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SÂHÝPKIRAN

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 Ce rî detü’ş-Şarš 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 el-Mušte¹af ’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 
eş-Şaršu’l-ednâ’yı neş ret ti. 19361939 ara sın da er-Râbı¹atü’l-£Ara biy ye 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 Ni dâßü’l-va¹an’da ya zar lı ğa baş la dı. Emîn Saîd Lüb nan’da ve fat et ti 
(Ziriklî,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. Sîre tü Mu½¹afâ Ke mal 
Bâ şâ ve târîÅu’l-¼are ke ti’t-Tür kiy ye-
ti’l-va ¹a niy ye fi’l-Anâdûl (Kahire1922,
KerîmHalîlSâbit’lebirlikte). 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 (GaziMus-
tafaKemalPaşa’nınHayatı,Anadolu’da
Türk Milli Mücadelesi, İstanbul 2010), Cem Ak kaş ta ra fın dan İn gi liz ce’ye (The 

LifeofMustafaKemalPashatheTurkish
NationalStruggleinAnatolia, İstanbul

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-
kender,Rüstemgibi), 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 (İskender,CengizHan
veTimur) 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.
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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
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re da ha kuv vet li sa yıl dı ğı nı, bu se bep le ken di si ne şa ir den çok münşî den me si nin da ha uy gun ola ca ğı nı be lirt miş tir. Esa sen 
Mî zâ nü’ledeb’in hâti me sin de, Os man lı ül ke sin de şi ir ya zan la rın çok lu ğu na kar şı lık ne sir le uğ ra şan la rın az lı ğı do la yı sıy la nesir le meş gul ol ma yı ter cih et ti ği ni söy ler. Çe şit li an to lo ji le re de alı nan, “Müs takîm ol Haz reti Al lah utandır maz se ni” mıs ra ıy la bi ten mu ham me si meş hur dur.

Eser le ri. 1. Dîvan çe-i Eş’âr (Di yar be kir 

1288). Bir kaç yaz ma nüs ha sı na da ya na rak Ke nan Er do ğan ta ra fın dan ya yım lan mıştır (DiyarbakırlıSaîdPaşaDivânı, Ma ni sa 

2004). 2. İlm-i Hesâb (İstanbul1288). 3. 
Tab sı ra tü’l-insân (İstanbul1289,2.bs.
1307). Ba zı ahlâkî ko nu la rı içe ren ese ri Eren Ya vuz ye ni harf ler le ya yım la mış tır 
(İnsanaTutulanAyna,İstanbul2015). 4. 
Di yar be kir Ta ri hi (1302/1885tarihliDi

yarbekirSalnâmesi’ninikincikısmıdır). 
5. Mir’âtü’l-iber (MufassalTârîh-iUmu-
mî,I-IX,İstanbul1304-1306). Ya ra tı lış tan baş la yan ge nel bir ta rih ki ta bı dır. 6. Mî

zâ nü’ledeb (İstanbul1305). İçe rik ve düzen ba kı mın dan kla sik bir belâgat ki ta bı ol mak la be ra ber de ğer len dir me ler ve çeşit li ko nu lar da ve ri len ör nek ler açı sın dan dev ri nin ba kış açı sı nı yan sıt mak ta dır. Da  ha son ra ki yıl lar da ko nuy la il gi li ba zı eserle re de ör nek olan ki tap üze ri ne Mah mut Fi dan cı (Sa’idPaşa:Mîzânü’l-Edeb,1986,
DicleÜniversitesiSosyalBilimlerEnsti-
tüsü) ve Sa li ha Ay do ğan ta ra fın dan bi rer yük sek li sans te zi ola rak ha zır lan mış (Said
PaşaMizanü’l-edebİnceleme-Metin-Dizin, 
Ankara2007,AÜSosyalBilimlerEnstitü-
sü), bu son ça lış ma ya yım lan mış tır (İstan-
bul2009). 7. Hu lâ sa-i Man tık (İstanbul
1310,1315). 8. Mir’ât-ı Sıh hat (Di yar be kir 

