
SAiD EMRE 

belgelere yansımıştır. Ancak bu ziMyenin 
vakıf senedi bulunamadığından kuruluş ta
rihi ve fiziki özellikleri tesbit edilememiş
tir. Arşiv belgelerinde Said Emre'nin adı
nın XV. yüzyıl sonundan itibaren geçmiş 
olması zaviyenin bölgenin fethi sürecinde 
kurulmuş olduğunu düşündürmektedir. 

XVI. yüzyıldan itibaren bu zaviyeye ait gö
rev tevcl'hat beratları ile muhasebe kayıt
larının tutulduğu ve Osmanlı Devleti'nin 
sonuna kadar varlığını sürdüğü görülmek
tedir. Nitekim ilki ll. Bayezid devrinde ( ı 48 ı-
1 5 1 2) tutulan Kütahya Mufassal Tahrir 
Defteri'ne, 30 dönümlük bir arazinin Sa
id'in evlatlarının tasarrufunda olduğu kay
dedilmiş, 1755 yılına ait bir h urufat defte
ri kaydına göre bu arazi, Said Emre Zaviye
si Vakfı'na dönüşmüş, vakfın gelirleri de 
gelip geçene yemek yedirmek şartıyla Sa
id'in evlatlarının tasarrufuna bırakılmıştır. 
Zaviyenin 1864 yılından itibaren üç hisse
li olarak yönetilmeye başladığı ve bu his
selerden birinin 1893 yılında evlatlardan 
Mustafa Halife'ye geçtiği kayıtlara yansı
mıştır. 1909 yılı Evkaf-ı Hümayun Nezare
ti bütçesi mazbatasında vakfın 1383 ku
ruş, 20 para geliri olduğu kayıtlıdır. Zavi
yeden günümüze sadece Said Emre'ye ait 
olduğuna inanılan bir mezar intikal etmiş
tir. Bu mezar etrafında yörede bazı men
kıbeler anlatılmaktadır. Manzum Vilayet
name'de geçen bir rivayete göre Said Em
re, Hacı Bektaş-ı Veli'nin emriyle gittiği 
İç-il' e yerleşmiş ve orada vefat etmiş, me
zarı Karamanoğulları'ndan biri tarafından 
ihya edilip ziyaretgah haline getirilmiştir. 
Bugün Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hacı
sait köyünde ona ait olduğu iddia edilen 
bir mezar bulunmaktadır. Ancak çeşitli ar
şiv belgeleri onun mezarının Kula'nın Sarnıç 
köyünde olduğu görüşünü desteklemek
tedir (bk. Alkan, sy. 38 12006], s. 32-34). 
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Şeyh Said Emre 
zaviyesi 
zaviyedarlık 

beratı hurufat 
kayıtları 

IVGMA. 
H urufat 
Defteri, 
nr. 1110, s. 94/1l 

Said Emre'nin Ma./:fdJdt'ta ve Mend
kıb-ı Hacı Bektaş-ı Vellde birkaç şiiriyle 
Yunus Emre'nin doksan sekiz adet şiirini 
ihtiva eden Hellmut Ritter' e ait cönkte on 
beş şiiri bulunmaktadır. Bu şiirleri Abdül
baki Gölpınarlı Yunus Emre ve Tasavvuf 
adlı kitabında yayımiarnıştır (s. 280-294). 
Mendkıb'da onun "muteber bir divanı" ol
duğundan bahsedilmektedir. Yunus Em
re'nin en yakın takipçisi olan Said Emre'
nin Yunus'un şiirlerine nailreler yazdığı, 
bazı şiirlerinin onun şiirleriyle karıştınldığı 
görülmektedir. Menfıkıb-ı Hacı Bektaş-ı 

Veli'de Said Emre'nin Hacı Bektaş'ın Ma
./:faJdt'ını tercüme ettiği söylenmekteyse 
de (s. 62) elde mevcut Ma./:faldt tercü
mesi nüshalarının (bu nüshalar için bk. 
Ma!,:alat, neşredenin girişi, s. XLVI-XLVIll) 
ona ait olduğu kesin değildir. 
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1!1!!1 MusTAFA ALKAN 

SAiD el-ENDELÜSi 
(~~Yt~ı..:.) 

