SÂHÝPKIRAN

lu, bahtiyar, tâlihi yaver, daima muzaffer,
galip ve cihangir hükümdarları ifade et
mek üzere kullanılmıştır. Muizzî, Sûzenî,
Hâkånîyi Şirvânî, Sa‘dîyi Şîrâzî, Nizâmîyî
Gencevî, Mevlânâ Celâleddîni Rûmî ve
başka ediplerin gazellerinde bu sıfat söz
konusu mânada sıkça geçer. Türkçe söz
lüklerde kelimeye “güçlü ve üstün, muzaf
fer (hükümdar)” anlamı verilir.

İslâm literatüründe adı, büyük hüküm
darları tasvir için unvan olarak sıkça geçen
Büyük İskender’in de böyle kutlu bir vakit
te doğduğu rivayet edilir. Ancak sâhipkı
ran ifadesi özellikle Timur’u niteleyen bir
sıfat olmuştur. Timurlular döneminde ka
leme alınan tarihlerde Timur her zaman
“hazreti sâhibkıran” olarak anılmışken
oğlu Şâhruh zaman zaman “hâkånı saîd”,
Sultan Ebû Saîd Mirza Han ise “sultânı
saîd” diye zikredilir. Hüseyin Baykara
“hâkånı mansûr”, nâdiren de sâhipkıran
olarak anılmıştır. Timur’un sâhipkıran sı
fatıyla zikredilmesinin Cengizî gelenekle
İslâm kültürünün birleştiği bir zeminde
herkesçe tanınan meşrû bir hükümdar ol
ma başarısını yansıtmaya yönelik bir yanı
olduğu söylenebilir. Timur, Çin hariç Cen
giz Han ve oğullarının hâkim olduğu yer
leri ele geçirmiş, bu başarıyı kazanmış tek
müslüman hükümdar olarak cihangirliği
bu sıfatla gösterilmiştir. Timur’dan sonra
sâhipkıran sıfatı Akkoyunlu Hükümdarı
Uzun Hasan için bir unvan gibi kullanıl
mıştır. Bunun dışında sâhipkıran, Kaçar
hânedanında Nâsırüddin Şah örneğinde
olduğu gibi tanınmış veya Güney Hindis
tan’da Nizamşâhîler’den II. Burhan Şah
gibi daha az bilinen hükümdarların un
vanları arasında da yer almıştır. Bâbürlü
Hükümdarı Şah Cihan “Ebü’lMuzaffer
Şehâbeddin Muhammed Sâhipkıran” un
vanıyla tahta çıkmış ve sâhipkıran sıfatı
nı bir unvan olarak benimsemiştir. Şah
Cihan’ın kendini “sâhibkırânı sânî” diye
nitelendirmesinde Bâbürlüler’in kurucusu
Bâbür’ün Emîr Timur Küregen’in soyun
dan gelmiş olması rol oynamıştır. Zaman
zaman şairler ve edipler eser sundukları
hükümdarları veya yerel hâkimleri yücelt
mek için bu sıfatı kullanmışlarsa da sâhip
kıran denince ilk akla gelen hemen daima
Emîr Timur olmuştur. Bununla beraber
Osmanlı padişahlarının bazıları bu unva
nı cihangirlik çerçevesinde benimsemiş
görünür. Kaynaklarda II. Mehmed, Yavuz
Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman
için fütuhatçı karakterlerini ve cihanşü
mul anlayışlarını güçlendirmek amacıyla
sâhipkıran sıfatının yakıştırıldığı tesbit
edilmektedir. Cihanşümul hâkimiyet kur
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manın bir ifadesi olan sâhipkıranlık ile
savaşta mağlûp olmamış hükümdar için
kullanılan “müeyyed min indillâh” sıfatları
XVI. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında hem Ya
vuz Sultan Selim hem de özellikle Kanûnî
Sultan Süleyman için alelâde bir sıfat ol
manın ötesinde anlamlı bir şekilde geçer.
XVI. yüzyıl tarihçilerinden Mehmed Zaîm,
Yavuz Sultan Selim’i sâhipkıran olarak
vurgularken tarihçilerin sâhipkıranlık un
vanını üç durum için açıkladıklarını belir
tir. İlki on batına varıncaya kadar veraset
hakkıyla padişah olanlar, ikincisi kendi
gücüyle cihanı fetheden cihangirler (İskender,Rüstemgibi), üçüncüsü de her
zaman savaşlarda galip gelenler. Gelibo
lulu Mustafa Âlî ise sâhipkıranlığın cihan
hâkimi / cihangirleri ifade ettiğini, gerçek
anlamda o zamana kadar dünyanın sa
dece üç cihangir (İskender,CengizHan
veTimur) gördüğünü belirtir. Sâhipkıran
sıfatı daha sonraki Osmanlı literatüründe
padişahlar, hatta bazı paşalar için gerçek
anlamı dışında alışılmış bir unvan silsilesi
içerisinde kullanılmaya devam etmiştir.
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Suriye’nin Lazkiye şehrinde doğdu.
Babası Muhammed Saîd b. Hasan 1904
yılından beri yayımlanmakta olan hafta
lık siyasî gazete Cerîdetü Lâ×šiye’nin

