
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

L. W. Hollingsworth, Zanzibar under the Foreign 
Office: 1890-1913, London ı953, tür.yer.; N. R. Be
nett, A History of Arab S ta te of Zanzibar, London 
ı978 , s. ı6-2ı, 23-54; RudolfSald Reute. Saltana
tü 'Uman /]ila/e f:ıükmi's-Seyyid Sa'fd b. Sul
tan (tre. Abdülmedd Hablb el-Ayni). Basra ı983; 
Abdalla Saleh Farsi, Seyyid Said bin Sultan, Joint
Ruler of Oman and Zanzibar (1804-1856), New 
Delhi ı 986; Ahmed Hamoud Maamiry, Omani 
Sultans in Zanzibar: 1832-1964, New Delhi ı 988, 
s. ı -13, ayrıca bk. İndeks; E. Ruete, Memoirs of 
an Arabian Princess from Zanzibar, New York 
ı989 , tür.yer.; Ehud R. Toledano. Osmanlı Köle 
Ticareti: 1840-1890 (tre. Y Hakan Erdem), İstan
bul ı994 ; 'Uman fi't-tar11], London ı995, s. 453-
473; R. Hall, Empires o{the Monsoon: A History 
of the Indian Ocean and i ts Inuaders, London 
ı 996; R. L. Pouwels, "East African Coast c. 780 
to 1900 C. E", The History ofislam in Africa (ed. 
N. Levtzion -R L Pouwels), Athens 2000, s. 25ı-
27ı; Cemal Zekeriyya Kasım, Deuletü Elbüsa'fd, 
Ayn ı420/2000, s . ı39-239; Hatice Uğur. Os
manlı Afrikasında Bir Sultan/ık: Zengibar Sul
tanlığı, İstanbul 2005, s. 38-41, 57; B. G. Martin, 
"Arab Migrations to East Africa in Medieval TI
mes", The International Journal of A{rican His
toricalStudies, Vll/3, NewYork ı974, s . 367-390; 
C. F. Beckingham. "Bü Sa'ld", EJ2 (İng.), 1, ı28ı
ı283; G. S. P. Freeman-Grenville. "Sa'ld b. Sul
t;a.n", EJ2 (İng.), Vlll, 856-857; a.mlf .. "Zandjibar", 
a.e., Xl, 449-450; Mustafa L. Bilge, "Bu Sa!d Ha
nedanı", DiA, VI, 339-340. f:il 

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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1!!11!!1 MAHMUT KAVAKLIOGLU 

L 

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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