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erRi yâ ¼î (Bey rut 1990, Mu ham med el-
Ya‘lâ vî ile bir lik te); Ebü’lKåsım elFezârî, 
elÆa½îdetü’lFezâriyyefîmed¼i’lÅa
lîfeti’lFâ¹ımîelMan½ûr(tah kik Sâdık 
ez-Ze merlî; ya yı ma ha zır la yan Ham mâ dî 
es-Sâ hi lî – Mu ham med el-Ya‘lâvî, Bey rut 
1995);Â¦ârü’şŞeyÅMu¼ammeden
Na¼ lî (Bey rut 1995); Vezîr Tâhir Bâşâ Hayred din, ƒavâ¹ırveMü×ekkirât(Tu nus 
1998); Ha san Hüsnî Ab dül veh hâb, ƒu lâ

½atü târîÅi Tû nis (Tu nus 2001); Mu hammed Beşîr Sa fer, Miftâ¼u’ttârîÅ: Mü fek

kerât ve ma šå lât târîÅiy ye (Tu nus 2009). 
Tercüme: Ab dü lazîz b. İbrâhim esSe â li bî, 
Tûniseşşehîde(edis yon Mu ham med 
el-Arû sî el-Matvî, Bey rut 1984); Rû ¼u’t

ta¼arrurfi’lÆurßân(Bey rut 1985, Fran-
sız ca’sıy la bir lik te); Mu hammed Be şîr Safer, elCu³ râ fiy ye £in de’l£Arab (Bey rut 
1985); Ah med elKassâb, Tâ rî Åu Tû nis 

elMu£â½ır(Tu nus 1986); Sâ dık ezZemer lî, A£lâm Tû nisiyyûn (Bey rut 1986); 
Tûnisfî£ahdi’lMun½ıfBey(19421943) 
(Bey rut 1989); Ro bert Brunsc hvig, Tâ rî

Åuİfrîšıyyefi’l£ahdi’l¥af½î(I-II, Bey rut 
1988); HadîRo ger İdrîs, edDev le tü’s

Sanhâciy ye (I-II, Bey rut 1992); Ferhât edDeşrâvî, elƒilâfetü’lFâ¹ımiyyebi’l
Ma³rib (296365h./909975m.) (Bey rut 
1994); Ah med esSekkå, Ni ¾â mü’l¼ükm 

fi’lİslâm(Bey rut 1998; di ğer eser ler için 
bk. Mv.AU, XII, 30-31).

BİBLİYOGRAFYA:Ham mâ dî esSâ hi lî, Terâcim ve ša²âyâ mu£â
½ı ra, Bey rut 2005, Mu ham med el-Azîz b. Ham mâ-
dî es-Sâ hi lî’ nin ön sö zü, s. 7-17; Fer hat edDeş râ vî, 
elƒi lâ fe tü’lFâ¹ımiy ye bi’lMa³rib (296365h./ 
909975m.) (trc. Ham mâ dî es-Sâhi lî), Bey rut 
1994, ter cü me ede nin gi ri şi, s. 5-9; M. Beşîr Safer, Mif tâ ¼u’ttârîÅ: Mü fek kerât ve ma šå lât tâ
rî Åiy ye (nşr. Ham mâ dî es-Sâ hilî), Tu nus 2009, 
neş re de nin gi ri şi, s. 13-16; Ab dülkådir elMe hî rî, 
“es-Sâ¼ilî,¥ammâdî”, Mv.AU, XII, 28-31.
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– —SÂHÝPKIRAN

( صاحبقران )

Türk-Ýslâmdevletlerinde
cihangirhükümdarlariçinkullanýlan

birsýfat.
˜ ™

Arap ça sâhib ve “ya kın lık, yak laş ma” an la mın da ki kırân ke li me le rin den olu şan ter kip (sâhib-ikırân) Fars ça ku ra la gö re sâ
hib-kırâna dö nüş müş tür. Bu ter kip münec cim ler ta ra fın dan son de re ce seç kin sa yı lan yak laş ma vak tin de, “Müş terî ile 
(Jü pi ter) Züh re’nin (Ve nüs / Ço ban yıldızı ) bir burç ta top lan dı ğı es na da doğ muş olan” an la mı na ge lir. Bu sı fat uğur lu, kut

