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âlim le ri kar şı çık tı ve Ez her ha ti bi Şeyh Mus ta fa elKayâtî, Sa î dî’yi des tek le yen bir ma ka le yaz dı (a.g.e.,s.98-99). Bu ara da Sa î dî, 1928’de Ez her şey hi olan bir di ğer ıs la hat sa vu nu cu su Mu ham med Mus tafa elMerâg¢’nin gö rüş le ri ni des tek le yen ya zı lar ka le me al dı. Sa î dî’ nin ho ca sı ve elCâmiu’lAh medî’nin şey hi olan Mu hammed b. İbrâhim ezZavâhirî ile gö rü şen Merâg¢’nin ara cı lı ğıy la uy gu la nan ma aş ke sin ti si kal dı rıl dı. 1929’da el-Belâ³ dergi sin de bu de fa ta ri kat la ra yö ne lik eleş ti rile ri çı kın ca bir Şâzelî şey hi olan Zavâhirî’yi, ar dın dan İs lâm’da si ya set hür ri ye ti ko nu lu ma ka le sin de ki, “İs lâm’da yö ne tim halk ların elin de dir; halk lar di ler se mo nar şi, diler se cum hu ri yet re ji mi ku rar” şek lin de ki ifa de siy le de Kral Fuâd’ı öf ke len dir di. Çağda şı Ali Ab dürrâzık gi bi İs lâm’ın bir dev let sis te mi tek lif et me di ği, an cak yö ne ten ve yö ne ti len ara sın da ki hu ku ku be lir le di ği dü şün ce si ni sa vun du.
1932 yı lın dan iti ba ren Ez her Üni ver site si Arap Di li Fa kül te si’nde ho ca ola rak gö re ve baş la yan Sa î dî, Mu ham med Abduh ve M. Mus ta fa elMerâg¢’nin fi kirle ri doğ rul tu sun da ya yım la nan haf ta lık 

es-Siyâse tü’l-üsbû£iy ye ga ze te sin de ma ka le ler yaz dı. Fı kıh il mi nin mo dern dö nem de uy gu la na bi lir lik so ru nu nun çö zü mü ne da ir ya zı la rın dan do la yı Ezher’den ih ra cı gün de me gel di (1937). Merâg¢’nin bu na kar şı çık ma sı üze ri ne bu so run Sa î dî’ye beş yıl kı dem ve ril me me si ve Ez her’in Tan ta’da ki bi ri mi ne nak liy le so nuç lan dı. Bu dö nem de de el-Menâr, 
er-Risâle, el-Belâ³, Kev ke bü’ş-şarš, 
el-AÅbâr, Livâßü’l-İs lâm, el-Hi dâ ye 
(Irak), er-Râßid (Küveyt) gi bi ga ze te ve der gi ler de ma ka le le ri ya yım landı. Ge nel ola rak edebi yat, i‘câzü’lKur’ân, ic ti had, te set tür, dü şün ce öz gürlü ğü, İs lâm bir liği, si yer, kelâm ve fı kıh il mi nin tec di di ne yö ne lik ya zı lar ka le me al dı.

1939’da Tan ta’dan Ka hi re’ye dön dü. 19401950 yıl la rın da, baş ta ken di si ni 

