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SEYYİD ALİ HEMEDANi 

(bk. HEMEDANi, Emir-i Kebir). 

SEYYİD ALİ PAŞA 
(ö. 1846) 

Mühendishane-i Berri-i Hümayun'un 
ikinci başhocası. 
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Çocukluğu ve gençliği hakkında bilgi yok
tur. Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da 
okudu, mezun olduktan sonra da burada 
hendese ve istihkam derslerini okuttu. 
1817'de Hüseyin Rıfkı Tamanrnin vefatıy
la başhocalığa tayin ediidiyse de izlediği 
yerli çizgi sebebiyle 1830'da aziedildL 1836'
da yeni başhoca İshak Efendi'nin görevle 
gittiği Medine'den dönerken vefat etme
si ve onun yerine vekalet eden Abdülha
Iim Efendi'nin aynı yıl içinde ölmesi üze
rine tekrar başhocalığa getirildi. Mirliva 
rütbesini taşıyan Seyyid Ali Paşa ömrü
nün son yıllarında bu görevinden ayrıldı 
ve tayin edildiği müstakil nazırlık kadro
sunda iken vefat etti; kabri Sütlüce Me
zarlığı 'ndadır. 

Batılilaşma'nın bilim boyutu çerçevesin
de dikkat çekici bir isim olan Seyyid Ali Pa
şa, Batı eğitim tarzına göre kurulan bir 
okulda okumasına ve büyük oranda Batı'
nın bilim ve teknoloji kavramlarıyla yetişen 
bir nesle mensup olmasına rağmen telif 
ve tercüme ettiği eserlerde kendi kültür 
ve medeniyetinin ilmi birikimini birinci plan
da tutmuştur. Bu bağlamda başhoca oldu
ğu dönemde ikinci hoca Yahya Naci, üçün
cü hoca Seyyid Mehmed, dördüncü hoca 
Seyyid Abdülhalim ve diğer hocalar Seyyid 
ömer ve Mahmud Efendi ile biriike Mas
dariyecizade Hüseyin Efendi'nin risalesine 
"Osmanlı Mühendishanesi'nde bulunmuş 
olan ilmi bir ispatın Avrupalılar'ca kendi
lerine mal edilmemesi için ... " şehadet et
miş ve onay vermiştir (Masdariyecizade 
Seyyid Hüseyin, Teslls-i Zaviye ve Kavs: 
Bir Zaviyeyi yahud Bir Kavsi Mütesavi
yen Üç Kısma Taksim Etmek Tariki, İstan
bul 1238). 

Seyyid Ali Paşa'nın milliyetçi tavrı geo
metriye dair önemli 15itabı Usul-i KutU-i 
Mahn1tiyyqt'ta da açıkça görülmektedir. 
Türkçe kaleme aldığı .bu çalışmasında ken
di tesbitleri yanında Apollonios'tan Nasi
rüddin-i TCısl'ye kadar olan gelişmelerle 
Avrupa'da bu sahada telif edilen eserleri 
dikkate almış ve incelemesinde ispatlarını 
cebir işlemine başvurmadan sadece hen
dese ile yapmıştır. Onun kitabın mukaddi-
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mesinde verdiği bilgiler Osmanlı ilim tari
hi için ayrı bir önem taşımaktadır. Osman
lı coğrafyasında koni kesitlerinden bah
seden pek çok kitabın varlığına rağmen 
bunların çoğunun Arap yahut Frenk dille
rinde yazıldığını , ayrıca çoğu cebire daya
lı ispat yaptığından cebir bilinmeden bu 
kitaplardan faydalanılamadığını, ancak ko
ni kesitlerinin pek çok yerde kullanılma
sından dolayı savaş tekniğinin gelişmesi 

için gerekli olduğunu, dolayısıyla bu ilmin 
Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da oku
tulması şartının getirildiğini, kendisinin de 
bu gerekçelerden dolayı böyle bir eseri ka
leme aldığını belirtmektedir. 1841 yılında 
İstanbul'da basılan kitap Sultan Abdülme
cid'e takdim edilmiştir. 

Ali Paşa'nın içinde yetiştiği medeniye
tin ilmi geleneğine bağlılığının en iyi örne
ği, Ali Kuşçu 'nun Fatih Sultan Mehmed'e 
sunduğu el-Fetl)iyye ii 'ilmi'l-hey'e adlı 
eserini Mir'dt-ı A lem adı altında özetie
yerek Türkçe'ye yaptığı çeviride görülür 
(İ stanbul I 239; Yavuz Unat tarafından sa
deleştirilerek tekrar yayımlanmıştır : Sey
yid Ali Paşa, Miratü 'l-Alem [Evrenin Ayna
sı], Ali Kuşçu'nun Fethiyye Adlı Eserinin 
Çevirisi, Ankara 200 ı ). Ali Kuşçu'nun bu 
eseri İbnü'l-Heysem'in riyaii ve tabii yak
laşımların senteziyle ortaya koyduğu, da
ha sonra özellikle Meraga matematik-ast
ronomi okulu ile ömer Çağmini tarafın
dan sürdürülen fizik muhtevalı astronomi 
anlayışını tasfiye ettiği saf riyazi yaklaşımı 
esas alan bir çalışmadır. Aynı şekilde Sey
yid Ali Paşa da çevirisinin mukaddimesin
de Aristo-Batlamyus, Pisagor-Eflatun-Co
pernicus ve Tyhco Brahe'e ait evren ta
sawurlarıyla ilgili bilgileri verdikten sonra 
kendisinin İslam ülkelerinde cari olan Bat
lamyus sistemini tercih ettiğini belirtmek-

Seyyid 
Ali Paşa' nın 

Resmü'l-acfb 
(San 'at-ı Kitabet) 

adlı eserirıden 

iki sayfa 
(Aske ri 

Müze Ktp., 
nr. 3026) 

tedir. Bu tercih, modern tarzda eğitim ve
ren bir kurumdayetişip orada başhocalık 
yapan bir kişiye ait olması bakımından 
dikkat çekicidir ve onun meselenin daha 
çok riyazi yönüyle ilgilendiğini , tercümesi
nin mukaddimesinde riyaziyyat ile alt da
lı olarak gördüğü astronomiyi klasik ilim 
tasnifi çerçevesinde ele alması da riyazi 
yönelimini ve ilimden ne anladığını açıkça 
ortaya koymaktadır. Seyyid Ali Paşa'nın 
bunlardan başka harp sanatına dair İstih
kdmdt-ı Cesime adlı bir eseriyle (İstanbul 
ı 259) 179Tde öğrenciliği sırasında tercü
me ve telif ettiği Resmü 'l-acib (San'at-ı 

Kitabet) adlı basılmamış Fransızca dil bil
gisi kitabı (Asker! Müze Ktp., nr. 3026) bu
lunmaktadır. 
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SEYYİD ALİ SULTAN 
(ö. 815/ 1412'den sonra) 

Balkanlar' da yaşamış 
Vefai-Kalenderi dervişi. 
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Kızıl Deli adıyla da bilinir. Hayatına dair 
bilgilerin temel kaynağı olan Veldy etna
me-i Seyyid A li Sultan'da, Horasan civa
rında yaşamakta iken bir gece rüyasında 
gördüğü Hz. Peygamber'in emriyle Balkan 
fetihlerinde Yıldırım Bayezid'e yardım et-