imtiyaz sahibiydi. İlk ve orta öğrenimini
Lazkiye’de yaptı. Bir süre babasıyla bir
likte çalıştı. Daha sonra Beyrut’a gitti ve
Şeyh Abbas elEzherî’nin derslerine katıl
dı. Dımaşk’ta Hukuk Fakültesi’ne devam
etti. Lâ×šiye, enNehŠatü’l£Arabiyye
ve Cerîdetü’ş-Şarš gazetelerinde maka
leler yazdı. 1920’de yayımlanan Elifbâ ve
1924’te yayımlanan Ebü’nNüvâs gaze
telerinin kurucuları arasında yer aldı. Suri
ye’de Fransız mandasına karşı muhalefet
edenlerin çeşitli baskılara mâruz kalma
sı ve gazetelerinin sık sık kapatılmasının
ardından kendisinin de Fransızlar tara
fından takibata uğraması üzerine Mısır’a
göç etti. Suriye’den Mısır’a göç eden ga
zeteci, yazar ve entelektüeller Mısır’da elli
civarında gazete ve dergi çıkardı. Emîn
de dönemin meşhur gazetelerinden el
Mušaddem ve el-Mušte¹af ’ta yazılar
yayımladı. Mısır’da iken Irak ve Arap ya
rımadasına yolculuk yaptı. 19271929 yıl
larında Kahire’de haftalık bir dergi olan
eş-Şaršu’l-ednâ’yı neşretti. 19361939
arasında er-Râbı¹atü’l-£Arabiyye dergi
sini çıkardı. Suriye’de de bir yıl süreyle el
Kifâh gazetesini yayımladı. Emîn Saîd,
Mısır’da 1952’deki Hür Subaylar darbe
sinden sonra Suriye’ye döndü. 1959’da
tekrar Mısır’a gitti, kısa bir süre burada
kaldıktan sonra Suudi Arabistan’a gitti.
Ardından Lübnan’a geçerek Beyrut’ta
yayımlanan Nidâßü’l-va¹an’da yazarlığa
başladı. Emîn Saîd Lübnan’da vefat etti
(Ziriklî,II,21). Bir Arap milliyetçisi olan,
bölgedeki manda ve işgal yönetimleriyle
mücadele eden Emîn’in eserleri ve maka
leleri, özellikle 19101960 yılları arasında
büyük dönüşümler geçiren Ortadoğu ile
Arap siyasal ve sosyal tarihi açısından
büyük önem taşımaktadır. 1956 yılında
Mısır’a karşı İngiltere, Fransa ve İsrail ta
rafından üçlü ittifak kurulunca kendisi
de Mısır ve Suriye’nin ortak cumhuriyet
kurma düşüncesini destekledi. Mısır’da
monarşiyi ortadan kaldıran Hür Subaylar
hareketinde Cemal Abdünnâsır’ın safında
yer aldı.
Eserleri. 1. Sîretü Mu½¹afâ Kemal
Bâşâ ve târîÅu’l-¼areketi’t-Türkiyyeti’l-va¹aniyye fi’l-Anâdûl (Kahire1922,
KerîmHalîlSâbit’lebirlikte). Mustafa Ke
mal’in Millî Mücadele’ye kadar hayatını ve
Millî Mücadele’yi ele alan eser Zekeriya
Kurşun tarafından Türkçe’ye (GaziMus-

tafaKemalPaşa’nınHayatı,Anadolu’da
Türk Milli Mücadelesi, İstanbul 2010),
Cem Akkaş tarafından İngilizce’ye (The
LifeofMustafaKemalPashatheTurkish
NationalStruggleinAnatolia,İstanbul