ofPublicationsofAhmadSal¢mSa£¢dån(1914-
1991)ontheHistoryofMathematicsandAstro
nomyinIslamicCivilizationandListofMedieval
ArabicTextsPublishedbyHim”,a.e.,s. 439443; İb râ him b. Ab dul lah elHâzimî,Mevsû£atüa£lâ-
mi’l-šarni’r-râbi££aşerve’l-Åâmis£aşerel-hicrî
fi’l-£âlemi’l-£Arabîve’l-İslâmî,Ri yad 1419, I, 395
397; Ebû Be kir Hâ lid Sa‘dul lah, “Sa£îdân,A¼med
Selîm”,Mv.AU,XII, 594599.
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29 Şâban 1311’de (7Mart1894) Dekahli ye vilâye ti ne bağ lı Ecâ’da doğ du. Ai le si, Saîd böl ge sin de ki Asyût’a bağ lı Men felût bel de sin den gel di ği için Sa î dî nis be siy le ta nın mış tır. Çift çi lik le uğ ra şan ba ba sı Ab dül vehhâb ken di si he nüz bir ay lık ken ve fat et ti ğin den ai le nin ge çi mi ni an nesi sağ la ma ya ça lış tı. Öğ re nim ha ya tı na köy mek te bin de baş la dı, par lak zekâsı ve çalış kan lı ğı ile ken di ni gös ter di. 1914’te kaydol du ğu Tan ta’da ki Ez her’e bağ lı elMa‘he dü’lAh medî’yi ba zı sı nıf la rı okumada n bi tir di. Ka hi re’de gir di ği im ti han da âlimiy ye dip lo ma sı al dı (1918). Öğ re ni mi es nasın da ilmî ve edebî ya yın la rın ya nı sı ra va tan se ver lik duy gu su nun ge liş mesin de önem li ro lü olan Va tan Par ti si’nin ya yın or ga nı baş ta ol mak üze re gün lük ga ze te le ri ta kip et ti (TârîÅu’l-ı½lâ¼,s.93). Me zun ol du ğu yıl elMa‘he dü’lAh medî’ye ho ca ola rak ta yin edil di; Arap ede bi ya tı, belâgat, ha dis, fel se fe ve man tık dersle ri ver di.Ez her’de ta kip edi len eği tim me tot ve müf re da tı nın ça ğın ge ri sin de kal dı ğı ve ıs lah edil me si ge rek ti ği ni söy le yen Sa î dî, bu ra da oku tu lan ders ki tap la rı nı eleş ti ren ma ka le ve ki tap lar yaz dı. Bu ko nu da ka leme al dı ğı Našdü ni¾âmi’t-ta£lîmi’l-¼adî¦ 
li’l-Ez her baş lık lı ese ri he nüz ba sıl ma dan öğ ren ci ler ara sın da olum lu kar şı la nır ken elMa‘he dü’lAh medî’de ki ho ca la rı ta rafın dan eleş ti ril di ve ens ti tü den ay rıl ma sı is ten di. Ge le cek tep ki ler den çe kin di ği için ese rin ba sı mı nı beş yıl ge cik tir di. Mı sır’ın Bir le şik Kral lık’tan ba ğım sız lı ğı nı ka zanma sı nın ar dın dan ki ta bı nı 1924’te neş ret ti ve bu ese riy le ka mu oyun da ıs la ha tın günde me gel me si ni he def le di. Bu nun üze ri ne Dinî Ens ti tü İda re Mec li si, Sa î dî’ nin maaşı nın ya rı sı nın ke sil me si ne ka rar ver di. An cak bu ka ra ra Ez her’in ön de ge len ba zı 

Aliel-Erbîlî’yeaitbirerrisâleninneşridir); “Ri sâ le tân fi’lhen de¦e tün sebâni ilâ Er şimi dîs” (MMMA,XXVI/2[1982],s.571-623); “Te¦ lî ¦ü’zzâvi ye fi’lu½ûri’lİs lâmiy ye” 
(MMMA,XXVIII/1[1983],s.99-137;konuy-
lailgilidörtrisâleninneşridir); “elLu ³atü’l£Ara biy ye ve’lmen he ciy ye tü’l£il miy ye elmu£â ½ı ra” (MMLA,LXV[1409/1989],s.
132140).