Ebü'I-Kasım Said b. Ahmed 
b. Abdirrahman el-Endelüsi 

ei-Kurtubi et-Tuleytıli 
(ö. 462/1070) 

Endülüslii kadı, tarihçi, 
matematikçi ve astronomi bilgini. 

L ~ 

420'de ( 1029) Meriye (Aimaria) şehrinde 
doğdu. Dedesi Abdurrahman b. Muham
med b. Said, Şüzune (Sdone) kadısı idi. Me
riye'de temel eğitimini aldıktan sonra Kur
tuba'ya ( Cordoba) giderek akli ve nakli ilim
lerde dönemin önde gelen alimlerinden 
ders gördü; bu sırada İbn Hazm'ı tanıma 
imkanı buldu. Onunla ilişkisini kendisi Kur
tuba'dan ayrıldıktan sonra mektuplaşmak 
suretiyle devam ettirdi (et-Ta'rlf bi-t;aba!,:a

ti'l-ümem, s. 259). İbnü'I-Vakşl diye tanınan 
Ebü'I-Velld Hişam b. Ahmed ei-Kinanl'den 
yararlanmak için 438'de (ı 046-4 7) 1\ıley
tula'ya (Toledo) gitti; hacası vefat edin
eeye kadar yirmi iki yıl onun yanında kal
dı . "ilim deryası, ahlak ve fazilet timsali" 
diye söz ettiği hacasından matematik, 
astronomi ve mantık yanında fıkıh, ha
dis, kelam, dil ve edebiyat dersleri aldı
ğı anlaşılmaktadır (a.g.e., s. 254). Said'in 
bu şehirde tanıdığı, astronomi ve kozmog
rafyaya dair kendisinden çok şey öğrendi
ğini söylediği diğer bir alim de Ebu İshak 
b. İbrahim b. EyyCıb b. İdrls et-Tüclbl'dir. 
Endülüs'ün çeşitli bölgelerine yaptığı se
yahatlerde görüşme imkanı bulduğu ilim 
adamları hakkında kültür tarihi açısından 
çok değerli bilgiler veren Said hayatının 
sonlarına doğru 1\ıleytula kadısı oldu. Bu 
sebeple kaynaklar ondan genellikle Kadi 
Said diye söz etmektedir. 1\ıleytula'da kur
duğu rasathanede gözlem yaparken müs
lüman ve yahudi bilginterin katkılarından 
da yararlanmıştır. 

Eserleri. Kitfıbü't-Ta'rif bi-taba./:fati'l
ümem. Kısaca Taba./:fdtü'l-ümem diye bi
linen eseri müellif ölümünden iki yıl önce 
kaleme almıştır. Dört bab ve on fasıl ha
linde düzenlenen. insantopluluklarını ırk, 
dil, din, kültür ve bilimsel gelişmeye katkı
ları açısından sınıftandıran eser özellikle 
Endülüs'ün bilim ve düşünce tarihi için te
mel kaynaklardan biridir. İnsan toplulukla
rının millet haline gelmesinde en önemli 
unsurun dil birliği olduğuna dikkat çeken 
.Kadi Said diğer unsurların bu temele da
yandığını söyler. Ona göre İlkçağ'larda dün
ya üzerinde yedi millet yaşamaktaydı; bun
lar Persler, Kaldeliler, Yunanlılar, Mısırlılar 



(KıptTier). Türkler, Hintliler ve Çinliler'dir. Bu 
milletierin hepsi pagan olup bir kısmı put
lara, bir kısmı yedi gezegenden birine tap
maktaydı (a.g.e., s. 34 ı-344 ). Müellif, bun
ların yaşadığı ülkelerin sınırlarını belirttik
ten sonra belli başlı şehirlerinden, dilleri 
ve dinlerinden söz etmektedir. Kadi Said, 
yaptığı bir başka tasnifte milletleri bilime 
önem verip katkıda bulunanlar ve kayda 
değer herhangi bir katkısı olmayanlar şek
linde ele almaktadır. Bilime değer verme
yen milletierin başında Çinliler ve Türkler 
gelmektedir. Her ne kadar Çinliler sanat
ta ve özellikle resim gibi görsel sanatlar
da, Türkler ise savaşta, savaş araç gereç
lerinin yapımında başarılı iseler de bilime 
katkılarından söz edilemez. Bilime önem 
veren milletler Hintliler, Persler, Kaldeliler, 
Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar, Araplar ve 
israiloğulları'dır. Müellif. ırkları ve dilleri 
esas alarak yaptığı bu tasnifteki sekiz mil
letin dışında İslam toplumunun ve bilhas
sa Endülüs'te yaşayan müslümanların bi
lime katkıları üzerinde de durur. Bu mil
letlerden çeşitli ilim dallarında yetişen bil
gin ve filozofları tanıttığı için TabaMtü'l
ümem'in bilim ve düşünce tarihinde özel 
bir yeri vardır. 

