
anılır. Dedesinin adının Ali veya Ubeyd 
olduğu da söylenmektedir. 

İbn Abbas. Sera b. Azib. Abdullah b. 
Amr b. As. Muaviye b. Ebu Süfyan gibi 
sahabilerden ; Mesru k b. Ecda', Dahhak 
b. Kays. Amr b. Şürahbll gibi tabiilerden 
hadis rivayet etti. Esved b. Yezid en-Ne
haf'den Kur'an öğrendi. Muhtelif hoca
lardan ilim öğrenmeye meraklıydı. Ali b. 
Medinf'nin belirttiğine göre 300 veya 400 
hocadan faydalanmıştır. Bunların yetmiş 
sekseninden sadece kendisi rivayette bu
lunmuşsa da bu şah ısların yer aldığı se
nedler ihtiyatla karşılanmıştı r. Çok kim
seden rivayet etmesi sebebiyle Ebü Ha
tim er-Razi onu Zührf'ye benzetmiştir. 
Kendisinden de hocalarından İbn Sirin, 
akranından Zühri ve Katade b. Diame. 
oğlu Yunus ile torunları hadis hafızı İs
rail b. Yunus ve Yusuf b. İshak, ayrıca 
Mansar b. Mu'temir. A'meş, İbn Ebü Za
ide, Şu'be b. Haccac ve Süfyan es-Sevr! 
gibi muhaddisler faydalanmışlardır. Hu
zurunda Kur 'an ' ı arz* yoluyla okuyan kı
raat alimi Hamza b. Habib'in en yaşlı ho
casıdır. Yahya b. Main'e göre onun en 
güvenilir ravileri Şu'be b. Haccac ile Süf
yan es -Sevri'dir. 

Ebü İshak. kendisinden hadis rivayet 
ettiği hacası Haris el-A'ver'in ölümün
den sonra onun hanımı ile evlenmiş. ki
tapları da kendisine kalmıştır. Ahmed b. 
Hanbel, Yahya b. Main. Nesa! ve Ebü Ha
tim er-Razi, rivayetleri Kütüb-i Sitte'de 
yer alan Ebü İshak'ın güvenilir bir ravi 
olduğunu belirtmişler ; İbn Hibban ile 
Tahavi ise onun müdellis (bk. MÜDELLES) 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ali b. MedT
ni. o devrin hafızası en güçlü altı muhad
disi arasında onun adını da zikretmiş
tir. Ebü İshak Muaviye devrinde yapılan 
Bizans seferinde bulunmuş, kendi ifa
desine göre Ziyad b. Ebih'in valiliği dö
neminde altı yedi savaşa katılmıştır. Mu
aviye ona babasının aylığı olan 300 dir
hemi ödemeye devam etmiş ve maaşı 
zamanla artarak 1 000 dirhemi geçmiş
tir. Ömrünün son yıllarında hafızası za
yıflamış, gözleri görmez olmuştur. Ta
nınmış muhaddis Şa'bf'nin (ö 103/ 721) 
Ebü İshak'a , "Sen benden hayırlısın" di
ye iltifat ettiği, onun da Şa'bf'nin kendi
sinden hem yaşlı hem daha hayırlı oldu
ğunu söylediği rivayet edilmektedir. 

Kur ' an-ı Kerim'i üç günde bir hatmet
tiği nakledilen Ebü İshak bir rivayete 
göre. gençlere gençliğin kıymetini bil
melerini tavsiye ederek kendisinin her 
gece 1000 ayet okuduğunu . haram ay
lar* ın tamamını ve her ayın üç gününü. 

ayrıca pazartesi ve perşembe günlerini 
oruçlu geçirdiğini söylemiştir. 

Ebü İshak 127 yılı Receb ayında (Ni
san 745) vefat etti. 126 (744). 128 (746) 
veya 129 (747) tarihinde öldüğüne dair 
rivayetler doğru görünmemektedir. 

