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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.).
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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
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Mi‘râciyyelerdenFarklıBirMi‘râciyye:SaidPaşa
veMi‘râciyyesi”,AtatürkÜniversitesiTürkiyat
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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.
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Aliel-Erbîlî’yeaitbirerrisâleninneşridir);
“Risâletân fi’lhende¦e tünsebâni ilâ Erşi
midîs” (MMMA,XXVI/2[1982],s.571-623);
“Te¦lî¦ü’zzâviye fi’lu½ûri’lİslâmiyye”
(MMMA,XXVIII/1[1983],s.99-137;konuylailgilidörtrisâleninneşridir); “elLu³a
tü’l£Arabiyye ve’lmenheciyyetü’l£ilmiyye
elmu£â½ıra” (MMLA,LXV[1409/1989],s.
132140).
Neşir: Kûşyâr b. Lebbân, ªarâßifü’l¼isâb (MMMA,IX/2[1963],s.291-320);
a.mlf., Kitâb fî u½ûli’l-¼isâbi’l-Hindî
(MMMA,XIII/1[1967],s.53-83); Nasîrüd
dîni Tûsî, Cevâmi£u’l-¼isâb bi’t-taÅt
ve’t-türâb (el-Eb¼â¦,XX/2[Beyrut1967],
s.91-164;XX/3,s.213-292); Ebü’lVefâ el
Bûzcânî, Kitâbü’l-Menâzili’s-seb£ (TârîÅu£ilmi’l-¼isâbi’l-£Arabî,Amman1971,s.
64-368); Kerecî, el-Kâfî fi’l-¼isâb (cebirle
ilgilikısmınneşri; TârîÅu£ilmi’l-¼isâbi’l£Arabî,s.367-466); Ahmed b. İbrâhim
elÖklîdisî, el-Fu½ûl fi’l-¼isâbi’l-Hindî
(Amman 1393/1973; Halep 1404/1984;
Saîdânbueserinotlarlaİngilizce’yeçevirmiştir[The Arithmetic of al-Uqlîdisî,
Dordrecht-Boston1978]); Sâbit b. Kur
re, Kitâbü’l-A£dâdi’l-müte¼âbbe (Amman 1977); Yaîş b. İbrâhim elÜmevî,
Merâsimü’l-intisâb fî me£âlimi’l-¼isâb
(Haleb1401/1981); İbrâhim b. Sinân b.
Sâbit esSâbî, Resâßilü İbn Sinân (Küveyt1403/1983); Ebû Saîd esSiczî, Kitâb
fî Teshîli’s-sübül li’stiÅrâci’l-eşkâli’lhendesiyye (ResâßilüİbnSinâniçinde,
s. 339-372); İbnü’lBennâ elMerrâkü
şî, el-Mašålât fî £ilmi’l-¼isâb (Amman
1403/1984); a.mlf., Kitâbü’l-U½ûl ve’lmušaddemât fi’l-cebr ve’l-mušåbele (TârîÅu£ilmi’l-cebrfi’l-£âlemi’l-£Arabî,
Küveyt1986,II,498-585); Abdülkåhir el
Bağdâdî, et-Tekmile fi’l-¼isâb (Küveyt
1406/1985;bueserlebirlikteBağdâdî’nin
Kitâbfi’l-Mi½â¼aadlırisâlesinideneşretmiştir[s.333-382]); Ebû Kâmil Şücâ‘ b.
Eslem, Kitâbü ªarâßifi’l-¼isâb (TârîÅu
£ilmi’l-cebrfi’l-£âlemi’l-£Arabî,Küveyt1986,
I,67-80).
Sâmî Halef Hamârneh,Delîlü’l-bâ¼i¦înfîtârîÅi’l-£ulûm£inde’l-£Arabve’l-müslimîn, Halep
1400/1980, s. 189; M. Ömer Hamâde,A£lâmü
Filis¹în, Dımaşk 1985, s. 183184; M. Hayr Ra
mazan Yûsuf,TekmiletüMu£cemi’l-müßellifîn,
Beyrut 1418/1997, s. 3839; a.mlf.,Mu£cemü’lmüßellifîne’l-mu£â½ırîn: Vefeyâtü 1315-1424
(1897-2003), Riyad 1425/2004, I, 64; Ahmed
elAlâvine,et-Te×yîlve’l-istidrâk£alâMu£cemi’lmüßellifîn,Cidde 1423/2002, s. 27; “A¼medSelîm
Sa£îdân”,MMLAÜr., XIV/39 (1990), s. 359360;
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Mýsýrlý fikir adamý.
