
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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1!!11!!1 MAHMUT KAVAKLIOGLU 
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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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SAID b. YA'KUB 

doktoru oldu. İbn Ebu Usaybia'nın Sabit 
b. Sinan'dan naklettiğine göre Ali b. lsa 
302'de (9 14) Bağdat'ın Harbiye semtinde
ki hastahaneyi yeniden donatmış ve baş
tabipliğine Said b. Ya'küb'u getirmişti. Ay
rıca Bağdat, Mekke ve Medine'deki hasta
hanelerin sorumluluğunu da ona vermişti 
('UyO.nü 'l-enba', s. 316) . Said b. Ya'küb, 
antik döneme ait felsefi ve ilmi eserlerin 
Arapça'ya çevrilmesinde üstün başarı gös
terdi. Hasan b. Musa en-Nevbahtl'nin hi
mayesinde çeviri yapan İshak b. Huneyn 
ve Sabit b. Sinan gibi ünlü mütercimler 
arasında yer aldı. Onun tabip ve müter
cim olarak ortaya koyduğu başarı yanında 
çeşitli alanlarda yazdığı eserler felsefeye 
ve diğer bilim daliarına da vakıf olduğu
nu göstermektedir. Said b. Ya'küb antik 
felsefe ve bilimin İslam dünyasına akta
rılmasında , özellikle İskender Afrodisl'nin 
eserlerine dair yaptığı çalışmalarıyla He
lenistik felsefenin islam muhitinde tanın
masında önemli katkı sağlamıştır. 

Ese rleri. 1. Tefsirü Kitô.bi 'n-Nabzi'ş

şagir. Yahya en-Nahvl'nin Galen'in De Pul
sibus ad tirones'ine yaptığı şerhin ter
cümesi olup yazma nüshası günümüze 
ulaşmıştır (Sezgin. lll , 159). Z. M a]fiiletü 
Cô.linus ii teşri]J.i'l - a'şô.b. Galen'in De 
N ervorum dissectione adlı eserinin çevi
risidir (Süleymaniye Ktp ., Uileli , nr. 1624, 

vr. 72-84). 3. Ma~aletü Cô.linus ii teşri
J:ıi 'uru~i gayri'çl-çlavô.rib. Galen'in top
lardamar ve kılcaldamarlara dair eserinin 
tercümesidir (Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 
1624, vr. 85- 105). 4. Ma~illetü Cô.linus ii 
teşri]J.i 'urMi 'çl-çlavô.rib. Galen'in atarda
marlara dair eserinin çevirisidir (Süleyma
niye Ktp. , Laleli , nr. 1624, vr. 105- 1 13) . 5. 
Risô.letü Magnis ti'l-bevl. Ernesalı Mag
nus'un De Urinis adlı eserinin tercümesi
dir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3563/3 ). 

6. el-Ma~dlô.t min Kitabi Uşuli'l-hende

se li-Öklidis. Öklid'in Elem entler kitabı
nın bazı makaleleriyle Pappus'un Onun
cu Makale üzerine yaptığı şerhin çeviri
sidir. Günümüze adı geçen şerhle birlikte 
sadece Onuncu Makale'nin tercümesi 
ulaşmıştır. Pappus'un şerhinin Yunanca 
orijinali kayıp olduğundan Said b. Ya'küb'un 
bu tercümesinin matematik tarihinde 
önemli bir yeri vardır. Eser Latince, Fran
sızca , Almanca ve ingilizce'ye çevrilmiştir 
(Sezgin , V, ı 75) 7. Kitô.bü'l-Cedel. Aris
to'nun Topikler kitabının yedi makalesi
nin çevirisi olup eseri Abdurrahman Be
devi Mant~u Aristo (Beyrut-Kahire 1980, 

ll , 489-695 ; III , 711 -725 ) ve Ferld Cebr en 
Naşşü 'l-kô.milli-mantı~ı A risto (Beyrut 
1999, ll, 635-850) içerisinde yayımlamıştır. 
8. lsô.giici. Porphyrius'un Eisagoge adlı 
eserinin tercümesi olup Abdurrahman Be
devi tarafından neşredilmiştir (Mantı~u 
Aristo içerisinde, Beyrut -Kahire 1980, lll , 

