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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).
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en-Ne se vî (Saîdân bu çalışmasında
Öklid’in Elementler’inin Arapça tercü-
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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.
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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.).
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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-
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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-
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Kitâbfi’l-Mi½â¼aadlırisâlesinideneşret-
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