
SAiD PAŞA, Küçük 

etti. Bir gün sonra hükümeti kurma göre
vi yine kendisine verildi, böylece dokuzun
cu sadareti başladı. Fakat meclisteki çe
kişmeler sürüyordu ve İttihatçılar'ın orta
ya attığı 35. maddenin değiştiriterek mec
lisin feshedilmesi konusu gündemde kal
mış, fakat bir netice alınmamıştı. Sonun
da Meclis-i A'yan baskılara daha fazla da
yanamadı ve meclisin feshine karar vermek 
zorunda kaldı. Bunda Said Paşa'nın belir
gin bir rolü yoktu, ancak kabinesi ağırlıklı 
olarak İttihatçılar'dan oluştuğu için ciddi 
tenkitlere uğradı. Tarihe "sopalı seçimler" 
diye geçen 1912 seçimleri bu şartlar altın
da ve Said Paşa'nın sadrazamlığında ger
çekleşti. İttihatçılar'ın politik baskılarına se
yirci kalmaktan başka bir şey yapamayan 
paşa 16 Temmuz 1912'de istifa etti ve si
yasi hayatı bu tarihten sonra bitmiş oldu. 
Her ne kadar 31 Ocak 1913'te Şura-yı Dev
let reisliğine, 12 Haziran 1913'te Ayan re
isliğine getiriidiyse de kayda değer bir fa
aliyet gösteremedi. 29 Şubat 1914'te ve
fat etti ve Eyüp'te türbe çıkış kapısı önün
deki çınarın altına defnedildi. 

En çalkantılı dönemlerde devlet idare
sinde bulunan Said Paşa parlak bir ze
kaya ve güçlü bir hafızaya sahipti. Yarım 
asır boyunca fiilen devlet hizmeti yapa
bilen nadir kimselerdendir. Ancak karar
larında ve fikirlerinde aşırı derecede ih
tiyatlı ve vehimli idi. Bu özelliğiyle ll. Ab
dülhamid ile benzeşir. Pek çok defa sada
rete getirilmesi ikisi arasındaki bu uyumla 
da ilgili olsa gerektir. Özel hayatında ha
sis denilecek kadar tutumlu olan paşa aile
sine çok düşkündü. Devlet adamlığının ya
nı sıra bir fikir adamı idi. Fikirlerini görev
de iken kaleme aldığılayihalarda ve ll. Meş
rutiyet yıllarında yazdığı kitaplarda gör
mek mümkündür. Nerede ise her konuda 
fikirleriyle ll. Abdülhamid ve ll. Meşruti
yet dönemlerinin en parlak siması olmuş
tur. Eğitimin geliştirilmesi konusundaki 
görüşleri ve uygulamaları ile Türk eğiti
mine önemli katkılar sağlamıştır. Said Pa
şa'nın, hayatının tehlikede olduğu vehmiy
le İngiliz elçiliğine sığınınası bazı son dö
nem Osmanlı devlet adamlarının içine düş
tükleri acı duruma bir örnektir. Onun gibi 
rakibi Kamil Paşa'nın da Fransız elçisine 
sığınması, sadaret makamını işgal etmiş 
olan bazı ricalin hastalık derecesindeki ka
rakter zafiyetinin devlet adamlığı vasıfla
rına gölge düşürdüğü açıktır. 

Eserleri. 1. Mektuplar (İstanbul 1324) . 
ll. Meşrutiyet'le birlikte aleyhinde başla
yan yayınlara cevap vermek için gazete
lerde neşrettiği, daha sonra kitap haline 
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getirilen mektuplarıdır. Z. Said Paşa'nın 
Kamil Paşa'nın Hatıratlarına Cevap
lan (İstanbul 1327). Said Paşa'nın en bü
yük rakibi durumunda olan Kamil Paşa'
nın Şark-ı Rumeli, Mısır ve Ermeni mese
leleri konusunda kendisine yönelttiği it
hamlara cevap niteliğindedir. 3. Gazete
ci Lisanı (Dersaadet 1328). Resmi kita
bet üslubunu konu edindiği önemli bir 
eseridir. 4. Said Paşa'nın Hatıratı (I-lll , 
Dersaadet 1328). Hatırat yazan nadir dev
let adamlarından biri olmakla birlikte ha
tır atı daha ziyade kendisine yapılan eleş
tirilere cevap niteliğindedir. Eserin "hatı
rat" başlığı taşıması yanıltıcı olup "evrak-ı 
metruke" anlamına daha uygun şekilde 
çeşitli meselelerle ilgili olarak kaleme alı
nan layihalardan oluşur. Dolayısıyla kendi 
icraatını gözler önüne seren bir belge kül
liyatı özelliği taşır. Bu eserde yer almayan, 
ancak konu itibariyle birbiriyle ilgili olan 
layihalarının bir kısmı Osmanlı Arşivi Yıl
dız Tasnifi'nde bulunmaktadır. Bunların 
matbu metindekilerle eşleştirilerek hep
sinin tekrar basıma hazırlanması önem 
taşımaktadır. 
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SAiD PAŞA İMAMI 

(bk. HASAN RizA EFENDi, 

Said Paşa İmamı). 