olarak ta yin edil di. Ekim 1958’de Sâdı kıy ye Med re se si’ne geç ti. Ho ca sı Mahmûd elMes‘adî’nin Eği tim Ba kan lı ğı dö ne min de 19601968 yıl la rın da eği tim da nış ma nı ola rak gö rev yap tı. 19681973 yıl la rın da Tu nus Üni ver si te si ge nel sek re ter yar dımcı lı ğın da, 19731978 ara sın da Ede bi yat ve Be şerî İlim ler Fa kül te si sek re ter li ğin de bu lun du, 1978’de Kül tür Ba kan lı ğı’nda ça lış ma ya baş la dı. 19801981’de Kül tür Ba kan lı ğı Dış İliş ki ler mü dür lü ğü ne getiril di. Ar dın dan Tu nusSu udi Ara bis tan Kal kın ma ve Ya tı rım Şir ke ti da nış man lı ğı yap tı. 6 Tem muz 2002 ta ri hin de ve fa tı na ka dar bu gö re vi sür dür dü.Ham mâ dî esSâ hi lî gö rev le ri sı ra sında önem li hiz met ler gör müş tür. Eği tim Ba kan lı ğı’nda ça lı şır ken Tu nus’un eği tim po li ti ka la rı nı ve me tot la rı nı dü zen le mekle gö rev li ko mis yon baş ka nı Ah med Abdüs se lâm’ın yar dım cı sıy dı. İdarî gö rev le ri ya nın da eği tim öğ re tim fa ali yet le ri ni de sür dü ren Sâ hi lî, Zey tû ne Üni ver si te si Şeri at ve Usûlüd din ile Hu kuk fa kül te le rin de ver di ği Fran sız ca ders le ri ya nın da Ba sın ve İle ti şim Ens ti tü sü ile as kerî okul lar da ba ğım sız lık ha re ke tiy le il gi li ders ler okutmuş, ba zı ilmî ve kül tü rel ce mi yet le re üye ola rak bu ce mi yet le rin çı kar dı ğı der gi le rin ya yın ku rul la rın da yer al mış tır. 1996’da ken di si ne Dev let Ede bi yat ödü lü ve ril miş, bu ödül tö re ni es na sın da ya pı lan ko nuşma lar, Bey rut’ta Dârü’lGarb elİslâmî Yayı ne vi ta ra fın dan ªa¼iyyeilâ¥ammâdî
esSâ ¼i lî adıy la ya yım lan mış tır.

Eserleri.Telif. 1.İstišlâlü’şşu£ûbba£
de’l¼ar bi’l£âle miy ye ti’¦¦âni ye (Tu nus 
1970). 2.TârîÅu’½½ı¼âfeti’lhezliyyebi
Tû nis (Tu nus 1977; Bey rut 1996). 3. Fu½ûl 

fi’ttârîÅ ve’l¼aŠâra (Bey rut 1992). Ta rih ve me de ni yet bağ la mın da çe şit li ko nu la rı içer mek te dir. 4. Te râ cim ve ša²âyâ mu£

â½ıra(Bey rut 2005). Çe şit li şa hıs la rın bi yogra fi le ri ne ve gün cel me se le le re da ir dir. 
Neşir: Abdülazîz b. İbrâhim esSeâlibî, 

Mu¼âŠarât fî tâ rî Åi’lme×âhib ve’ledyân 

(Bey rut 1985); ƒal fiyyâtü’lmu£te me ri’l

İslâmîbi’lÆuds(Bey rut 1988);Suš†¹ü’t
devleti’lÜmeviyyevešıyâmü’ddev
le ti’l£Ab bâ siy ye (132h./750m.) (Bey rut 
1995); erRi¼le tü’lYe me niy ye (Bey rut 
1997);Mu¼âŠarât fi’ttefkîri’lİslâmî
ve’lfel se fe (Bey rut 1999); İb nü’lHo ca, 
Tâ rî Åu me£âli mi’ttev¼îd (Tu nus 1985, 
Cî lâ nî b. Yahyâ ile bir lik te); Øafa¼ât min 

