de ondan daha
âlim ve daha fakih birini görmediklerini
söylerdi. Ali b. Medînî, Saîd’i tâbiîn nesli-
nin ilim ve fazilet bakýmýndan en büyüðü
kabul eder, Ahmed b. Hanbel de tâbiînin
en faziletlisinin Ýbnü’l-Müseyyeb olduðu-
nu ifade ederdi. Ebû Hâtim er-Râzî onun
tâbiîn neslinin en üstünü, Ebû Hüreyre’nin
rivayetleri konusunda bu neslin en güve-
niliri olduðunu söylerdi.

Ýbn Þihâb ez-Zührî kýraat ilmini Saîd’-
den öðrenmiþti. Onun, geniþ ilmine rað-
men Kur’ân-ý Kerîm hakkýndaki sorulara
cevap vermediði, bu tutumu yüzünden
kendisinden tefsir konusunda pek az þey
nakledildiði zikredilmiþtir (Zehebî, A£lâ-
mü’n-nübelâß, IV, 242). Duyduðunu hemen
ezberleyecek bir hâfýzaya sahip olan Saîd
hadisleri ilk kaynaðýndan öðrenmeye önem
verir, bir hadisi onu en iyi bilenden duyabil-
mek için günlerce yürüdüðü olurdu. Mür-
sel rivayetlerin sýhhat derecesi âlimler ara-
sýnda tartýþmalý olduðu halde Ýmam Þâfiî
onun mürsellerini hasen, Ahmed b. Han-
bel de sahih kabul ederdi (Ýbn Hacer, Teh-
×îbü’t-Teh×îb, IV, 85-86). Ali b. Medînî onun,
“Sünnette bu mesele böyledir” demesin-
den sonra baþka bir delil aramaya gerek
bulunmadýðýný söylerdi. Sika, sebt, hüccet
gibi ifadelerle anýlan Saîd’in rivayet ettiði
hadisler Kütüb-i Sitte baþta olmak üzere
bütün hadis kitaplarýnda yer almýþtýr. Ay-
rýca kaynaklarda Saîd b. Müseyyeb’in çok
güzel rüya tabir ettiði anlatýlmakta, en-
sâb ilminde de önde gelen âlimlerden ol-
duðu belirtilmektedir.

Hâþim Cemîl Abdullah, Fýšhü’l-imâm
Sa£îd b. Müseyyeb adýyla yaptýðý dok-
tora çalýþmasýný yayýmlamýþ (I-IV, Baðdat
1394/1974), Abdülmuhsin b. Abdülazîz es- Saîd-i Nefîsî
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rýna tekabül eden hicrî 1295’tir (Külliyât,
s. 835). Babasý yörede sûfî olarak tanýnan
Mirza, annesi Nûriye Haným’dýr. Ýlk öðre-
nimine kendi köyünde aðabeyi Abdul-
lah’ýn yanýnda baþladý ve çevredeki med-
reselerde eðitimine devam etti. Tahsil ha-
yatý onun zeki ve kabiliyetli bir öðrenci ol-
duðunu gösterir. Konularý çok hýzlý kavra-
yabildiði için hocalarý kendisinin dersleri
atlayarak takip etmesinden hoþlanmýyor-
du ve bu durum onun sýk sýk hoca deðiþ-
tirmesine yol açýyordu. Sonunda Doðuba-
yazýt’ta Þeyh Muhammed Celâlî’nin ders
halkasýna girerek 1892 yýlýnda henüz on
dört yaþýnda iken icâzet aldý. Kesintisiz
eðitiminin sadece üç ay olduðu, diðerleri-
nin daha kýsa sürdüðü kendi beyanýndan
anlaþýlmaktadýr. Dönemin medreselerinde
on beþ yýlda okunan 100’ü aþkýn kitabý üç
ay içinde mütalaa ettiðini bizzat kendisi
kaydeder (Külliyât, s. 834). Ýcâzet aldýk-
tan sonra tekrar Bitlis’e dönen Said Nursi
burada kýsa bir müddet Þeyh Emin Efen-
di’nin derslerine devam etti. Ardýndan Si-
irt’te Molla Fethullah Efendi ile görüþme-
ye gitti. Fethullah Efendi’nin yaptýðý imti-
handa sorularýn hepsini doðru cevaplandýr-
dýðý, bu arada Harîrî’nin el-Mašåmât’ýn-
dan verilen metni bir defa okuduktan son-
ra ezberden tekrarladýðý, bunun üzerine
hâfýzasý ve zekâsý ile ün salan diðer bir
Mašåmât yazarý Bedîüzzaman el-Heme-
dânî’ye atfen kendisine Bedîüzzaman la-
kabýnýn verildiði nakledilir (Emirdað Lâhi-
kasý, s. 76).