Luvis Şeyho 1911 yılında eseri el-Meş

ri]f dergisinin XIV. sayısında neşretmiş, ar
dından kitap halinde yayımiarnıştır (Bey
rut ı 9 ı 2). Bu baskı Kahire'de tarihsiz ola
rak, daha sonra Kahire baskısı esas alına
rak Necef'te tekrarlanmıştır (ı 387). Hay
yat el-Id BO Alvan, Luvls Şeyho'nun gör
mediği dört nüshadan hareketle yeni bir 
metin elde etmiş ve Şeyho'nun neşrinde
ki yanlışları göstermeye çalışmıştır. Ardın
dan Gulam Rıza eserin on sekiz nüshasını 
tanıtmış ve on nüshaya dayanarak daha 
sıhhatli bir metin hazırlayıp et-Ta'rif bi
tabaMti'l-ümem başlığıyla yayımiarnıştır 
(Tahran ı 374 hş.). Gulam Rıza, Kadi Said'in 
bu çalışmayı yaparken yirmi dört kaynak
tan yararlandığını tesbit etmiştir. Regis 
Blachere, Şeyho neşrini esas alıp eseri Liv
re categories des nations adıyla Fran
sızca'ya çevirmiş (Paris ı935) , Seyyid Ce
laleddin et-Tahrani, Luvls Şeyho neşrinden 
Farsça'ya (Tahran ı3IO hş.), I. Sernaan ve 
Alok Kumar Sicience in The Medieval 
World adıyla İngilizce'ye (Austin ı 99 ı) ter
cüme etmiştir. E. L. Lavero Ruiz kitabı is
panyolca'ya çevirmiş ve A. Martinez Lar
ca'nın takdim yazısıyla neşretmiştir (Mad
rid 2000) Kadi Said'in TabaMtü 'l-ümem'
de atıfta bulunduğu eserleri de şunlardır: 
Ma]flilatü ehli'l-milel ve'n-niJ:ıal, IşlaJ:ıu 
J:ıarekati'n-nücilm ve JJ.ata'i 'r-raşıdin, 

Cevami'u aJJ_bari'l-ümem mine 'I-'Arab 

ve'l-'acem (müel life isnat edilen d i ğer 

eserler için b k. et-Ta' rf{ bi-tabakati 'l-ümem, 
S. 55-58) 
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SAID b. EVS 

(bk. EBÜ ZEYD el-ENSARI). 

SAİD HALiM PAŞA 
(1864-1921) 

~ 

Osmanlı sadrazaını ve fikir adamı. 
L ~ 

Kahire'de dünyaya geldi (ı 9 Şubat 1864) 
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa' nın 

tarunu olup babası Şura-yı Devlet üyesi 
Mehmed Abdülhalim Paşa'dır. Ailesiyle bir
likte 1870'te istanbul'a yerleşti. İlköğreni
mini özel hocalardan yaptı. Küçük yaşta 
Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce öğ
rendi. Üniversite tahsilini İsviçre'de siyasi 
ilimler alanında tamamladı. ll. Abdülha
mid tarafından kendisine sivil paşalık rüt
besi verilerek 21 Mayıs 1888'de Şura-yı 
Devlet üyeliğine tayin edildi. Görevindeki 
başarısından dolayı kısa zamanda Rumeli 
beylerbeyliği payesine yükseltildi (22 Eylül 
1900). Böylece sarayın ve padişahın göz
de adamı oldu. Ancak onu çekemeyenler, 
Yeniköy'deki yalısında zararlı evrak, ayrı
ca silah bulundurduğu gerekçesiyle sara
yajurnal ettiler. Bu olaydan sonra Şura-yı 
Devlet'teki göreviyle ilgisini azaltıp yalısı
na çekildi. Bir taraftan kitap okumakla, iç
timai ve tarihi incelemelerle, diğer taraf
tan eski eserleri toplamakla meşgul oldu. 