1287). An to nin Bas sou’dan Meh med Ze ki ile bir lik te yap tı ğı bir çe vi ri dir. 9. Nuhbe-
tü’l-emsâl (İstanbul 1289). Ah med b. Mu ham med elMeydâ nî’ nin Arap ça dar bıme sel le ri der le di ği Mec ma£u’l-em ¦âl ad lı ese rin den ya pıl mış seç me le rin ter cü me ve şer hi dir. 10. Ka sî de-i Nûniy ye Ter cü-

kıs mı el-Mušte¹af ve el-£İrfân der gi lerin de ya yım lan mış tır.
BİBLİYOGRAFYA:Kehhâle,Mu£cemü’l-müßellifîn, I, 405-406; Zi riklî,el-A£lâm(Fethullah), II, 20-21; Mün zir elMev sı lî,e½-Øı¼âfetü’s-Sûriyyevericâlühâ,Dı

maşk 1418/1997, tür.yer.; M. Îsâ Sâli hiy ye, “Sa£îd, 

Emîn Mu¼am med Sa£îd”,Mv.AU,XII, 560563.
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Þair, münþî ve devlet adamý.˜ ™

Asıl adı Meh med Sa id’dir. Di yar ba kır’da doğ du; bir çok şa ir ve dev let ada mı ye tiş tirmiş olan kök lü bir ai le ye men sup tur. Şair, münşî ve hat tat Sü ley man Na zif Efendi’ nin (ö. 1832) oğ lu, şa ir İbrâhim Ceh dî Efen di’ nin (ö.1789) to ru nu, Süleyma n Nazif ile Fa ik Âli Ozan soy’un ba ba sıdır. He nüz çok kü çük ken ba ba sı nı kay bet ti ve sı kıntı lar için de tah si li ni ta mam la dık tan son ra 
1849’da Di yar be kir Tah ri rat Kale mi’nde me mur lu ğa baş la dı. Ar dın dan sı ra sıyla Vilâ yet Tah ri rat başkâtip li ği ne, mektupçu mua vin li ği ne, vilâyet mektupçu lu ğu na tayin edil di. 1872’de “mül ki ye pa şalı ğı” un vanı olan mîrimîran lık rüt be siy le Ma‘ mû retü lazîz, iki yıl son ra da Ma raş mu ta sar rıflı ğı na ge ti ril di. Ay rı ca Muş, Si irt ve Mar din mu ta sar rıf lık la rın da bu lun du. Üçün cü de fa ta yin edil di ği Mar din mu ta sar rıf lı ğı sı ra sında ve fat et ti. Kab ri Mar din’de dir. İda re ci ola rak dü rüst lü ğüy le ta nın mış, gö rev le rindeki ba şa rı sı do la yı sıy la kırk yıl ka dar uzun bir sü re Di yarbekir eya le ti nin ön de ge len bir yö ne ti ci si ol muş tur. Bu se bep le Dic le Üni ver si te si ve Ata türk Kül tür Mer ke zi iş bir li ğiy le Diyar ba kır’da 2627 Mart 2015 ta ri hin de Said Pa şa ve Sü leyman Na zif Sem poz yu mu dü zen len miş tir.Resmî gö rev le ri dı şın da ta rih, ede bi yat ve ma te ma tik le uğ ra şan Sa id Pa şa’nın müret tep di van çe sin de hakîma ne man zu meler dik ka ti çek mek te, dinî muh te va lı şi ir leri ise tev hid, münâcât ve mi‘râ ciy ye ler den mey da na gel mek te dir. Ya şa dı ğı dö nem de edebî temayül ler le ya kın dan il gi len miş, belâga ta da ir olan Mî zâ nü’ledeb’in de di van şi iri nin ba zı ta raf la rı nı eleş tir miş, hat ta bu eleş ti ri le rin de de lil ola rak di van ede bi ya tı nın Fuzûlî, Nâbî, Nef‘î ve Nedîm gi bi meş hur şa ir le rin den ör nek ler de vermiş tir. Ali Emîrî Efen di, onun hakîma ne üslûpla ka le me al dı ğı man zu me le ri ni takdir eder ken Fâik Re şad ken di si ni va sat bir şa ir ola rak ka bul eder ve şi ir le faz la meş gul ol ma dı ğı nı, nes ri nin naz mı na gö  