Neşir: Kûşyâr b. Lebbân, ªarâßifü’l-
¼i sâb (MMMA,IX/2[1963],s.291-320); a.mlf., Ki tâb fî u½ûli’l-¼i sâbi’l-Hin dî 
(MMMA,XIII/1[1967],s.53-83); Na sî rüddîni Tûsî, Cevâmi£u’l-¼i sâb bi’t-taÅt 
ve’t-türâb (el-Eb¼â¦,XX/2[Beyrut1967],
s.91-164;XX/3,s.213-292); Ebü’lVefâ elBûz câ nî, Ki tâbü’l-Menâzi li’s-seb£ (Târî-
Åu£ilmi’l-¼isâbi’l-£Arabî,Amman1971,s.
64-368); Ke recî, el-Kâfî fi’l-¼isâb (cebirle
ilgilikısmınneşri;TârîÅu£ilmi’l-¼isâbi’l-
£Arabî,s.367-466); Ah med b. İb râ him elÖk lî di sî, el-Fu ½ûl fi’l-¼i sâbi’l-Hin dî 
(Amman 1393/1973; Halep 1404/1984;
Saîdânbueserinotlarlaİngilizce’yeçe-
virmiştir [TheArithmeticofal-Uqlîdisî, 
Dordrecht-Boston1978]); Sâbit b. Kurre, Ki tâbü’l-A£dâdi’l-mü te¼âbbe (Am-
man 1977); Yaîş b. İbrâhim elÜmevî, 
Me râ si mü’l-in tisâb fî me£âli mi’l-¼i sâb 
(Haleb1401/1981); İbrâhim b. Si nân b. Sâbit esSâbî, Resâßilü İbn Si nân (Kü-
veyt1403/1983); Ebû Saîd esSic zî, Ki tâb 
fî Teshîli’s-sü bül li’stiÅ râ ci’l-eşkâli’l-
hen de siy ye (ResâßilüİbnSinâniçinde,
s. 339-372); İb nü’lBen nâ elMer râ küşî, el-Mašålât fî £il mi’l-¼i sâb (Amman
1403/1984); a.mlf., Ki tâbü’l-U½ûl ve’l-
mu šad de mât fi’l-cebr ve’l-mu šå be-
le (TârîÅu£ilmi’l-cebrfi’l-£âlemi’l-£Arabî, 
Küveyt1986,II,498-585); Ab dül kå hir elBağ dâ dî, et-Tek mi le fi’l-¼i sâb (Küveyt
1406/1985;bueserlebirlikteBağdâdî’nin
Kitâbfi’l-Mi½â¼aadlırisâlesinideneşret-
miştir[s.333-382]); Ebû Kâmil Şücâ‘ b. Es lem, Ki tâbü ªarâßifi’l-¼i sâb (TârîÅu
£ilmi’l-cebrfi’l-£âlemi’l-£Arabî,Küveyt1986,
I,67-80).

BİBLİYOGRAFYA:Sâmî Ha lef Hamârneh,Delîlü’l-bâ¼i¦înfîtâ-
rîÅi’l-£ulûm£inde’l-£Arabve’l-müslimîn,Ha lep 
1400/1980, s. 189; M. Ömer Hamâde,A£lâmü
Filis¹în,Dı maşk 1985, s. 183184; M. Hayr Rama zan Yûsuf,TekmiletüMu£cemi’l-müßellifîn,
Bey rut 1418/1997, s. 3839; a.mlf.,Mu£cemü’l-
müßellifîne’l-mu£â½ırîn: Vefeyâtü 1315-1424
(1897-2003),Ri yad 1425/2004, I, 64; Ah med elAlâvi ne,et-Te×yîlve’l-istidrâk£alâMu£cemi’l-
müßellifîn,Cid de 1423/2002, s. 27; “A¼medSelîm
Sa£îdân”,MMLAÜr.,XIV/39 (1990), s. 359360; B. A. Ro sen feld, “InMemoriam:AhmadSal¢m
Sa£¢dån(1914-1991)”,HistoriaMathematica,XIX 

(1992), s. 438439; J. P. Ho gen dijk, “Bibliography
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ı½lâ¼ fi’l-Ez her ve ½afa¼ât mi ne’l-cihâd 
fi’l-ı½ lâ¼ (Kahire1943), el-Mü ced didûn 
fi’l-İs lâm mi ne’l-šar ni’l-ev vel (Kahire
1951,1416/1996), es-Siyâse tü’l-İslâmiy-
ye fî £ah di’l-Åulefâßi’r-râşidîn (Kahire
1961), es-Siyâse tü’l-İs lâ miy ye fî £ah-
di’n-nü büv ve (Kahire,ts.).

Fıkıh: el-Mîrâ¦ fi’ş-şerî£ati’l-İs lâ miy-
ye ve’ş-şerâßi£i’s-semâviy ye ti’l-va²£iy-
ye (Kahire1934), el-Fıšhü’l-mu½av ver 
fi’l-£ibâdât £alâ me×he bi’l-İmâm eş-Şâ-
fi£î (Kahire1938), Fî Meydâni’l-ic ti hâd 
(Kahire1949), el-ÆaŠâya’l-kübrâ fi’l-İs-
lâm (Kahire1960;YusufKılıçtarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir [İslâmTarihinde
En Mühim Hukukî Kararlar, İstanbul
1997]), Ta£lîšåt £alâ şer¼i’s-Sirâciy ye 
fî £il mi’l-mîrâ¦ (baskıyerivetarihiyok). 
DiğerEserleri: Î²â¼u man¹ıši’l-šadîm 
fî met ni’t-Teh×îb li’s-Sa£d et-Teftâzânî 
ve şer¼uhû li’l-ƒabî½î (Kahire1940), el-