SAID b. SULTAN 
(uıw...~~) 

es-Seyyid Said b. Sultan 
b. Ahmed el-Bu Saldi 

(ö. 1856) 

Uman-Zengibar sultanı 
(1804-1856). 

_j 

_j 

1791'de Maskat'ta doğdu. Babası Sul
tan b. Ahmed'in 1804 yılında bir deniz sa
vaşında korsanlar tarafından öldürülme
sinin ardından kardeşi Salim ile birlikte 
Uman, Hürmüz Bağazı 'ndaki bazı adalar, 
İran'ın güneyindeki liman şehri Benderab
bas ve Zengibar'dan oluşan ülkenin yöne
timini üstlendi. 1806 yılında, Suudller'in 
tahtı ele geçirmesi için destekledikleri ku
zeni Bedir b. Seyf'i bertaraf ederek yöne
timdeki gücünü pekiştirdi. Kardeşi Salim 
1821 'de ölünce yalnız başına ülkeyi yönet
tL Önceleri Uman'da istikrarı sağlamaya ve 
Benderabbas'ı almayı hedefleyen iran'ı Bas
ra körfezinin dışında tutmaya çalıştı. Bu 
arada büyük bir deniz ticaret filosu ve onu 
koruyacak güçlü bir donanma kurdu. Dış 
tehditler ve kabile reisieri arasındaki çekiş
meler yüzünden zaman zaman Maskat'ı 
bırakarak Suhar bölgesine çekildi. 1828'
de sultanlığın Doğu Afrika'daki toprakla
rının merkezi Zengibar'a gitti. Zengibar'ın , 

Afrika'nın iç bölgelerinden fildişi ve köle
lerin sahile taşınıp Hint Okyanusu ticaret 
ağı ile dünyaya pazarlandığı önemli bir ti-

Said b. Sultan 



caret merkezi olduğunu görünce burayı 
başşehir yapmaya karar verdi. Ancak bu 
kararını, yıllarca süren bir mücadelenin ar
dından 183Tde Mombasa'yı ele geçirerek 
MerzQ hanedanını yıktıktan sonra gerçek
leştirebildi ( 1840). Böylece Doğu Afrika sa
hillerinde sınırlarını genişletti ve nüfuzu
nu Mogadişu'dan Kap Delgado'ya kadar 
uzanan bölgedeki Arap kabileleri ve sahil
lerde yaşayan diğer kabileler üzerinde de 
kurdu. Bu başarılarıyla Uman'ı hem içeri
de hem dışarıda büyük bir güç haline ge
tirdi. Bu sebeple Doğu Afrika İslam tari
hinde büyük önem taşıyan Zengibar Sul
tanlığı'nın kurucusu sayılmıştır. 

Sa'id b. Sultan, köle ticaretini yasakla
ması hususunda kendisine baskı yapma
ya başlayan İngiltere ile, bu yasaklama
nın halkı için ekonomik bir darbe olacağı
nı bilmesine rağmen ülkesindeki istikrara 
katkı sağlamak amacıyla bir antlaşma im
zaladı. Ancak başarılı bir siyasetle yasak
lama sürecini kırk yıl gibi uzun bir zama
na yayarak başka gelir kaynakları aramak 
için vakit kazandı. Bir yandan fildişi ve ke
reste ticaretine ağırlık verirken bir yandan 
da Zengibar'da karanfil yetiştirilmesi için 
çok büyük yatırımlar yaptı ve üretimi teş
vik yasaları çıkardı. Uyguladığı köklü yön
temlerle Zengibar'ı günümüzde de olduğu 
gibi dünyanın başta gelen karanfil üreti
cisi haline getirdi. Başşehrini Zengibar'a 
naklederken Uman'daki önde gelen Arap 
ve Hint tüccarlarını da beraberinde götü
rerek onlara ticari hayatta çeşitli yetkiler 
tanıdı. Uluslararası ticarete büyük önem 
verdi. Amerika Birleşik Devletleri, İngilte
re ve Fransa başta olmak üzere çok sayı
da ülkeyle ikili ticari antlaşmalar imzala
yarak ülkesine itibar kazandırdı. Zengibar 
adası onun zamanında Doğu Afrika'nın 
başlıca ticaret merkezi konumundaydı. 