1903'te Jön Türkler'le ilişkisi bulundu
ğu ileri sürülerek İstanbul'dan uzaklaştı
rıldı. Önce Mısır'a, ardından Avrupa'ya gi
dip Jön Türkler'le doğrudan münasebet 
kurdu, onlara maddi ve fikri destek ver
di. 1906'da Osmanlı Terakki ve İttihat Ce
miyeti'nin ( 1906- ı 907) müfettişliğine ge
tirildi (Bostan, s. 23) ll. Meşrutiyet'in ila
nından sonra diğer İttihatçılar'la birlikte 

SAiD HALiM PAŞA 

istanbul'a döndü. Şura-yı Devlet'teki gö
revi yurt dışına çıkarılmış olmasına rağ
men devam etmişti, fakat 3 Eylül 1908'
de ŞOra-yı Devlet'te yapılan tensikatta kad
ro dışı bırakıldı. Aynı yıl belediye seçimle
rinde İttihat ve Terakki Fırkası listesinden 
Yeniköy Belediye Dairesi başkanı seçildi. 
Ardından istanbul Belediye Genel Meclisi 
ikinci başkanlığına getirildi. 14 Aralık 1908'
de ll. Abdülhamid tarafından Ayan Mecli
si üyeliğine tayin edildi. Bu sırada Cem'iy
yet-i Tedrisiyye-i İsla.miyye'nin (Darüşşafa
ka) idare meclisi üyeliğine seçildi. Padişa
hın izniyle Ayan Meclisi üyeliğinden ayrıla
rak Paris'te İslamcılık üzerine inceleme
lerde bulundu. 

1909'da Selanik'te yapılan İttihat ve Te
rakki Kongresi'ne ayan üyesi sıfatıyla katı
lan Said Halim Paşa, 1912'de meclisin fes
hedilmesinden sonra kurulan Said Paşa 
kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak gir
di. Trablusgarp Savaşı esnasında İtalyan 
hükümetiyle barış müzakerelerinde bulun
mak üzere Lozan'a gönderildi (3 Temmuz 
1912). 17 Temmuz'da Said Paşa hüküme
tinin görevden çekilmesiyle yeni hüküme
ti kuran Gazi Ahmed Muhtar Paşa göre
vini yenilemeyince görüşmeleri yarıda ke
serek yurda dönmek zorunda kaldı. Aynı 
yıl İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel 
sekreterliğine seçildi. Babıali Baskını'nın 
ardından kurulan Mahmud Şevket Paşa 
kabinesine Şura-yı Devlet reisi olarak gir
di (25 Ocak ı 9 13), üç gün sonra da Hari
ciye nazırlığına tayin edildi. Mahmud Şev
ket Paşa 11 Haziran 1913'te öldürülünce 
Said Halim Paşa'ya vezirlik rütbesi verile
rek sactilret kaymakamlığına, ertesi gün 
de sadrazamlık makamına getirildi, Hari
ciye nazırlığını da üzerine alıp hükümeti 
kurdu (I 7 Haziran ı 9 ı 3). 

Said Halim Paşa, sadrazamlığı dönemin
de özellikle Edirne'nin geri alınmasında ve 
Adalar meselesinde büyük hassasiyet gös
terdi. Edirne'nin geri alınmasıyla ilgili ça
lışmalarından dolayı padişah tarafından 

kendisine Murassa' İmtiyaz nişanı verildi. 
2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile it
tifak antiaşması onun yalısında yapıldı. Sa
dareti dönemindeki en önemli olay, ken
disinin onayı alınmadan Rusya'ya yapılan 
saldırı sonucu Osmanlı Devleti'nin I. Dün
ya Savaşı'na girmesidir. Bu gelişmenin ar
dından sactareti göstermelik hale geldi. 
15 Ekim 191S'te Hariciye nazırlığından is
tifa edince yerine Halil Bey (Menteşe) geti
rildi. İttihat ve Terakki'nin 1913 ve 1916'
da yapılan kongrelerinde teşkilatın genel 
başkanlığına seçildi. Ancak teşkilatın baş
kan vekili ve kendi kabinesinin Dahiliye na-
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