¥ür riy ye tü’d-dîniy ye fi’l-İs lâm (Kahire
1375/1955), Tevcîhât ve ta¼š¢šåt fî £ış-
rî ne ¼adî¦en ne be viy yen (Kahire1956), 
Ri sâ le tü’l-İs lâm (Kahire1959), el-Æurßân 
ve’l-¼ük mü’l-is ti£mârî (Kahire,ts.), Şer-
¼u ve ¼avâşî Zü be di’l-£ašåßidi’n-Nese-
fiy ye (Kahire,ts.), Min ey ne neb deß? 
(Kahire,ts.), el-Vasî¹ fî tâ rî Åi’l-felsefeti’l-
İs lâ miy ye (Kahire,ts.). Sa î dî ay rı ca İbn Sinân elHafâcî’nin Sır rü’l-fe½â¼a (Kahi-
re1372/1953), Şem sed din İbn To lun edDı maşk¢’nin Bes¹u sâmi£i’l-müsâmir fî 
aÅ bâri Mecnûni Benî £Âmir (Kahire
1383/1964) ad lı eser le ri ni ve Mecnûn’un şi ir le ri ni çe şit li kay nak lar dan der le ye rek 
Şer¼u Dîvâni Mecnûn: Leylâ li-Æays b. 
Mü lev va¼ el-£Âmirî adıy la neş ret miş tir 
(Kahire1960).Sa î dî hak kın da Mersîl Ab dülhâdî Ab dullah İsmâil eş-ŞeyÅ £Ab dül mü te£âl es-
Sa£î dî ve dirâsâtü hü’l-belâ³ıy ye ad lı yük sek li sans te zi (1993,Câmiatü’l-Ezher
külliyyetü’d-dirâsâti’l-İslâmiyye fer‘u’l-
benât), Mus ta fa Ab dur rah man İbrâhim, 
en-Nitâcü’l-edebî li’ş-ŞeyÅ £Ab dil mü-
te£âl es-Sa£î dî mev Šû£â tü hû ve Åa-
½âßi½uh ad lı dok to ra te zi (1994,Câmiatü’l-
Ezherkülliyyetü’l-lugati’l-Arabiyye) ha zırla mış, İs met Nassâr, ¥aš¢šatü’l-u½û liy-
ye ti’l-İs lâ miy ye fî fik ri’ş-ŞeyÅ £Ab dil-
mü te£âl es-Sa£î dî adıy la bir eser ka le me al mış tır (Kahire2004). Ay rı ca Sa î dî’ nin dü şün ce le ri hak kın da Feyyûm Dârü lulûm Fa kül te si’nde, “£Ab dül mü te£âl esSa£î dî ve’lu½ûliy ye tü’lcedîde” (1423/2002) ve Ka hi re Üni ver si te si Benî Su veyf Şu be si’nde 
Mef hûmü’l-u½ûliy ye bey ne’l-³arb ve’l-
İs lâm fî fik ri’ş-ŞeyÅ £Ab dil mü te£âl es-
Sa£î dî (1425/2004) adıy la iki ilmî top lan tı 

