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. elƒalîcü’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), elYemen, 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.
BİBLİYOGRAFYA:
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SAÝD PAÞA, Diyarbekirli

—

(1832-1891)

˜

Þair, münþî ve devlet adamý.

™

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’l-edeb’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’l-edeb’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. Mîzânü’l-edeb (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-

Diyarbekirli
Said Paşa

445

SAÝD PAÞA, Diyarbekirli
ÜniversitesiTürkiyatAraştırmalarıEnstitüsü
Dergisi,sy. 27 (2005), s. 145154; İdris Kadıoğlu,

“DiyarbakırlıSaidPaşaDivanı’ndakiSırfTürkçe
ŞiirlerveŞairinHikmetliBeyitlerindenÖrnek
ler”,DicleÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü
Dergisi, sy. 1, Diyarbakır 2009, s. 113; a.mlf.,
“SaidPaşave‘Tenezzüh’Şiiri”,TurkishStudies,
X/8 (2015), s. 5368; Vesile Albayrak Sak, “Said
Paşa’nınKasideiBürdeTahmisi”,a.e., VIII/9
(2013), s. 523559; “SaidMehmedPaşa (Diyar
bakırlı)”,TDEA,VII, 430; “SaidPaşa”,TürkDünyasıEdebiyatçılarıAnsiklopedisi,Ankara 2007,
VII, 454.

ÿİdrisKadıoğlu

–

SAÎDÂN, Ahmed Selîm
( ) أحمد سليم سعيدان

—

(1912-1991)

˜
Diyarbekirli Said Paşa’nın el yazısı ve imzası

mesi. Gazneliler devri şairlerinden Ebü’l
Feth elBüstî’nin £Unvânü’l-¼ikem’inden
ilk kırk beş beyitlik kısmın nazmen tercü
mesidir. Süleyman Nazif’in bir mukaddi
meyle birlikte Mahfil dergisinde yayımla
dığı tercümeyi (sy.XXVI[İstanbul1340],s.
31-32;sy.XXVII[İstanbul1341],s.53-54)
Mehmet Atalay, Arapça metniyle birlik
te yeni harflerle neşretmiştir (bk.bibl.).
11. Kasîde-i Bürde Tahmîsi. Bûsîrî’nin
meşhur kasidesi üzerine yapılan bu tah
mîsi Vesile Albayrak Sak neşretmiştir (bk.
bibl.).
Fâik Reşad,Eslâf,İstanbul 1312, II, 1726; Sicill-iOsmânî,III, 49; OsmanlıMüellifleri,II, 241244; Ali Emîrî Efendi,Esâmî-iŞu‘arâ-yıÂmid
(haz.GalipGüner–NurhanGüner), Ankara 2003,
s. 29; İbnülemin,SonAsırTürkŞairleri,III, 1608
1613; Şevket Beysanoğlu,DiyarbakırlıFikirve
SanatAdamları,Ankara 1997, II, 1525; Nuran
Balta,TürkEdebiyatıTarihiEdebiyatNazariyesiGeleneğindeMîzânü’l-Edeb’inYeri (yükseklisanstezi,2009), Trakya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü; Vedat Yeşilçiçek, “Edebiyatı
BİBLİYOGRAFYA:

mızdaNazariyatTartışmalarıveMizânü’lEdeb
AdlıEserinBuTartışmalardakiYeriveÖnemi”,
UşakÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi,III/2,
Uşak 2010, s. 115123; Kenan Erdoğan, “Klâsik
Mi‘râciyyelerdenFarklıBirMi‘râciyye:SaidPaşa
veMi‘râciyyesi”,AtatürkÜniversitesiTürkiyat
AraştırmalarıEnstitüsüDergisi,sy. 12, Erzurum
1999, s. 163185; a.mlf., “SaidPaşaDivanına
Göre19.YüzyılDivanŞiirindeGörülenBazıDe
ğişimler”,SelçukÜniversitesiTürkiyatAraştırmalarıDergisi, sy. 9, Konya 2001, s. 83106;
Mehmet Atalay, “Ebü’lFethelBustî’ninKasîdei
Nûniyye’sininDiyarbakırlıSaîdPaşaTarafından
YapılanTürkçeManzumTercümesi”,Atatürk
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Ýslâm matematik tarihi üzerine
yaptýðý çalýþmalarla tanýnan
Filistinliâlim.