Tâ rî Åi Tû nis (Bey rut 1986, Cî lâ nî b. Yahyâ 
ile bir lik te); Habîb Sâmir, Hâ×ihî Tû nis 

(Bey rut 1988);Dîvânü’şŞeyÅİbrâhîm

ga de ev’in çevi ri le rin de Arap-İslâm felse-
fe si nin  klasik le ri,  haz.  Nur  Se ri ko vich 
Ki ra ba ev, New York 1999 [ye ni bas kı sı: 
Sred ne ve ko va ya ara bomusul’mans ka ya 
fi lo so fi ya v pe re vo dax A. V. Sa ga de eva, 
A. V. Sa ga de ev’in çe vi ri le rin de Or ta çağ 
Arap-İslâm fel se fe si], I-III, Mosk va 2009-
2010);Vostoçnıy peripatetizm (New 

York 1999, 2009);İssledovaniyapoara
bomu sul’mans koy kul’tu re i fi lo so fii 

(Arap-müs lü man kül tü rü ve fel se fe si üze-
ri ne araş tır ma lar, Mosk va 2009). Sa ga de ev ay rı ca Beh men yar b. Mer zübân’ın Ki tâ

bü’tTa¼ ½îl’ini kıs men Rus ça’ya çe vi re rek ya yım la mış tır (Ba kü 1983).

BİBLİYOGRAFYA:N. S. Ki ra ba yev, “Slo vo ob uçi te le”, İss le do va
ni ya po ara bomu sul’mans koy kul’tu re i fi loso
fii, Mosk va 2009, s. 7-12; Gab drax man Seg’di, 
Fen nibi og ra fik cı yen tık, Ka zan 2008, XIV-XV, 
272-273; V. V. So ko lov, “Pre dis lo vi ye”, Vos toçnıy 
pe ri pa te tizm, Mosk va 2009, s. 5-7; J. Rus sell – R. Cohn, Sa ga de yev, Ar tur Vla di mi ro viç, Mosk va 
2013.

ÿTawfıkIbrahım

– —SÂHÝLÎ, Ham mâ dî
( حّمادي الساحلي )

Ham mâ dî b. Ahmed

b. el-Hâc Ebî Bekr es-Sâ hi lî

(1928-2002)

Tunuslutarihçi,edip
vemütercim.

˜ ™

16 Ma yıs 1928’de Tu nus şeh rin de doğdu. İlk eği ti mi ni İslâm Ha yır Ce mi ye ti’ ne bağ lı İrfâniy ye Med re se si’nde al dı. 1942’de, Tu nus lu Hay red din Pa şa ta ra fın dan li se se vi ye sin de mo dern öğ re tim yap mak üze re ku ru lan Sâdı kıy ye Med re se si’ ne girdi. II. Dün ya Sa va şı’nın zor şart la rı na rağmen bu med re se de eği ti mi ni sür dü re rek 1948’ de me zun ol du. Bu ra da ki en önem li ho ca la rı ara sın da Mahmûd elMes‘adî, Abdül vehhâb Bâkîr ve Mu ham med Fâzıl İbn Âşûr zik re di le bi lir. 1949’da il ko kul öğ retmen li ği yap tı. 1950’de yük sek öğ re nim için Fran sa’ya git ti, 1952’de Sor bon ne Üniver si te si Arap Di li ve Ede bi ya tı Bö lü mü’nü bi tir di. 1953’te Tu nus Öğ ren ci Bir li ği’nin ku rul ma sı na ön cü lük et ti ve Mar sil ya şube si nin baş kan lı ğı nı üst len di. 1955’te Aix Üni ver si te si’nden ta rih ve coğ raf ya ser tifi ka la rı al dı. Fran sa’da ki ika me ti sı ra sın da de vam et mek te olan Tu nus Ba ğım sız lık Ha re ke ti’ne des tek ver mek ama cıy la bulun du ğu böl ge de öğ ren ci ler ara sı bir lik ve si yasî teş kilâtlan ma da ak tif ola rak ça lış tı. Ekim 1955’te Sûse şeh rin de ki erkek li se si ne ta rih ve coğ raf ya öğ ret me ni 
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im ti yaz sa hi biy di. İlk ve or ta öğ re ni mi ni Lazki ye’de yap tı. Bir sü re ba ba sıy la birlikte ça lış tı. Da ha son ra Bey rut’a git ti ve Şeyh Ab bas elEz herî’nin ders le ri ne katıldı. Dı maşk’ta Hu kuk Fa kül te si’ne de vam et ti. Lâ×šiye, enNehŠatü’l£Ara biy ye ve Cerîdetü’şŞarš ga ze te le rin de makaleler yaz dı. 1920’de ya yım la nan Elifbâ ve 1924’te ya yım la nan Ebü’nNüvâs ga zete le ri nin ku ru cu la rı ara sın da yer al dı. Su riye’de Fran sız man da sı na kar şı mu ha le fet eden le rin çe şit li bas kı la ra mâruz kal ması ve ga ze te le ri nin sık sık ka pa tıl ma sı nın ar dın dan ken di si nin de Fran sız lar ta rafın dan ta ki ba ta uğ ra ma sı üze ri ne Mı sır’a göç et ti. Su ri ye’den Mı sır’a göç eden gaze te ci, ya zar ve en te lek tü el ler Mı sır’da el li ci va rın da ga ze te ve der gi çı kar dı. Emîn de dö ne min meş hur ga ze te le rin den el