Bitlis Valisi Ömer Paþa tarafýndan kona-
ðýna davet edilen Said Nursi burada yak-
laþýk iki yýl ikamet etti. 1896’da Van Valisi
Hasan Paþa’nýn yanýnda kaldý. Ancak asýl
verimli dönemini sonraki Van Valisi Tâhir
Paþa’nýn zamanýnda geçirdi ve onun zen-
gin kütüphanesinde mevcut fen ilimlerine
ait yeni eserleri inceleme imkâný buldu.
Muhtemelen Ýstanbul seyahatlerinde de
bu alanda eserler okudu, böylece “fünûn-i
medeniyye” diye isimlendirdiði modern bi-

limlere ilgi duymaya baþladý (Mardin, Re-
ligion and Social Change, s. 75-76). Bir ya-
zýsýnda o zamanki çalýþmalarýndan bahse-
der (Erdem, s. 94-95; ayrýca bk. Külliyât,
s. 1858). Said Nursi’nin bu çalýþmalarý onun
zihninde medrese eðitiminde yenilik yap-
manýn zorunlu olduðu fikrini uyandýrdý. Zi-
ra gençliðinden beri “Medresetüzzehrâ”
adýný verdiði ve dârülfünun þeklinde ta-
sarladýðý bir medrese kurmayý düþünü-
yordu. Söz konusu medresede din ilimle-
riyle diðer ilimler birlikte okutulacak ve
zamanla ülkenin her tarafýnda yayýlacak-
tý. Bu amaçla medreselerde sadece dinî
ilimlerin okutulmasýnýn yetersiz olduðunu
savunmaya baþladý (Külliyât, s. 1956); bu
görüþlerini Sultan Abdülhamid’e sunmak
için Ýstanbul’a gitmeye karar verdi. Tâhir
Paþa kendisine sultanla görüþmesini ko-
laylaþtýracak bir mektup verdi. Þark ule-
mâsýný kendisine hayran býrakan Said Nur-
si, Ýstanbul’a geldikten sonra Fâtih Ca-
mii’nde vaaz vererek oradaki âlimlere de
kendini kabul ettirdi. Ancak doðuda bir
dârülfünun açtýrma teþebbüsünden iste-
diði sonucu alamadýðý gibi pervasýz davra-
nýþlarýndan dolayý aklî dengesinin yerinde
olmadýðý düþünülerek Üsküdar Toptaþý Akýl
Hastahanesi’ne sevkedildi. Doktor raporu
aksine hükmedince geri gönderildi. Zap-
tiye Nâzýrý Þefik Paþa tarafýndan kendisi-
ne ayda 1000 kuruþ maaþla memleketine
müderris olarak tayin edildiði bildirildi.
Said Nursi, Ýstanbul’a dilenmek için de-
ðil milletin eðitim düzeyini iyileþtirmek
için geldiðini söyleyerek maaþý reddetti
(Zaptiye nâzýrý ile olan ilginç konuþmasý
için bk. Âsâr-ý Bedîiyye, s. 431). Bu olay
üzerine bir müddet tevkif edildiði ve II.
Meþrutiyet’in ilânýnda serbest kaldýðý, Se-
lânik Hürriyet Meydaný’nda 26 Temmuz
1908 tarihinde istibdat aleyhinde bir ko-
nuþma yapmasýndan anlaþýlmaktadýr (Kül-
liyât, s. 1932-1935). Hayatý hakkýnda faz-
la bilgi bulunmayan bu dönemde Ýttihat
ve Terakkî mensuplarýyla iliþki içine girdi-
ði tahmin edilmektedir. O zamanlardaki
yazýlarýnda yer yer Ýttihat ve Terakkî’den
bahseden Said Nursi içlerinden bazýlarýnýn
ülkenin yönetilmesi ve dinî hayatýn can-
landýrýlmasýna yönelik çok yararlý ilkeleri
savunduðunu belirtir (a.g.e., s. 1553). Fa-
kat daha sonra Ýttihatçýlar’ýn bu amaçtan
uzaklaþtýðýný görmüþ ve onlarla olan iliþ-
kisi sadece Enver Paþa ile sýnýrlý kalmýþtýr.