2011) çev ril miş tir. 2. Mü lû kü’l-müs-
limî ne’l-mu£â½ırîn ve dü ve lü hüm (Ka

hire1352/1933). Çağdaş müs lü man hüküm dar la rın ha yat ve şah si yet le riy le bu dö nem de ya pı lan ant laş ma la ra ait 137 bel ge yi içe rir. 3. e¦-¡ev ra tü’l-£Ara biy-
ye tü’l-kübrâ (I-III,Kahire1933-1935). XX. yüz yıl baş la rın da Os man lı yö ne ti mi ne kar şı baş la tı lan ay rı lık çı Arap is yan la rı nı ay rın tı lı bi çim de ele alan bir ça lış ma dır. 
4. Es râ rü’¦-¦ev ra ti’l-£Ara biy ye ti’l-küb-
râ ve meßsâtü’ş-Şerîf ¥üse yin (Beyrut
1934). Os man lı yö ne ti mi al tın da ki Arap top rak la rın da Şerîf Hü se yin ön der li ğin de 
1916’da baş la yan Arap is ya nı ve Şerîf Hüse yin’in fa ali yet le ri ne da ir dir. 5. Ey yâ mü 
Ba³dâd, Va½fün şâ mi lün li-nehŠati’l-
£Irâši’l-¼adî¦ ve li-me£âli mi hi’l-¼adî¦e 
(Kahire1934). Mü el li fin özel lik le Bağ dat zi ya re ti es na sın da ki göz lem le ri ve mo dern Irak’ın olu şu mu na da ir bir ça lış ma dır. 6. 
Dev le tü’l-Ye men ve dev le tü Âli’s-
Su£ûd (Kahire1934). 7. Neşßetü’d-dev-
le ti’l-İslâmiy ye (Fet¼uCezîreti’l-£Arab
ve¼urûbü’l-İslâmve’l-İmbarâtûriyyetü’l-
Fârisiyye) (Kahire1934). 8. Tâ rî Åu’l-is-
ti£mâri’l-Fransî ve’l-İtâlî fi’l-bi lâ di’l-
£Arab (Kahire 1937). 9. Tâ rî Åu Mı½-
ri’s-siyâsî mi ne’l-¼am le ti’l-Fran siy ye 
se ne ti 1798 ilâ in hiyâri’l-me le kiy ye 
1952 (Kahire1959). 10. el-Cum hû riy-
ye tü’l-£Ara biy ye tü’l-müt ta ¼i de (Kahire
1959). Eser de Mı sır ve Su ri ye ara sın da 1 Şu bat 1958’de ilân edi len ve iki ül ke nin si yasî ola rak bir leş me siy le oluş tu ru lan dev le tin ku ru lu şu ve ilk yı lı ele alın makta dır. Bu bir lik 1961’de so na er miş tir. 11. 
Sî re tü’l-İmâm eş-ŞeyÅ Mu ¼am med b. 
£Ab dil vehhâb (1960,baskıyeriyok). 12. 
TârîÅu’d-dev le ti’s-Su£ûdiy ye (I-III,Bey-
rut1964). 13. e¦-¡ev ra tü min 23 Yul yu 
1952 ilâ Ok to ber 1956 (Kahire1959). 
1950’li yıl lar da Mı sır’da mey da na ge len dar be le ri ele alan bir ça lış ma dır. 14. el

ƒa lî cü’l-£Ara bî fî tâ rî Åi hi’s-siyâsî ve 
nehŠati hi’l-¼adî¦e (Kahire,ts.). Kör fez böl ge si nin si yasî ta ri hi ne ve XX. yüz yıl baş la rın da ki du ru mu na da ir dir. Mü el lifin di ğer eser le ri de şun lar dır: Tâ rî Åu’l-
İslâmi’s-siyâsî (I-II,Kahire1934-1937), 
el-£Udvân (min19Oktober1956¼attâ
evveliFebrayer1958) (Kahire1959), el

Ye men, tâ rî Åu hu’s-siyâsî mün×ü İs-
tiš lâ li hî fi’l-šar ni’¦-¦âli¦i’l-hicrî (Kahire
1959), el-Va ¹a nü’l-£Arabî (Kahire1960), 
Fay ½a lü’l-£a¾îm (Neşßetühû,sîretühû,
aÅlâšuhû,bey£atühû,ı½lâ¼âtühû,Åi¹â-
bühû) (Beyrut1385h.), ¡ev ra tü’l-£Arab 
fi’l-šar ni’l-£ışrîn, Æåhi re (Dârü’l-hilâl,
ts.). Saîd’in yaz dı ğı ma ka le le rin bü yük bir Diyarbekirli
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