(Kahire1939;Ebü’l-Atâhiye’ninşiirivebi-
yografisinineleştirelolarakelealındığı
bireserdir), en-Na¼vü’l-cedîd (Kahire
1947), Esrârü’t-tem¦îl bey ne’¹-¹arîša ti’l-
ede biy ye ve’t-tašrîriy ye (Kahire1955), 
Bu³ ye tü’s-sâlik ilâ EvŠa¼i’l-mesâlik 
(Kahire1384/1964), el-Be lâ ³a tü’l-£âliye 
(nşr.AbdülkådirHüseyin,Kahire1420/
2000), Bu³ye tü’l-Î²â¼ li-TelÅî½i’l-Mif-
tâ¼ fî £ulûmi’l-belâ³a (I-IV,Kahire1426/
2005;Hatîbel-Kazvînî’ninkendieseriiçin
şerhmahiyetindekalemealdığıel-Î²â¼’ın
şerhidir), Ta£lîšåt £alâ Sır ri’l-fe ½â ¼a 
li’bni Sinân el-ƒafâcî (Kahire,ts.), Ra-
vâßi£u’n-na¾m ve’n-ne¦r (Tanta, ts.). Mü el li fin bun la rın ya nı sı ra şu eser le ri de kay de di le bi lir: Zi£âme tü’ş-şi£ri’l-Câ hi lî 
bey ne İm rußi’l-Æays ve £Adî b. Zeyd 
(Kahire1934), MuÅtârâtü’ş-şi£ri’l-Câ-
hi lî (Kahire1952), Dirâse tü ki tâ bin fi’l-
be lâ ³a (Kahire,ts.), Şe×erât £alâ Şer ¼i 
Şü×ûri’×-×eheb fî ma£ri fe ti ke lâ mi’l-
£Arab (Tanta, ts.;Kahire1946), Ma£a 
za£îmi’l-ede bi’l-£Arabî fi’l-šar ni’l-£ış-
rîn (Kahire,ts.), el-Mušar rar min tâ rî Åi 
ede bi’l-lu³a li-¹ullâbi’s-se ne ti’r-râbi£a 
(baskıyerivetarihiyok), el-Kü meyt b. 
Zeyd şâ£irü’l-£a½ri’l-Mer vâ nî (Kahire,
ts.), el-I½ lâ ¼u’l-İs lâmî fî ede bi ½ad ri’l-
İs lâm (EzherKtp.,nr.7165,müsvedde
halinde), e¦-¡ev ra tü’l-ede biy ye li-šu-
dâ ma’l-mü vel ledîn (EzherKtp.,nr.7166,
müsveddehalinde), er-Ric£iy ye tü’l-ede-
biy ye fi’l-£a½ri’l-Mer vâ nî (EzherKtp.,nr.
361,müsveddehalinde).

Kur’anAraştırmaları: el-Aš vâ lü’l-¼i-
sân fî ¼üs ni na¾mi’l-Æurßân (Tanta,
ts.), Di râ sât Æurßâniy ye (Kahire1959), 
el-Ez her ve Kitâbü Di râ sât Æurßâniy ye 
(Kahire1964;müellifinDirâsâtÆurßâniyye 

adlıeserineEzherulemâsınınyönelttiği
eleştirilerecevaptır), en-Na¾ mü’l-fennî 
fi’l-Æurßân (Kahire,ts.,1992;Kur’an’daki
114sûreniniçeriğiniözetleyen,âyetve
sûrelerintertibi,bunlararasındakimüna-
sebetlerinüzûlsebepleribağlamındain-
celeyenmüellif,bueseriniDozyveCarlyle
gibişarkiyatçılarınKur’an’ınnazmıveüs-
lûbunayönelikeleştirilerinereddiyeola-
rakkalemealmıştır;Ttrc.HüseyinElmalı,
Kur’ân:EdebîMesaj,İzmir1999,2006).

Tarih,SiyasetveEğitim: Našdü ni ¾â-
mi’t-ta£lîmi’l-¼adî¦ li’l-Ez he ri’ş-şerîf ve 
ke li me tün fi’t-ta£dîli’l-cedîdi’½-½âdır fî 
1342 h. (Kahire1924), Şebâbü Æu reyş 
fi’l-£ah di’s-sırrî li’l-İs lâm (Kahire1927), 
Tâ rî Åu’l-cemâ£ati’l-ûlâ li’ş-şe bâ bi’l-
müs limîn bi-riyâse ti’n-nebî (Tanta
1930), Tâ rî Åu’l-£Arab fi’l-Câhi liy ye ve 
½ad ri’l-İs lâm (Kahire1933), Tâ rî Åu’l-