Mu šad dem ve elMušte¹af’ta ya zı lar ya yım la dı. Mı sır’da iken Irak ve Arap yarı ma da sı na yol cu luk yap tı. 19271929 yılla rın da Ka hi re’de haf ta lık bir der gi olan 
eşŞaršu’lednâ’yı neş ret ti. 19361939 ara sın da erRâbı¹atü’l£Arabiyye dergisi ni çı kar dı. Su ri ye’de de bir yıl sü rey le el

Ki fâh ga ze te si ni ya yım la dı. Emîn Saîd, Mı sır’da 1952’de ki Hür Su bay lar dar besin den son ra Su ri ye’ye dön dü. 1959’da tek rar Mı sır’a git ti, kı sa bir sü re bu ra da kal dık tan son ra Su udi Ara bis tan’a git ti. Ar dın dan Lüb nan’a ge çe rek Bey rut’ta ya yım la nan Nidâßü’lva¹an’da ya zar lı ğa baş la dı. Emîn Saîd Lüb nan’da ve fat et ti 
(Zi rik lî, II, 21). Bir Arap mil li yet çi si olan, böl ge de ki man da ve iş gal yö ne tim le riy le mü ca de le eden Emîn’in eser le ri ve makale le ri, özel lik le 19101960 yıl la rı ara sın da bü yük dö nü şüm ler ge çi ren Or ta do ğu ile Arap si ya sal ve sos yal ta ri hi açı sın dan bü yük önem ta şı mak ta dır. 1956 yı lın da Mı sır’a kar şı İn gil te re, Fran sa ve İs ra il tara fın dan üç lü it ti fak ku ru lun ca ken di si de Mı sır ve Su ri ye’nin or tak cum hu ri yet kur ma dü şün ce si ni des tek le di. Mı sır’da mo nar şi yi or ta dan kal dı ran Hür Su bay lar ha re ke tin de Ce mal Ab dünnâsır’ın sa fın da yer al dı.

Eserleri. 1. SîretüMu½¹afâKemal
BâşâvetârîÅu’l¼areketi’tTürkiyye
ti’lva¹aniyyefi’lAnâdûl(Ka hi re 1922, 
Ke rîm Ha lîl Sâbit’le bir lik te). Mus ta fa Kemal’in Mil lî Mü ca de le’ye ka dar ha ya tı nı ve Millî Mü ca de le’yi ele alan eser Ze ke ri ya Kur şun ta ra fın dan Türk çe’ye (Ga zi Mus
ta fa Ke mal Pa şa’nın Ha ya tı, Ana do lu’da 
Türk Mil li Mü ca de le si,  İs tan bul  2010), Cem Ak kaş ta ra fın dan İn gi liz ce’ye (The 