2011) çevrilmiştir. 2. Mülûkü’l-müslimîne’l-mu£â½ırîn ve düvelühüm (Ka
hire1352/1933). Çağdaş müslüman hü
kümdarların hayat ve şahsiyetleriyle bu
dönemde yapılan antlaşmalara ait 137
belgeyi içerir. 3. e¦-¡evratü’l-£Arabiyyetü’l-kübrâ (I-III,Kahire 1933-1935).
XX. yüzyıl başlarında Osmanlı yönetimine
karşı başlatılan ayrılıkçı Arap isyanlarını
ayrıntılı biçimde ele alan bir çalışmadır.
4. Esrârü’¦-¦evrati’l-£Arabiyyeti’l-kübrâ ve meßsâtü’ş-Şerîf ¥üseyin (Beyrut
1934). Osmanlı yönetimi altındaki Arap
topraklarında Şerîf Hüseyin önderliğinde
1916’da başlayan Arap isyanı ve Şerîf Hü
seyin’in faaliyetlerine dairdir. 5. Eyyâmü
Ba³dâd, Va½fün şâmilün li-nehŠati’l£Irâši’l-¼adî¦ ve li-me£âlimihi’l-¼adî¦e
(Kahire1934). Müellifin özellikle Bağdat
ziyareti esnasındaki gözlemleri ve modern
Irak’ın oluşumuna dair bir çalışmadır. 6.
Devletü’l-Yemen ve devletü Âli’sSu£ûd (Kahire1934). 7. Neşßetü’d-devleti’l-İslâmiyye (Fet¼uCezîreti’l-£Arab
ve¼urûbü’l-İslâmve’l-İmbarâtûriyyetü’lFârisiyye) (Kahire1934). 8. TârîÅu’l-is-

ti£mâri’l-Fransî ve’l-İtâlî fi’l-bilâdi’l£Arab (Kahire 1937). 9. TârîÅu Mı½ri’s-siyâsî mine’l-¼amleti’l-Fransiyye
seneti 1798 ilâ inhiyâri’l-melekiyye
1952 (Kahire1959). 10. el-Cumhûriyyetü’l-£Arabiyyetü’l-mütta¼ide (Kahire
1959). Eserde Mısır ve Suriye arasında 1
Şubat 1958’de ilân edilen ve iki ülkenin
siyasî olarak birleşmesiyle oluşturulan
devletin kuruluşu ve ilk yılı ele alınmak
tadır. Bu birlik 1961’de sona ermiştir. 11.
Sîretü’l-İmâm eş-ŞeyÅ Mu¼ammed b.
£Abdilvehhâb (1960,baskıyeriyok). 12.
TârîÅu’d-devleti’s-Su£ûdiyye (I-III,Beyrut1964). 13. e¦-¡evratü min 23 Yulyu
1952 ilâ Oktober 1956 (Kahire1959).
1950’li yıllarda Mısır’da meydana gelen
darbeleri ele alan bir çalışmadır. 14. el
ƒalîcü’l-£Arabî fî târîÅihi’s-siyâsî ve
nehŠatihi’l-¼adî¦e (Kahire,ts.). Körfez
bölgesinin siyasî tarihine ve XX. yüzyıl
başlarındaki durumuna dairdir. Müelli
fin diğer eserleri de şunlardır: TârîÅu’lİslâmi’s-siyâsî (I-II,Kahire1934-1937),
el-£Udvân (min19Oktober1956¼attâ
evveliFebrayer1958) (Kahire1959), el
Yemen, târîÅuhu’s-siyâsî mün×ü İstišlâlihî fi’l-šarni’¦-¦âli¦i’l-hicrî (Kahire
1959), el-Va¹anü’l-£Arabî (Kahire1960),
Fay½alü’l-£a¾îm (Neşßetühû, sîretühû,
aÅlâšuhû,bey£atühû,ı½lâ¼âtühû,Åi¹âbühû) (Beyrut1385h.), ¡evratü’l-£Arab

fi’l-šarni’l-£ışrîn, Æåhire (Dârü’l-hilâl,
ts.). Saîd’in yazdığı makalelerin büyük bir

kısmı el-Mušte¹af ve el-£İrfân dergile
rinde yayımlanmıştır.