ga ze te ve der gi ler de ede bi yat ve fel sefe tar tış ma la rı na yö ne lik ya zı lar yaz ma ya teş vik eden Mus ta fa Ab dürrâzık ol mak üze re fi kir le rin den et ki len di ği Mu hammed Ab duh’un ta le be le riy le iliş ki le ri ni güç len dir di. Mu ham med Hü se yin Hey kel, Tâhâ Hü se yin, Ab bas Mahmûd elAkkåd, Ah med Emîn, Zekî Mübârek, Mu hib büddin elHatîb, Mus ta fa Sab ri Efen di, Abdur rah man İlîş, Ha san Kâmil esSay rafî, Ali Ab dülvâhid Vâfî, Mu ham med elGazzâlî gi bi ilim ve fi kir adam la rıy la tar tış ma lar da bu lun du. Kı dem le il gi li ya sak kal dı rıl mamak la bir lik te 1951’de Ez her Üni ver si te si Arap Di li Fa kül te si’nde ki gö re vi ne dön dü. 
7 Mart 1959’da emek li ye ay rıl dık tan son ra da fi kir le ri ni sa vun ma ya de vam et ti. Seyyid Ku tub ve Mevdûdî ile de sos yal ve si yasal ko nu lar da tar tış ma la rı ol du. 13 Ma yıs 
1966’da ve fat et ti.Ab dül mü teâl esSa î dî mür te din öl dürül me si, oruç ta zor lan ma gi bi ge le neksel kelâm ve fı kıh kül tü rün de yer alan fa kat mo dern dün ya nın te lak ki le riy le uyuşma yan ba zı gö rüşleri ve uy gu la maları sorgula ma sı, bu tür gö rüş le re mes net teşkil eden âyet le re ye ni yo rum lar ge tirme si ve ye ni lik çi gö rüş ler ile ri sür me siyle ta nı nır. Ona gö re ge le nek sel ilim le rin ya nı sı ra mo dern ilim le rin de öğ re nil me si ge re kir. Mo dern dö nem geç mi şin bi ri kimi üze ri ne ku ru lu dur ve bi ri di ğe rin den ayrı dü şü nü le mez. Av ru pa’nın bü yük üniver si te le ri gi bi kök lü bir mü es se se olan Ez her’de çok yön lü eği ti me gi dil me li dir. Kla sik me tin ler de iba re çöz me ye ön ce lik ve ren oku ma la ra da ya lı öğ re nim za man kay bın dan baş ka bir şey de ğil dir. Mo dern dö ne min me se le le ri ne ışık tu ta cak, din de ve ilim de ic ti had ka pı sı nı aça cak son dönem eser le ri ter cih edil me li dir. Esa sen ilk dö nem ler de âlim ler ic ti had da bu lu nu yor ve her asır da ye ni lik ara yı şı na gi ri yor du. Özel lik le son ye di asır lık sü reç te bu ça ba ter ke dil di ğin den ça ğın ih ti yaç la rı na cevap ve re cek il mi ye sı nı fı olu şa ma mış, bu da müs lü man la rın ge li şen dün ya da orta ya çı kan so run la ra hem di nin asıl la rı na hem de ça ğın ru hu na uy gun çö züm ler üret me si ni en gel le miş, müs lü man toplum la rın her alan da ge ri le me si ne yol açmış tır.

