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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’l-edeb’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’l-edeb (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.

ÿCen giz To mar

– —SAÝD PAÞA, Diyarbekirli
(1832-1891)

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’l-edeb’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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rıl dı. Bu ta rih ten son ra ma te ma tik ala nında ki ça lış ma la rı na yo ğun la şa rak pek çok eser ka le me al dı. 1979’da elMec mau’lilmiy yü’lIrâk¢’ye, 1988’de Ka hi re’de ki Mecmau’llu ga ti’lAra biy ye’ye üye se çil di. Bi lim di li nin ve özel lik le ma te ma tik te rim le ri nin Arap ça laş tı rıl ma sı ko nu sun da bü yük ça  ba sar fet ti. Ür dün İs lâm Me de ni ye ti Araştır ma la rı Kra li yet Aka de mi si’nin neş ri ni plan la dı ğı, an cak bir ör nek fa si kül le ka lan 
Mevsû£atü’l-¼aŠâra ti’l-İs lâmiy ye’yi hazır la ma dü şün ce si ne ön cü lük et ti, Dic-

ti onary of Sci en ti fic Bib li og raphy’de İs lâm ma te ma tik çi le ri ne da ir mad de ler yaz dı. Mat he ma ti cal Re vi ew, ISIS, His-
to ria Mat he ma ti ca ve Cen tra rum gi bi ulus lar ara sı der gi ler de İs lâm ma te ma tik ta ri hi nin fark lı yön le ri hak kın da ma ka le le ri ya yım lan dı. Saîdân 23 Ocak 1991 ta ri hinde Am man’da ve fat et ti. Ders ki ta bı ve ter cü me le ri dı şın da alt mış be şe ya kın kita bı ve ha cim li ma ka le le ri bu lu nan Saîdân, İs lâm ma te ma tik ve as tro no mi ta ri hi nin pek çok önem li met ni ni neş ret miş tir. Âdil Ah med Cerrâr, onun hak kın da ed-Duktûr 
A¼med Sa£îdân: MuÅtârât min intâci-
hi’l-fikrî adıy la bir ça lış ma yap mış tır (Am-
man1422/2002).

Eserleri.Telif: el-Fik rü’l-insânî fî ¹u-
fû le tihî (Kahire1955), TârîÅu £il mi’l-¼i-
sâbi’l-£Arabî (Amman1971), Æı½½atü’l-
er šåm ve’t-terš¢m (Amman1983), Meş-
rû£u Mec ma£i’l-lu³ati’l-£Ara biyyeti’l-
Ür dü nî li’r-rumûzi’l-£il miy ye ve’l-
£Ara biy ye (Amman1404/1985), Tâ rî Åu 
£il mi’l-cebr fi’l-£âle mi’l-£Arabî: Dirâse 
mu šå re ne ma£a ta¼š¢š li-ehemmi kütü-
bi’l-ceb ri’l-£Ara biy ye (I-II,Küveyt1406/
1986), Æåmûsü mu½¹ala¼âti’r-riyâ ²iy-
yât el-ib tidâßiy ye: Mu¼âve le tâ rî Åiy-
ye (Amman 1408/1987), Mušaddi me 
li-târîÅi’l-fik ri’l-£ilmî fi’l-İs lâm (Küveyt
1409/1988), Hen de se tü Öš lî dis fî ey-
din £Ara biy ye: Ki tâbü U½ûli’l-Öš lî-
dis ma£a İ²â fâ ti’n-Ney rî zî ma£a ki-
tâ bi Tecrîdi Öš lî dis li-£Alî b. A¼ med 
en-Ne se vî (Saîdân bu çalışmasında
Öklid’in Elementler’inin Arapça tercü-
mesiolanU½ûlü’l-hendese [KitâbüU½ûli’l-
Öšlîdis, Kitâbü Öšlîdis] ile Neyrîzî ve
Nesevî’nineserüzerineyaptıklarıçalış-
malarınkısmîneşrinigerçekleştirmiştir
[Amman1411/1991]). Saîdân’ın ba zı maka le le ri şun lar dır: “elU½ûlü’lİ³rîšıy ye li’l£ulû mi’rriyâ²iy ye £in de’l£Arab” (MMMA, 
VII/7[1961],s.81-110); “elE¦erü’lHindî fi’rri yâ ²iy yâ ti’l£Ara biy ye” (el-Eb¼â¦, XV 

[Beyrut1962],s.409-477); “Risâletân fi’l¼i sâbi’l£Ara bî” (MMMA,XIII/1[1967],s.
41-158;Kûşyârb.LebbânileAhmedb.