1057- 1104). 9. Fezô.'ilü 'n-nets. Aristo'ya 
nisbet edilen ahlaka dair bir eserin çeviri
si olup İbn Miskeveyh Tel;].zibü'l-a{ılM'ın
da bir bölümünü iktibas etmiştir. 10. Ri
sô.l etü Şô.mistıyus fi's-siyô.se ve tedbi
ri'l-memleke. Themistius'un eserinin ter
cümesidir (Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed Pa
şa, nr. 1608, vr. 139-302) . 

Said b. Ya'küb'un günümüze ulaşma
yan diğer eserleri de şunlardır : Mesô.'il 
(Galen'in ahiakın insan beden iyle ve ya
pısıy l a ili ş kisi ni konu alan De Moribus 
ad lı eserine dayanılarak yazılmı ştır} ; Ma
]fiile fi'n-nabz (Galen'in De pulsibus ad 
tirones adlı eserinden mülhem olarak ka
leme alınmıştır} ; Kitô.bü's-Sem ô.'i 't-tabi'i 
(Aristo'nun Physica kitabının bazı bölüm
lerinin çevirisidir} ; Kitô.bü'J-Kevn ve 'l-fe
sô.d (Aristo'nun De Generatione et Corrup
tione isimli kitabının tercümesidir) . Bun-
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SaTd b. Ya'küb'un 
Risii letü Magnis 
fi 'l-beul adlı 
eserinin 
ilk ve son sayfala rı 

(Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, 
nr. 3563/ 3) 

ların dışında İskender Afrodisl'ye ait olan 
ya da ona nisbet edilen pek çok felsefi ri
saleyi Arapça'ya çevirmiş , bu risaleler Ab
durrahman Bedevi tarafından A risto 'in
de']-'Arab: Dirô.se ve nuşuş gayru men
şille içerisinde neşredilmiştir (Kahire 1947, 

s. 278-308). Said'in Yunan hikemiyatından 
yapmış olduğu çeviriterin bir kısmını Ebu 
Süleyman es-Sicistan'i nakletmiştir ( Şwa
nü'l-/:ıikme, s. 303-305) . 
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l.Mi Ö MER MAHİR ALPER 

ı ı 

SAID b. ZEYD 
(~j ı,)o!~ ) 

Ebü'l-A'ver (Ebu Sevr) Said b . Zeyd 
b . Amr b . Nüfeyl el-Kureşl 

(ö. 51/671 [?]) 

L 
Aşere-i mübeşşereden biri. 

_j 

Miladi 600 yılı civarında Mekke'de doğ
du. Adi b. Ka'b oğullarından olup soyu de
delerin den Ka'b b. Lüey'de Hz. Peygam
ber'in soyu ile birleşir. Babası, İslam önce
si dönemde Hanlf dinine mensup olmakla 
bilinen Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, annesi Hu
zaa kabilesinden Fatıma bint Ba'ce'clir. Ba
basının putlara tapmadığı , müşriklerin kes
tiği hayvanların etinden yemediği , Cahili
ye adetlerine değer vermediği ve kız ço
cuklarının diri diri toprağa gömülmesine 
şiddetle karşı çıktığı göz önüne alınırsa 
Said'in aile ortamında bu inançları benim
seyen bir kişi olarak yetiştiği söylenebilir. 
Kaynaklarda babasının ona Allah'ın birli
ğine iman etmesi konusunda telkinde bu
lunduğu zikredilir. 

Çok genç yaşta islamiyet'i kabul eden 
Said b. Zeyd'in on ikinci veya on üçüncü 
müslüman olduğu nakledilir. Resul-i Ek
rem tarafından cennetle müjdelenen on 