Ebü İshak es-SebiT'nin soyundan ünlü 
muhaddisler yetişmiştir. Oğlu Yunus b. 
Ebü İshak küçük yaştaki tabillerden olup 
Enes b. Malik'ten hadis almış, Abdullah 
b. Mübarek. Yahya b. Said el-Kattan. Ab
durrahman b. Mehdi gibi alimiere hadis 
rivayet etmiştir. Yunus'un iki oğlu İsrail 
ile isa babalarından daha güçlü birer ha
dis hafızıydılar. Ayrıca Ebü İshak' ın di
ğer oğlu İshak'tan tarunu olan Yusuf ri
vayetler i Kütüb -i Sitte'de yer alan bir 
muhaddistir. Hadis hafızı Ebü Muham
med Hasan b. Ahmed b. Salih es-SebiT'
nin de (ö. 371 / 982) onun soyundan gel
diği söylenmektedir (ZehebT. Tarf!]u'l -is
lam, s. 35 1-380, 494-497) 
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ı 
EBÜ İSHAK eş-ŞIRAzl 

(bk. ŞİRAzl, Ebü İshak). 
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ı 
EBÜ İSHAK ez-ZECCAC 

(bk. ZECCAC). 
L _j 

ı 
EBÜ KAIJCAR 

( .) ~15 y,l) 

Emlrü' 1-Ümera Muhyiddln 
Ebu Kalkar Merzüban 

b. Sultaniddevle b. Bahaiddevle 
(ö. 440 / 1048) 

Büveyhi hükümdan 

L 
(1044- 1048). 

_j 

Şewal 399 'da ( Mayıs -Haziran 1009) Bas
ra 'da doğdu . Henüz on iki yaşında iken 
babası Sultanüddevle tarafından Ahvaz 
valiliğine tayin edildi. Babasının ölümü 

EBÜ KALfcAR 

üzerine hanedanın Fars kolunun başına 
geçti (415 / 1 024 ). fakat amcası Kirman 
Emiri Ebü'l-Fevaris Kıvamüddevle Türk 
askerlerinin desteğiyle Fars'ı ele geçir
di. Bir süre Fars ' ı kaybeden Ebü KaiTcar, 
Kıvamüddevle ile iki yıl mücadele ettik
ten sonra nihayet 417' de ( 1 026) Fars'a 
tekrar hakim oldu. Ancak diğer amcası 
Müşerrifüddevle'nin 416'da (1025) ölü
mü üzerine Büveyhiler'in Irak kolunun 
başına geçmesi için Abbasl halifesi ve 
Türk askerlerince sağlanan desteği de
ğerlendiremedi. Bununla beraber Aralık 
1 025'te bu kolu n başına geçen amcası 
Celalüddevle'nin iktidarının ilk on yedi 
ayında Bağdat'ta onun adına hutbe okun
du. E bO Kalfcar 1 027'de Kirman'ı ele ge
çirmek için harekete geçtiyse de başa
rılı olamadı ve Ebü' l- Fevaris Kıvamüd
devle 'ye yıllık 20 .000 dinar haraç ver
mek şartıyla aralarında anlaşma sağlan
dı. Fakat ertesi yıl Kıvamüddevle'nin ölü
mü üzerine Kirman'ı kolayca toprakları
na kattı. 

Ebü Kalicar daha sonra Irak Büveyhl 
tahtını da ele geçirmek için seferber ol
du. 419'da ( 1 028) Basra 'yı. ertesi yıl Va
sıt'ı topraklarına kattı. Ancak daha son
ra Celalüddevle ile yaptığı savaşta yenil
di ve Ahvaz'a çekilerek Vasıt'ı rakibine 
bırakmak zorunda kaldı. Celalüddevle 
421 'de ( 1 030) Batlha, Mezar ve Basra'yı 
ele geçirdiyse de Ebü KaiTcar son iki şeh
ri geri almayı başardı. 423 ( 1 032) ve 428 
( 1036 -37) yıllarında Celalüddevle'ye kar
şı isyan eden Türk askerleri her iki is
yanda da hutbeyi Ebü Kalicar adına oku
tarak onu Bağdat ' a davet ettiler. Ebu 
KaiTcar, Bars Doğan liderliğinde yapılan 
ikinci isyanı desteklemek için lrak'a bir 
ordu gönderdi. Bu ordu Vasıt ' ı ele ge
çirmekle beraber daha ileri gidemedi. 
Zira Celalüddevle, Bağdat'ta zayıf bir Bü
veyhl emirinin i ş başında bu lunmasını 

tercih eden mahallf emirler in yardımıy
la tahtına geri dönmeye ve hatta Vasıt'ı 
tekrar ele geçirmeye muvaffak oldu. Bu 
mücadelelerden sonuç alamayan taraf
lar 428 'de (1036-37) evlilik bağlarıyla da 
güçlendirilen dostluk ve saldırmazlık ant
Iaşması imzaladılar. 