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29 Şâban 1311’de (7Mart1894) Dekah
liye vilâyetine bağlı Ecâ’da doğdu. Ailesi,
Saîd bölgesindeki Asyût’a bağlı Menfelût
beldesinden geldiği için Saîdî nisbesiyle
tanınmıştır. Çiftçilikle uğraşan babası
Abdülvehhâb kendisi henüz bir aylıkken
vefat ettiğinden ailenin geçimini annesi
sağlamaya çalıştı. Öğrenim hayatına köy
mektebinde başladı, parlak zekâsı ve ça
lışkanlığı ile kendini gösterdi. 1914’te kay
dolduğu Tanta’daki Ezher’e bağlı elMa‘
hedü’lAhmedî’yi bazı sınıfları okumadan
bi tir di. Ka hi re’de gir di ği im ti han da
âlimiyye diploması aldı (1918). Öğrenimi
esnasında ilmî ve edebî yayınların yanı
sıra vatanseverlik duygusunun gelişme
sinde önemli rolü olan Vatan Partisi’nin
yayın organı başta olmak üzere günlük
gazeteleri takip etti (TârîÅu’l-ı½lâ¼,s.93).
Mezun olduğu yıl elMa‘hedü’lAhmedî’ye
hoca olarak tayin edildi; Arap edebiyatı,
belâgat, hadis, felsefe ve mantık ders
leri verdi.
Ezher’de takip edilen eğitim metot ve
müfredatının çağın gerisinde kaldığı ve
ıslah edilmesi gerektiğini söyleyen Saîdî,
burada okutulan ders kitaplarını eleştiren
makale ve kitaplar yazdı. Bu konuda kale
me aldığı Našdü ni¾âmi’t-ta£lîmi’l-¼adî¦
li’l-Ezher başlıklı eseri henüz basılmadan
öğrenciler arasında olumlu karşılanırken
elMa‘hedü’lAhmedî’deki hocaları tara
fından eleştirildi ve enstitüden ayrılması
istendi. Gelecek tepkilerden çekindiği için
eserin basımını beş yıl geciktirdi. Mısır’ın
Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazan
masının ardından kitabını 1924’te neşretti
ve bu eseriyle kamuoyunda ıslahatın gün
deme gelmesini hedefledi. Bunun üzerine
Dinî Enstitü İdare Meclisi, Saîdî’nin ma
aşının yarısının kesilmesine karar verdi.
Ancak bu karara Ezher’in önde gelen bazı

âlimleri karşı çıktı ve Ezher hatibi Şeyh
Mustafa elKayâtî, Saîdî’yi destekleyen bir
makale yazdı (a.g.e.,s.98-99). Bu arada
Saîdî, 1928’de Ezher şeyhi olan bir diğer
ıslahat savunucusu Muhammed Musta
fa elMerâg¢’nin görüşlerini destekleyen
yazılar kaleme aldı. Saîdî’nin hocası ve el
Câmiu’lAhmedî’nin şeyhi olan Muham
med b. İbrâhim ezZavâhirî ile görüşen
Merâg¢’nin aracılığıyla uygulanan maaş
kesintisi kaldırıldı. 1929’da el-Belâ³ der
gisinde bu defa tarikatlara yönelik eleştiri
leri çıkınca bir Şâzelî şeyhi olan Zavâhirî’yi,
ardından İslâm’da siyaset hürriyeti konulu
makalesindeki, “İslâm’da yönetim halkla
rın elindedir; halklar dilerse monarşi, di
lerse cumhuriyet rejimi kurar” şeklindeki
ifadesiyle de Kral Fuâd’ı öfkelendirdi. Çağ
daşı Ali Abdürrâzık gibi İslâm’ın bir devlet
sistemi teklif etmediği, ancak yöneten ve
yönetilen arasındaki hukuku belirlediği
düşüncesini savundu.
1932 yılından itibaren Ezher Üniversi
tesi Arap Dili Fakültesi’nde hoca olarak
göreve başlayan Saîdî, Muhammed Ab
duh ve M. Mustafa elMerâg¢’nin fikir
leri doğrultusunda yayımlanan haftalık
es-Siyâsetü’l-üsbû£iyye gazetesinde
makaleler yazdı. Fıkıh ilminin modern
dönemde uygulanabilirlik sorununun
çözümüne dair yazılarından dolayı Ez
her’den ihracı gündeme geldi (1937).
Merâg¢’nin buna karşı çıkması üzerine bu
sorun Saîdî’ye beş yıl kıdem verilmemesi
ve Ezher’in Tanta’daki birimine nakliyle
sonuçlandı. Bu dönemde de el-Menâr,
er-Risâle, el-Belâ³, Kevkebü’ş-şarš,
el-AÅbâr, Livâßü’l-İslâm, el-Hidâye
(Irak), er-Râßid (Küveyt) gibi gazete ve
dergilerde makaleleri yayımlandı. Genel
olarak edebiyat, i‘câzü’lKur’ân, ictihad,
tesettür, düşünce özgürlüğü, İslâm birli
ği, siyer, kelâm ve fıkıh ilminin tecdidine
yönelik yazılar kaleme aldı.
1939’da Tanta’dan Kahire’ye döndü.
19401950 yıllarında, başta kendisini

Abdülmüteâl
es-Saîdî
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