Uman, Hürmüz Bağazı ve Doğu Afrika 
tarihinde önemli bir rol oynayan BO Sa'id 
hanedanının en başarılı sultanı sayılan Sa
Id b. Sultan 1856 yılında Maskat'tan Zen
gibar'a gitmek için çıktığı deniz yolculu
ğu sırasında vefat etti ve hanedanın Zen
gibar'daki kabristanına gömüldü. Özel ha
yatı ile de çok konuşulan Sultan Sa'id (ken
disi bu unvanı hiçbir zaman kullanmamış
tır) Zengibar'da iki büyük saray ve birçok 
bina yaptırmıştır. Bir kabile lideri gibi her 
gün halkın şikayetlerini dinlerdi. Nikahlı eş
lerinden çocuğu olmayan sultanın farklı et
nik kökeniere mensup yetmiş beş kadar 
cariyesinden toplam doksan dokuz kızı, yir
mi bir oğlu dünyaya gelmiş, kendisinden 
sonra oğullarından ikisi Maskat'ta, dördü 
Zengibar'da hüküm sürmüştür. 
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1!!11!!1 HATiCE UGUR 

SAID b. UFEYR 
( _r.ıic ..:ı-ı~ ) 

EbCı Osman Sa!d b. Keslr b. Ufeyr 
ei-Ensar! ei-Mısrl 

(ö. 226/841) 

L Hadis hafızı, tarihçi ve ensab alimi. _j 

146 (763) yılında doğdu. Dedesine nis
betle tanınır. Süleyman b. Bilal, İbn Leh'ia, 
Leys b. Sa'd, Malik b. Enes, İbn Vehb gi
bi hocalardan hadis dinledi. Kendisinden 
başta oğulları Ubeydullah ve Esed olmak 
üzere Buhar!, Yahya b. Ma'in, Zühl'i, YO
nus b. Abdüla'la es-Sadefı, Bekkar b. Ku
teybe, İbnü'I-Cüneyd ei-Huttel'i ve diğer
leri rivayette bulundu. Kütüb-i Sitte mü
elliflerinden Buhar! doğrudan, Müslim, 
EbO DavOd es-Sicistan'i ve Nesaı bir ravi va
sıtasıyla eserlerinde Said'den hadis naklet
mişlerdir. Buharinin el-Cdıni'u'ş-şaJ:ıil:ı'in
de Said'in kırktan fazla rivayetine yer ver
mesine, ayrıca el-Edebü'l-müfred'inde on
dan hadis nakletmesine rağmen İbn Ha
cer ei-Askalan'i'nin Buhar'i'nin Said'den çok 
rivayette bulunmadığını söylemesi onun 
daha fazla hadisine yer vermesini bek
lediği için olmalıdır. Sa'id b. Ufeyr 23 Ra
mazan 226'da (I 6 Temmuz 84 ı) vefat et
ti. 

SAID b. YA'KUB 

E bO İshak ei-COzcan'i'nin Said hakkında 
bid'atçı ve hafızası zayıf, ayrıca sika olma
dığı şeklinde yaptığı tenkitlerio isabetli sa
yılmadığını söyleyen İbn Ad'i onun güveni
lir bir ravi kabul edildiğini belirtir. İbn Hib
ban eş-Şi;fat'ında Sa'id'e yer vermiş, Dare
kutn'i de onun güvenilir bir hadis hafızı 
olduğunu kaydetmiştir. Yahya b. Ma'in'in, 
"Mısır'da üç harikaya şahit oldum; bunlar 
Nil nehri, Piramitler ve Sa'id b. Ufeyr'dir" 
diyerek Said'in sika olduğuna dikkat çek
tiğini söyleyen Zeheb'i, muhaddislerin ima
mının bir kişi hakkında böyle sitayişkar bir 
söz söylemesinin onu değerlendirmede öl
çü sayılacağını belirtir (A'lamü'n-nübela', 
X, 584) İbn Ad'i, Said'in rivayetlerinden sa
dece iki hadisin münker olduğunu ve bun
lardaki problemin de aslında oğlu Ubey
dullah'tan kaynaklandığını bildirmiş, Ze
heb'i ise onun bir münker hadisini daha 
örnek göstermiştir. Zeheb'i'nin verdiği bu 
örnekteki olumsuzluğun başka bir ravi
den kaynaklandığı ifade edilmekteyse de 
bu durum Sa'id b. Ufeyr'in problemli riva
yetlerinin bulunduğunu göstermektedir. 
Ensab, tarih, eyyamü'I-Arab ve menakıb 
gibi konularda bilgi sahibi, aynı zamanda 
şair olduğu belirtilen Said'in Kitdbü A.IJ
bôri'l-Endelüs ve Tô.ri]].u fetfıi Dımaşls 
adlı iki eserinin mevcut olduğu kaydedil
mekte ve bu eseriere bazı kaynaklarda atıf 
yapılmaktadır (Sezgin, 1/2, s. 248) 
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SAID b. YA'KÜB 
( -,.ı~ . ..:,ı-ı~ ) 

EbCı Osman Said b . Ya'kob ed-Dımaşkı 
(ö. 302/914'ten sonra) 

Abbasi dönemi hekim 
ve mütercimlerinden. _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ha
life Muktedir-Billah döneminde (908-932) 

başarılı bir hekim ve mütercim olarak üne 
kavuştu. Vezir Ali b. Isa b. DavOd'un özel 
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