Eser le ri. Sa î dî’ nin el li ka dar mat bu, yir mi ka dar müs ved de ha lin de ese ri bulun mak ta dır. DilveEdebiyat: el-Âcur-
rû miy ye tü’l-£a½riy ye (Kahire1921;na-
hivilminedairyeniöğretimmetotlarının
teklifedildiğibireserdir), Našdü kitâbi 
ªâhâ ¥ü se yin fi’ş-şi£ri’l-Câ hi lî (Tanta
1925), Ebü’l-£Atâhi ye eş-şâ£irü’l-£âlemî 
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ci va rı na ya yı lan müt te fik kuv vet le ri sağ ce nah ta R. Mon te cuc co li ku man da sın da ki Avus tur ya as ker le ri, or ta da im pa ra tor luk kı ta la rın dan so rum lu Leo pold Wil helm von Ba den ve Ge org Fri ed rich von Wal deck, sol ce nah ta Fran sız bir lik le ri nin ba şın da Je an Com te de Co lignySa ligny ol mak üzere mu ha re be dü ze ni al dı. Mu ha re be nin ise er te si gün baş la ma sı bek le ni yor du. Os man lı ve müt te fik sü va ri le ri nin önem li bir bö lü mü at la rı nın su ve yem ih ti ya cını kar şı la mak için et ra fa da ğıl dı. Bu nun la bir lik te Os man lı saf la rın da yer alan gö nüllü sa vaş çı la rın, ye ni çe ri le rin ne hir de giz li ce köp rü in şa et me ye ça lış tık la rı bir sı ra da top lu ca kar şı ya geç me le ri sa va şı ka çı nılmaz ha le ge tir di.Bos na Va li si İsmâil Pa şa, Köp rü lü aile sinin da mat la rın dan Kap lan Mus ta fa Pa şa ve Ha lep Va li si Gür cü Meh med Paşa, saba hın er ken sa at le rin de ta ar ru za baş la yan ye ni çe ri ve ka pı ku lu sü va ri si ni des tek lemek le gö rev len di ril di. Os man lı as kerî yöne ti mi, ilk hü cu mu be lir li mu ha re be geçmi şi ol ma yan Al man bir lik le ri nin üze ri ne ya pa rak ır ma ğın kar şı ya ka sın da nis be ten zah met siz ce bir yer leş me ala nı el de et ti. Mu ha re be nin bu saf ha sın da Fâzıl Ah med Pa şa’nın ka pı sın da hiz met eden sek ban ve sa rı ca bö lük le ri de kar şı ya ka ya geçti. Müt te fik or du su nun mu ha re be hat tı kı rıl dı; alay lar ara sın da ki bağ lan tı kop tu. Os man lı ta ar ru zu es na sın da ezi len im para tor luk kı ta la rın dan ar ta ka lan as ker ler Graz ve Fürs ten feld’e doğ ru Avus tur ya’nın iç le ri ne kaç ma ya baş la dı. Ye ni çe ri ler, al tı bö lük si pa hi si nin hi ma ye si al tın da Rába’nın kar şı ta ra fın da bir bi ri ne pa ralel uza nan on ka dar uzun met ris ka za rak sağ lam bir mü da faa hat tı kur du. Mu hare be nin bek len me dik bir an da baş la ma sı se be biy le sa bah ki köp rü in şa atı bi ti ri le medi ğin den Os man lı as ker le ri nin neh ri ge çişi za man alı yor du. Bu es na da ilk za fe rin he ye ca nıy la Mo gers dorf’a ka dar çı kan ba zı Os man lı bir lik le ri im pa ra tor luk kı ta la rı nın bo şalt tı ğı or dugâhı yağ ma la ma ya baş la dılar. An cak ne hir ke na rın da ki ana Os man lı kuv ve tiy le ir ti bat la rı nı yi ti re rek Avus tur ya ve Fran sız as ker le ri için ko lay bir av ha li ne gel di ler.Öğ le den son ra top la nan harp mec li sin de müt te fik ku man dan la rı, akar su yun ke narın da bi rik me ye de vam eden Os man lı birlik le ri ne kar şı ta ar ru za geç me ka ra rı al dı. Bu sa at ler de neh rin öte ya ka sı na çık mış Os man lı as ker le ri nin sa yı sı yak la şık 10.000 ka dar dı. R. Mon te cuc co li ve Co lignySaligny’nin ba şı nı çek ti ği müt te fik or du su saf la rın ara sın da ki me sa fe yi di sip lin le ko

1663’te ele ge çir di. An cak bu ta rih te ha fif des tek kı ta la rı ve mi lis bir lik le riy le be ra ber yak la şık 70.000 ki şi lik bir kuv ve te te kabül eden Os man lı or dusu, Sa int Gott hard Muha re be si’nin vu ku bul ma sı na ka dar ge çen za man bo yun ca sü rek li güç kay bı na uğ radı. Or du nun bir kıs mı 1664 ba ha rında, Nit
ra (Nyit ra), Le va (Léva) ve No vig rad (Nóog rád) ka le le ri ni ge ri al mak için Váh (Vág / Wa ag) neh ri bo yun ca ha re ke te ge çen LouisRadu it de So uc hes kuv vet lerini karşı la mak üze re Bu din Va li si Hü se yin Pa şa ida re sinde bu böl ge ye gön de ril di. Ay rı ca Hır vat Ba nı M. Zrínyi ve Ren bağ la şık ları ko muta nı J. Ho hen lo he’nin 16631664 kı şın da Os man lı as kerî ka de me si ni ga fil av la yan bas kı nı da as kerî plan la rı nı al tüst ede rek as ker le rin kış la la rı nı bek le nen den ön ce ter ket me le ri ni ge rek tir miş ti.Ba har da ye ni den ha re ket le nen M. Zrínyi  J. Ho hen lo he kuv vet le ri ni san sonun da Ka ni je’yi ku şat tı. Bel grad’dan yo la çı kan Fâzıl Ah med Pa şa ha zi ran ba şın da ka le yi kur tar ma ya mu vaf fak ol du. Mu ra neh rinin öte ya ka sı na çe ki len ZrínyiHo hen lo he kuv vet le ri, bir sü re son ra R. Mon tecuccoli ku man da sın da ken di le ri ne ka tı lan Habsburg as ker le ri nin yar dı mıy la Hır vat banının 1661 ya zın da Ka ni je’nin kar şı sında in şa et tir di ği Ye ni ka le’yi (Zrínyi-Újvár:bu
kalenininşasıOsmanlılaraçısından1663-
1664savaşınınresmîsebeplerindenbiriy-
di) sa vun ma ya ko yul du. Ha zi ra nın so nu na ka dar sü ren çe tin mü ca de le ler, Ye ni kale’nin zap tı ve yer le bir edil me siyle ne tice len diy se de Os man lı or du su nun iyice yıp ran ma sı na ve fi rar vak‘ala rı nın artması na yol aç tı.