Kehhâle,Mu£cemü’l-müßellifîn, I, 405-406;
Ziriklî,el-A£lâm(Fethullah), II, 20-21; Münzir el
Mevsılî,e½-Øı¼âfetü’s-Sûriyyevericâlühâ, Dı
maşk 1418/1997, tür.yer.; M. Îsâ Sâlihiyye, “Sa£îd,
Emîn Mu¼ammed Sa£îd”,Mv.AU,XII, 560563.
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Þair, münþî ve devlet adamý.
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Asıl adı Mehmed Said’dir. Diyarbakır’da
doğdu; birçok şair ve devlet adamı yetiştir
miş olan köklü bir aileye mensuptur. Şair,
münşî ve hattat Süleyman Nazif Efen
di’nin (ö. 1832) oğlu, şair İbrâhim Cehdî
Efendi’nin (ö.1789) torunu, Süleyman Na
zif ile Faik Âli Ozansoy’un babasıdır. Henüz
çok küçükken babasını kaybetti ve sıkın
tılar içinde tahsilini tamamladıktan sonra
1849’da Diyarbekir Tahrirat Kalemi’nde
memurluğa başladı. Ardından sırasıyla
Vilâyet Tahrirat başkâtipliğine, mektupçu
muavinliğine, vilâyet mektupçuluğuna ta
yin edildi. 1872’de “mülkiye paşalığı” unva
nı olan mîrimîranlık rütbesiyle Ma‘mûre
tülazîz, iki yıl sonra da Maraş mutasarrıf
lığına getirildi. Ayrıca Muş, Siirt ve Mardin
mutasarrıflıklarında bulundu. Üçüncü defa
tayin edildiği Mardin mutasarrıflığı sırasın
da vefat etti. Kabri Mardin’dedir. İdareci
olarak dürüstlüğüyle tanınmış, görevlerin
deki başarısı dolayısıyla kırk yıl kadar uzun
bir süre Diyarbekir eyaletinin önde gelen
bir yöneticisi olmuştur. Bu sebeple Dicle
Üniversitesi ve Atatürk Kültür Merkezi iş
birliğiyle Diyarbakır’da 2627 Mart 2015
tarihinde Said Paşa ve Süleyman Nazif
Sempozyumu düzenlenmiştir.
Resmî görevleri dışında tarih, edebiyat
ve matematikle uğraşan Said Paşa’nın mü
rettep divançesinde hakîmane manzume
ler dikkati çekmekte, dinî muhtevalı şiirle
ri ise tevhid, münâcât ve mi‘râciyyelerden
meydana gelmektedir. Yaşadığı dönemde
edebî temayüllerle yakından ilgilenmiş,
belâgata dair olan Mîzânü’ledeb’inde
divan şiirinin bazı taraflarını eleştirmiş,
hatta bu eleştirilerinde delil olarak divan
edebiyatının Fuzûlî, Nâbî, Nef‘î ve Nedîm
gibi meşhur şairlerinden örnekler de ver
miştir. Ali Emîrî Efendi, onun hakîmane
üslûpla kaleme aldığı manzumelerini tak
dir ederken Fâik Reşad kendisini vasat
bir şair olarak kabul eder ve şiirle fazla
meşgul olmadığını, nesrinin nazmına gö

SAÝD PAÞA, Diyarbekirli

re daha kuvvetli sayıldığını, bu sebeple
kendisine şairden çok münşî denmesinin
daha uygun olacağını belirtmiştir. Esasen
Mîzânü’ledeb’in hâtimesinde, Osmanlı
ülkesinde şiir yazanların çokluğuna karşılık
nesirle uğraşanların azlığı dolayısıyla ne
sirle meşgul olmayı tercih ettiğini söyler.
Çeşitli antolojilere de alınan, “Müstakîm ol
Hazreti Allah utandırmaz seni” mısraıyla
biten muhammesi meşhurdur.
Eserleri. 1. Dîvançe-i Eş’âr (Diyarbekir
1288). Birkaç yazma nüshasına dayanarak
Kenan Erdoğan tarafından yayımlanmış
tır (DiyarbakırlıSaîdPaşaDivânı, Manisa
2004). 2. İlm-i Hesâb (İstanbul1288). 3.
Tabsıratü’l-insân (İstanbul1289,2.bs.
1307). Bazı ahlâkî konuları içeren eseri
Eren Yavuz yeni harflerle yayımlamıştır
(İnsanaTutulanAyna,İstanbul2015). 4.
Diyarbekir Tarihi (1302/1885tarihli Di
yarbekirSalnâmesi’ninikincikısmıdır).
5. Mir’âtü’l-iber (MufassalTârîh-iUmumî,I-IX,İstanbul1304-1306). Yaratılıştan
başlayan genel bir tarih kitabıdır. 6. Mî
zânü’ledeb (İstanbul1305). İçerik ve dü
zen bakımından klasik bir belâgat kitabı
olmakla beraber değerlendirmeler ve çe
şitli konularda verilen örnekler açısından
devrinin bakış açısını yansıtmaktadır. Da
ha sonraki yıllarda konuyla ilgili bazı eser
lere de örnek olan kitap üzerine Mahmut
Fidancı (Sa’idPaşa:Mîzânü’l-Edeb,1986,
DicleÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü) ve Saliha Aydoğan tarafından birer
yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış (Said
PaşaMizanü’l-edebİnceleme-Metin-Dizin,

Ankara2007,AÜSosyalBilimlerEnstitüsü), bu son çalışma yayımlanmıştır (İstanbul2009). 7. Hulâsa-i Mantık (İstanbul
1310,1315). 8. Mir’ât-ı Sıhhat (Diyarbekir
1287). Antonin Bassou’dan Mehmed Zeki
ile birlikte yaptığı bir çeviridir. 9. Nuhbetü’l-emsâl (İstanbul 1289). Ahmed b.
Muhammed elMeydânî’nin Arapça darbı
meselleri derlediği Mecma£u’l-em¦âl adlı
eserinden yapılmış seçmelerin tercüme ve
şerhidir. 10. Kasîde-i Nûniyye Tercü-
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