ÜniversitesiTürkiyatAraştırmalarıEnstitüsü
Dergisi,sy. 27 (2005), s. 145154; İd ris Ka dı oğ lu, 
“DiyarbakırlıSaidPaşaDivanı’ndakiSırfTürkçe
ŞiirlerveŞairinHikmetliBeyitlerindenÖrnek
ler”,DicleÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü
Dergisi,sy. 1, Di yar ba kır 2009, s. 113; a.mlf., 
“SaidPaşave‘Tenezzüh’Şiiri”,TurkishStudies,
X/8 (2015), s. 5368; Ve si le Al bay rak Sak, “Said 

Paşa’nınKasideiBürdeTahmisi”,a.e.,VI II/9 
(2013), s. 523559; “SaidMehmedPaşa(Diyar

bakırlı)”,TDEA,VII, 430; “SaidPaşa”,TürkDün-
yasıEdebiyatçılarıAnsiklopedisi,An ka ra 2007, 
VII, 454. ÿİdrisKadıoğlu

– —SAÎDÂN, Ahmed Selîm
( أحمد سليم سعيدان )

(1912-1991)

Ýslâm matematik tarihi üzerine
yaptýðý çalýþmalarla tanýnan

Filistinliâlim.˜ ™

1912 (ve ya 1914) yı lın da Fi lis tin’in Safed şeh rin de doğ du. İlk ve or ta öğ re ni mi ni Sa fed’de yap tı, li se yi Ku düs’te oku du. Lisans eği ti mi ni ma te ma tik ala nın da Beyrut Ame ri kan Üni ver si te si’nde ta mam la dı 
(1934). 19341948 yıl la rın da Ku düs’te ki elKül liy ye tü’rReşîdiy ye ve elKül liy ye tü’lAra biy ye li se le rin de ma te ma tik ho ca lı ğı yap tı, li se ler için çok sa yı da ma te ma tik ki ta bı ka le me al dı ve Ku düs Rad yo su’nda bi lim sel ha ber le rin ya yı mıy la il gi len di. 
1948’de Lon dra Üni ver si te si’nden ma tema tik ala nın da ikin ci li sans de re ce si ni al dı. 19481969 yıl la rın da Su dan hü kü me ti nin da ve ti üze ri ne Har tum Üni ver si te si’nde ders ver di. Bu sü re zar fın da Su dan okul ların da oku tul mak üze re ma te ma tik ki tapla rı yaz dı. Dok to ra sı nı da Har tum Üni versi te si’nde HintArap arit me ti ği nin ge li şi mi hak kın da ki te ziy le 1966’da bi tir di. 1969’da Ür dün Üni ver si te si Fen Fa kül te si’ne ge çerek pro fe sör un va nı al dı ve emek li ye ay rıldı ğı 1979 yı lı na ka dar fa kül te nin de kan lığı nı yü rüt tü. Ebû Dîs Üni ver si te si’nin kuru lu şu na baş kan lık et mek üze re 1979’da Ku düs’e yer le şen Saîdân, İs ra il yö ne ti mi ta ra fın dan 1981’de gö re vin den uzak laş tı

me si. Gaz ne li ler dev ri şa ir le rin den Ebü’lFeth elBüs tî’ nin £Un vâ nü’l-¼ikem’in den ilk kırk beş be yit lik kıs mın naz men ter cüme si dir. Sü ley man Na zif’in bir mu kad dimey le bir lik te Mah fil der gi sin de ya yım ladı ğı ter cü me yi (sy.XXVI[İstanbul1340],s.
31-32;sy.XXVII[İstanbul1341],s.53-54) Meh met Ata lay, Arap ça met niy le bir likte ye ni harf ler le neş ret miş tir (bk.bibl.). 
11. Kasîde-i Bür de Tahmîsi. Bû sî rî’ nin meş hur ka si de si üze ri ne ya pı lan bu tahmî si Ve si le Al bay rak Sak neş ret miş tir (bk. 

bibl.).
BİBLİYOGRAFYA:Fâik Re şad,Eslâf,İs tan bul 1312, II, 1726; Si-

cill-iOsmânî,III, 49; OsmanlıMüellifleri,II, 241-

244; Ali Emîrî Efen di,Esâmî-iŞu‘arâ-yıÂmid
(haz.GalipGüner–NurhanGüner), An ka ra 2003, 
s. 29; İb nü le min,SonAsırTürkŞairleri,III, 1608
1613; Şev ket Bey sa noğ lu,DiyarbakırlıFikirve
SanatAdamları,An ka ra 1997, II, 1525; Nu ran Bal ta,TürkEdebiyatıTarihiEdebiyatNazari-
yesiGeleneğindeMîzânü’l-Edeb’inYeri(yük-
seklisanstezi,2009), Trak ya Üni ver si te si Sos yal 
Bi lim ler Ens ti tü sü; Ve dat Ye şil çi çek, “Edebiyatı
mızdaNazariyatTartışmalarıveMizânü’lEdeb
AdlıEserinBuTartışmalardakiYeriveÖnemi”, 
UşakÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi,III/2, 
Uşak 2010, s. 115123; Ke nan Er do ğan, “Klâsik
Mi‘râciyyelerdenFarklıBirMi‘râciyye:SaidPaşa
veMi‘râciyyesi”,AtatürkÜniversitesiTürkiyat
AraştırmalarıEnstitüsüDergisi,sy. 12, Er zu rum 
1999, s. 163185; a.mlf., “SaidPaşaDivanına
Göre19.YüzyılDivanŞiirindeGörülenBazıDe
ğişimler”,SelçukÜniversitesiTürkiyatAraştır-
malarıDergisi,sy. 9, Kon ya 2001, s. 83106; Meh met Ata lay, “Ebü’lFethelBustî’ninKasîdei
Nûniyye’sininDiyarbakırlıSaîdPaşaTarafından
YapılanTürkçeManzumTercümesi”,Atatürk
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