Otuzbir Mart Vak‘asý’na kadar Said Nur-
si hürriyet fikri ve meþrutiyet yönetimi-
nin yerleþmesi için yoðun faaliyetlere gi-
riþti. Özellikle doðulularýn bu fikirlere ha-
zýr olmadýðýný düþünerek Ýstanbul’da öz-

ve Rubâ£iyyât-ý Ýbn Yemîn (Tahran 1318
hþ.), TârîÅ-i Mes£ûdî (I-III, Tahran 1319-
1332 hþ.), Lübâbü’l-elbâb (Tahran 1330
hþ.), Dîvân-ý Ezraš¢-yi Herevî (Tahran
1336 hþ.), Dîvân-ý Enverî (Tahran 1337
hþ.), Külliyyât-ý Ev¼adî-yi Ý½fahânî (Tah-
ran 1340 hþ.), SüÅanân-ý Man¾ûm-i Ebû
Sa£îd-i Ebü’l-ƒayr (Tahran 1349 hþ.), Dî-
vân-ý Kâmil-i Emîr ƒüsrev-i Dihlevî
(Tahran 1343 hþ.).

Çevirileri: ¬ülšarneyn yâ Æureþ-i Ke-
bîr (Tahran, ts., Mevlânâ Ebü’l-Kelâm Âzâd’-
dan); TârîÅ-i Türkiyye (Tahran 1316 hþ.,
Leon Lamouche’tan); £Aþš Çenîn Zâyil
mî Þeved ve Çend Dâstân-ý Dîger (Tah-
ran 1331 hþ., Lev Nikolaevich Tolstoi’dan);
Sergüzeþt-i Ýbn Sînâ (Tahran 1332 hþ.,
Abdülvâhid el-Cûzcânî’den); Ýliade (Tah-
ran 1334 hþ., Homeros’tan); Paul ü Vir-
jînî (Tahran 1335 hþ., Bernardin de Saint-
Pierre’den); Odissey (Tahran 1337 hþ.,
Homeros’tan); Ârzûhâ-yi Berbâd Refte
(Tahran 1337 hþ., Honore de Balzac’tan);
Ýbn ƒaldûn ve Tîmûr Leng (Tahran 1339
hþ., Joseph Walter Fischel’den). Saîd-i Ne-
fîsî ayrýca Fihrist-i KitâbÅâne-i Meclis-i
Þûrâ-yý Millî (VI, Tahran 1344 hþ.) ve Fih-
rist-i Â¦âr-ý Avrûbâßî der Bâre-i Ýbn Sî-
nâ (Tahran 1953) adlý kataloglarý yayým-
lamýþ, Mecelle-i Peyâm-ý Nev, Mecelle-i
Þarš ve Mecelle-i Felâ¼at u Ticâret baþ-
ta olmak üzere birçok dergi ve gazetede
makaleler yazmýþtýr (eserlerinin tam lis-
tesi için bk. bibl. Kasým Sâfî).
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SAÝD NURSÝ

(1878-1960)

Son dönem Osmanlý âlimi
ve Nurculuk hareketinin kurucusu.

˜ ™

Bitlis’in Hizan ilçesine baðlý Nurs köyün-
de dünyaya geldi. Dârü’l-hikmeti’l-Ýslâmiy-
ye Reisliði’ne sunduðu özgeçmiþine göre
doðum tarihi 1878 yýlýnýn Ocak-Mart ayla-

SAÝD NURSÝ

Said Nursi