Li fe of Mus ta fa Ke mal Pas ha the Tur kish 
Na ti onal Struggle in Ana to lia,  İs tan bul

ma nın bir ifa de si olan sâ hip kı ran lık ile sa vaş ta mağlûp ol ma mış hü küm dar için kul la nı lan “mü ey yed min in dillâh” sıfatla rı XVI. yüz yıl Os man lı kay nak la rın da hem Yavuz Sul tan Se lim hem de özel lik le Kanûnî Sul tan Sü ley man için alelâde bir sı fat olma nın öte sin de an lam lı bir şe kil de ge çer. XVI. yüz yıl ta rih çi le rin den Meh med Zaîm, Ya vuz Sul tan Se lim’i sâ hip kı ran ola rak vur gu lar ken ta rih çi le rin sâ hip kı ran lık unva nı nı üç du rum için açık la dık la rı nı be lirtir. İl ki on ba tı na va rın ca ya ka dar ve ra set hak kıy la pa di şah olan lar, ikin ci si ken di gü cüy le ci ha nı fet he den ci han gir ler (İs-
ken der, Rüs tem gi bi), üçün cü sü de her za man sa vaş lar da ga lip ge len ler. Ge li bolu lu Mus ta fa Âlî ise sâ hip kı ran lı ğın ci han hâki mi / ci han gir le ri ifa de et ti ği ni, ger çek an lam da o za ma na ka dar dün ya nın sade ce üç ci han gir (İs ken der, Cen giz Han 
ve Ti mur) gör dü ğü nü be lir tir. Sâ hip kı ran sı fa tı da ha son ra ki Os man lı li te ra tü rün de pa di şah lar, hat ta ba zı pa şa lar için ger çek an la mı dı şın da alı şıl mış bir un van sil si le si içe ri sin de kul la nıl ma ya de vam et miş tir.

BİBLİYOGRAFYA:

Kå mûsı Tür kî, II, 801; Meh met Ka nar, Ka
nar Os man lı Türk çe si Söz lü ğü, İs tan bul 2009, 
II, 2905; Şe re fed din, æa fer nâ me (Urum ba yev), 
tür.yer.; a.e. (trc. Ah sen Ba tur), İs tan bul 2014, 
tür.yer.; Ebû Bekri Tih ra nî, Ki tabı Di yar bek riy
ye (trc. Mür sel Öz türk), An ka ra 2001, tür.yer.; İbn Ke mal, Te vâ rîhi Âli Osmân, VII. Def ter, s. 
464; Mat râk çı Na sûh’un Sü ley manna me si: 
15201537 (haz. Da vut Er kan, yük sek li sans te  
zi, 2005), MÜ Tür ki yat Araş tır ma la rı Ens ti tü sü, 
s. 87; Ce lâl zâ de Mus ta fa Çe le bi, Ta ba kåtü’l
me ma lik ve de re câ tü’lme sâ lik (haz.  Fun da 
Demir taş, dok to ra te zi, 2009), EÜ Sos yal Bi lim ler 
Ens ti tü sü, s. 49, 62; Meh med Zaîm, Câ miu’tte
vâ rîh (haz. Ay şe Nur Sır, dok to ra te zi, 2007), MÜ 
Tür ki yat Araştır ma la rı Ens ti tü sü, I, 291-292; B. Flem ming, “Sahib-kıranundMehdi:Türkische
EndzeiterwartungenimerstenJahrzehntderRe-
gierungSüleymans”, Bet we en the Da nu be and 
the Ca uca sus (ed. G. Ka ra), Bu da pest 1987, s. 
43-62; C. H. Fle isc her, Ta rih çi Mus ta fa Âli: Bir 
Os man lı Ay dın ve Bü rok ra tı (trc. Ay la Or taç), 
İs tan bul 1996, s. 289-292; T. W. Ha ig, “Sâhib-
Kırân”, İA, X, 66; Dih hu dâ, Lu ³at nâ me (Muîn), 

IX, 13024-13025; Az mi Öz can, “ŞahCihan”, DİA, 
XXXVI II, 251-252.