™

1912 (veya 1914) yılında Filistin’in Sa
fed şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Safed’de yaptı, liseyi Kudüs’te okudu. Li
sans eğitimini matematik alanında Bey
rut Amerikan Üniversitesi’nde tamamladı
(1934). 19341948 yıllarında Kudüs’teki
elKülliyyetü’rReşîdiyye ve elKülliyyetü’l
Arabiyye liselerinde matematik hocalığı
yaptı, liseler için çok sayıda matematik
kitabı kaleme aldı ve Kudüs Radyosu’nda
bilimsel haberlerin yayımıyla ilgilendi.
1948’de Londra Üniversitesi’nden mate
matik alanında ikinci lisans derecesini aldı.
19481969 yıllarında Sudan hükümetinin
daveti üzerine Hartum Üniversitesi’nde
ders verdi. Bu süre zarfında Sudan okulla
rında okutulmak üzere matematik kitap
ları yazdı. Doktorasını da Hartum Üniver
sitesi’nde HintArap aritmetiğinin gelişimi
hakkındaki teziyle 1966’da bitirdi. 1969’da
Ürdün Üniversitesi Fen Fakültesi’ne geçe
rek profesör unvanı aldı ve emekliye ayrıl
dığı 1979 yılına kadar fakültenin dekanlı
ğını yürüttü. Ebû Dîs Üniversitesi’nin ku
ruluşuna başkanlık etmek üzere 1979’da
Kudüs’e yerleşen Saîdân, İsrail yönetimi
tarafından 1981’de görevinden uzaklaştı

Ahmed
Selîm
Saîdân

rıldı. Bu tarihten sonra matematik alanın
daki çalışmalarına yoğunlaşarak pek çok
eser kaleme aldı. 1979’da elMecmau’lil
miyyü’lIrâk¢’ye, 1988’de Kahire’deki Mec
mau’llugati’lArabiyye’ye üye seçildi. Bilim
dilinin ve özellikle matematik terimlerinin
Arapçalaştırılması konusunda büyük ça
ba sarfetti. Ürdün İslâm Medeniyeti Araş
tırmaları Kraliyet Akademisi’nin neşrini
planladığı, ancak bir örnek fasikülle kalan
Mevsû£atü’l-¼aŠârati’l-İslâmiyye’yi ha
zırlama düşüncesine öncülük etti, Dictionary of Scientific Bibliography’de
İslâm matematikçilerine dair maddeler
yazdı. Mathematical Review, ISIS, Historia Mathematica ve Centrarum gibi
uluslar arası dergilerde İslâm matematik
tarihinin farklı yönleri hakkında makaleleri
yayımlandı. Saîdân 23 Ocak 1991 tarihin
de Amman’da vefat etti. Ders kitabı ve
tercümeleri dışında altmış beşe yakın ki
tabı ve hacimli makaleleri bulunan Saîdân,
İslâm matematik ve astronomi tarihinin
pek çok önemli metnini neşretmiştir. Âdil
Ahmed Cerrâr, onun hakkında ed-Duktûr
A¼med Sa£îdân: MuÅtârât min intâcihi’l-fikrî adıyla bir çalışma yapmıştır (Amman1422/2002).
Eserleri.Telif: el-Fikrü’l-insânî fî ¹ufûletihî (Kahire1955), TârîÅu £ilmi’l-¼isâbi’l-£Arabî (Amman1971), Æı½½atü’leršåm ve’t-terš¢m (Amman1983), Meşrû£u Mecma£i’l-lu³ati’l-£Arabiyyeti’lÜr dü nî li’r-rumûzi’l-£il miy ye ve’l£Arabiyye (Amman1404/1985), TârîÅu
£ilmi’l-cebr fi’l-£âlemi’l-£Arabî: Dirâse
mušårene ma£a ta¼š¢š li-ehemmi kütübi’l-cebri’l-£Arabiyye (I-II,Küveyt1406/
1986), Æåmûsü mu½¹ala¼âti’r-riyâ²iyyât el-ibtidâßiyye: Mu¼âvele târîÅiyye (Amman 1408/1987), Mušaddime
li-târîÅi’l-fikri’l-£ilmî fi’l-İslâm (Küveyt
1409/1988), Hendesetü Öšlîdis fî eydin £Arabiyye: Kitâbü U½ûli’l-Öšlîdis ma£a İ²âfâti’n-Neyrîzî ma£a kitâbi Tecrîdi Öšlîdis li-£Alî b. A¼med
en-Nesevî (Saîdân bu çalışmasında
Öklid’in Elementler’inin Arapça tercümesiolanU½ûlü’l-hendese [KitâbüU½ûli’lÖšlîdis, Kitâbü Öšlîdis] ile Neyrîzî ve
Nesevî’nineserüzerineyaptıklarıçalışmalarınkısmîneşrinigerçekleştirmiştir
[Amman1411/1991]). Saîdân’ın bazı ma
kaleleri şunlardır: “elU½ûlü’lİ³rîšıyye li’l
£ulûmi’rriyâ²iyye £inde’l£Arab” (MMMA,
VII/7[1961],s.81-110); “elE¦erü’lHindî
fi’rriyâ²iyyâti’l£Arabiyye” (el-Eb¼â¦, XV
[Beyrut1962],s.409-477); “Risâletân fi’l
¼isâbi’l£Arabî” (MMMA,XIII/1[1967],s.
41-158;Kûşyârb.LebbânileAhmedb.