1664 Tem mu zu, Habs burg ve Os man lı or du la rı nın Rába su yu bo yun ca gi riş ti ği kö şe kap ma cay la geç ti. Os man lı as kerî heye ti nin stra te jik he sap la rı Rába neh ri nin öte ya ka sı na geç mek üze ri ne ku ru luy du. R. Mon te cuc co li de Os man lı as ker le ri nin neh ri aş ma sı nı ön le me ye yö ne lik bir savun ma sa va şı nın ya pıl ma sı nın ge rek li oldu ğu na ina nı yor du. Os man lı as kerî he ye ti, 
25 Tem muz’dan iti ba ren baş ta ye ni çe ri ler ve pa ra lı Ar na vut tü fek çi ler ol mak üze re ba zı kı ta la ra ır ma ğı geç mek ama cıy la bu ke si mi zor la ma gö re vi ver di. Bu mak sat la Rába ke na rın da ya pı lan uzun ve zah met li yü rü yüş, su yun kar şı lık lı ya ka la rı nı tu tan as ker le rin gi riş ti ği ça tış ma lar la bir le şin ce can kay bı ve has ta er le rin sa yı sın da bü yük bir ar tış ol du.Os man lı or du su, 1 Ağus tos sa ba hı Rába neh ri nin Laf nitz su yu ile bir leş ti ği kıv rı ma yer leş ti. Neh rin öte ya ka sın da Mo gers dorf 

dü zen len miş, Ab dul lah Ab dül ganî Serhân da Sa î dî’ nin belâgat la il gi li gö rüş le riy le uzun bir ma ka le yaz mış tır (“Ârâßünbelâ
³ıyye li’şŞeyÅ £Abdilmüte£âl esSa£îdî;
£ArŠunveta¼lîlünvenašd”, Külliyetü’l-
lu³ati’l-£Arabiyyebi’l-Æåhireve¦emânûne
£âmenfîÅıdmeti’l-lu³ati’l-£Arabiyyeve
¼imâyetihâ:en-Nedvetü’l-£ilmiyyetü’l-ûlâ
bi-münâsebeti’l-yevmi’l-£âlemîli’l-i¼tifâl
bi’l-lu³ati’l-£Arabiyye18.12.2012,Kahire
2012,s.430-514).
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meydan savaþý.
˜ ™

Rába (Ra ab) neh ri ke na rın da, Os manlı Vezîriâza mı Köp rü lüzâde Fâzıl Ah med Pa şa ku man da sın da ki Os man lı or du su ile Habs burg or du la rı baş ku man da nı Raimon do Mon te cuc co li’nin baş kan lık et tiği müt te fik or du su ara sın da ger çek leş ti. Habs burg kuv vet le ri nin za fe riy le so nuçla nan çar pış ma, 1663 Ni sa nı or ta sın dan be ri ha re ket ha lin de olan Os man lı or dusu nun as kerî fa ali yet le ri ne son ve re rek Habs burg ve Os man lı sa ray la rı ara sın da do kuz gün son ra ak de di len Vas var Antlaşma sı’na gi den yo lu aç tı.Esas mu ha rip kı ta la rı nı ye ni çe ri ve kapı ku lu sü va ri bö lük le ri, tı mar lı si pa hi ler ve seç kin Os man lı dev let ri ca li ne bağ lı ümerâ ka pı la rı nın oluş tur du ğu Os man lı or du su, Ma ca ris tan’da ki Habs burg sa vun ma hattı nın en önem li ka le si olan Uy var’ı yak laşık bir ay lık ku şat ma nın ar dın dan 26 Ey lül 