ÿHayrunnisaAlan

– —SAÎD, Emîn Muhammed
( اٴمين محّمد سعيد )

(1892-1967)

Suriyeligazetecivetarihçi.
˜ ™

Su ri ye’nin Laz ki ye şeh rin de doğ du. Ba ba sı Mu ham med Saîd b. Ha san 1904 yı lın dan be ri ya yım lan mak ta olan haftalık si yasî ga ze te Ce rî de tü Lâ×šiye’nin 

lu, bah ti yar, tâli hi ya ver, da ima mu zaf fer, ga lip ve ci han gir hü küm dar la rı ifa de etmek üze re kul la nıl mış tır. Mu izzî, Sûzenî, Hâ kå nîyi Şirvânî, Sa‘dîyi Şîrâzî, Nizâmîyî Gen ce vî, Mevlânâ Celâleddîni Rûmî ve baş ka edip le rin ga zel le rin de bu sı fat söz ko nu su mâna da sık ça ge çer. Türkçe sözlük ler de ke li me ye “güç lü ve üs tün, mu zaffer (hükümdar)” an la mı ve ri lir.İslâm li te ra tü rün de adı, bü yük hü kümdar la rı tas vir için un van ola rak sık ça ge çen Bü yük İs ken der’in de böy le kut lu bir va kitte doğ du ğu ri va yet edi lir. An cak sâ hip kıran ifa de si özel lik le Ti mur’u ni te le yen bir sı fat ol muş tur. Ti mur lu lar dö ne min de kale me alı nan ta rih ler de Ti mur her za man “haz reti sâ hibkı ran” ola rak anıl mış ken oğ lu Şâhruh za man za man “hâkånı saîd”, Sul tan Ebû Saîd Mir za Han ise “sultânı saîd” di ye zik re di lir. Hü se yin Bay ka ra “hâ kånı mansûr”, nâdi ren de sâ hip kı ran ola rak anıl mış tır. Ti mur’un sâhip kı ran sıfa tıy la zik re dil me si nin Cen gizî ge le nek le İs lâm kül tü rü nün bir leş ti ği bir ze min de her kes çe ta nı nan meşrû bir hü küm dar ol  ma ba şa rı sı nı yan sıt ma ya yö ne lik bir ya nı ol du ğu söy le ne bi lir. Ti mur, Çin ha riç Cengiz Han ve oğul la rı nın hâkim ol du ğu yerle ri ele ge çir miş, bu ba şa rı yı ka zan mış tek müs lü man hü küm dar ola rak ci han gir li ği bu sı fat la gös te ril miş tir. Ti mur’dan son ra sâ hip kı ran sı fa tı Ak ko yun lu Hü küm da rı Uzun Ha san için bir un van gi bi kul la nılmış tır. Bu nun dı şın da sâhip kı ran, Ka çar hâ ne da nın da Nâsı rüd din Şah ör ne ğin de ol du ğu gi bi ta nın mış ve ya Gü ney Hin distan’da Ni zamşâhîler’den II. Bur han Şah gi bi da ha az bi li nen hü küm dar la rın unvan la rı ara sın da da yer al mış tır. Bâbür lü Hü küm da rı Şah Ci han “Ebü’lMu zaf fer Şehâbed din Mu ham med Sâ hip kı ran” unva nıy la tah ta çık mış ve sâ hip kı ran sı fa tını bir un van ola rak be nim se miş tir. Şah Ci han’ın ken di ni “sâ hibkı rânı sânî” di ye ni te len dir me sin de Bâbür lü ler’in ku ru cu su Bâ bür’ün Emîr Ti mur Kü re gen’in so yundan gel miş ol ma sı rol oy na mış tır. Za man za man şa ir ler ve edip ler eser sun duk la rı hü küm dar la rı ve ya ye rel hâkim le ri yü celtmek için bu sı fa tı kul lan mış lar sa da sâ hipkı ran de nin ce ilk ak la ge len he men da ima Emîr Ti mur ol muş tur. Bu nun la be ra ber Os man lı pa di şah la rı nın ba zı la rı bu un vanı ci han gir lik çer çe ve sin de be nim se miş gö rü nür. Kay nak lar da II. Meh med, Ya vuz Sul tan Se lim ve Kanûnî Sul tan Sü ley man için fü tu hat çı ka rak ter le ri ni ve ci han şümul an la yış la rı nı güç len dir mek ama cıy la sâ hip kı ran sı fa tı nın ya kış tı rıl dı ğı tes bit edil mek te dir. Ci han şü mul hâki mi yet kur