Ebu Kalfcar, 433 ( 1041 -42) yılında çı
kan karışıklıklar sebebiyle Uman'ı doğ
rudan kendi idaresine ald ı. Aynı yıl Oğuz

lar'ın Hemedan'a yaptıkları bir saldırıyı 
püskürttü. Kaküyller' den (KakeveyhTier) 
Alaüddevle'nin ölümünden sonra çıkan 
taht kavgalarından faydalanarak İsfa
han ' ı ele geçirmek istediyse de başarılı 
olamadı. 
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EBÜ KALTCAR 

Mart 1044'te Celalüddevle'nin ölü
mü üzerine oğlu ei-Melikü'I-Azfz'e bi
at eden Türk askerlerini büyük para
lar vererek kendi tarafına çekti ve Eylül 
1044'te Bağdat'ta adına hutbe okut
tu. Büveyhfler' e tabi olan Annazfler, 
Mervaniler ve Mezyedfler de onu met
bO tanıdılar. Böylece Büveyhf haneda
nının başına geçen EbO Kalfcar aynı yıl 
Bağdat' a girdi ve Abbas! halifesinden 
Muhyidpin unvanını alarak emfrü'l-üme
ra oldu. 

EbO Kalfcar daha sonraki dört yıl bo
yunca, süratle genişleyen Selçuklu gücü
ne karşı topraklarını korumaya çalıştı. 

Şfraz'ın etrafını surlarla çevirdi. 1 044'te 
Hemedan. 104S'te İsfahan KakOyiler'i 
EbO Kalfcar'ı metbO tanıyarak Tuğrul 

Bey'in adına okunmakta olan hutbeye 
son verdiler. EbO Kalfcar, aynı yıl Cibal'in 
güneybatısına karşı saldırıya geçen İbra
him Yinal'ın emrindeki Selçuklu kuwet
lerine karşı koymak istediyse de salgın 
hastalık yüzünden nakil hayvanlarından 
çoğunun telef olması sebebiyle planını 

gerçekleştiremedi. Fakat daha sonra Sel
çuklular'la başedemeyeceğini aniayarak 
439'da (1 047 -48) Tuğrul Bey ile bir ba
rış antiaşması imzaladı ve kızını Tuğ

rul Bey'e verip Selçuklular'la akrabalık 
kurdu. Bunun üzerine Tuğrul Bey İbra
him Yinal'a, Büveyhf topraklarına bir as
keri harekete kalkışmaması talimatını 
verdi. Ancak bu barış imparatorluğun 

doğusunda bozuldu. 1 048'de Kavurd Bey 
kumandasındaki Selçuklu kuwetleri Kir
man'a saldırdı. Büveyhfler'in Kirman va
lisi Kavurd'un emrine girdi. Bunun üze
rine EbO Kalfcar. asi valiyi cezalandırmak 
ve Kirman'da otoritesini yeniden kur
mak için harekete geçti; fakat hedefi
ne ulaşamadan 4 Cemaziyelewel 440'ta 
(15 Ekim 1048) Kirman'ın Cennab mev
kiinde vefat etti. 

EbO Kalfcar Şfraz'da iken Müeyyed
Fiddfn adlı bir Fatımf dalsinin etkisin
de kalarak bir kısım Deylemli askerlerle 
birlikte ismailfliğe girmişti; fakat dört 
yıl sonra bu hareketin Abbas! halifesiy
le olan münasebetlerine zarar vereceği
ni düşünerek söz konusu dafyi toprak
larından uzaklaştırdı. 

EbO Kalfcar'ın vefatından sonra büyük 
oğlu Hüsrev FfrOz, el-Melikü'r-Rahfm la
kabıyla Bağdat'ta emfrü'l-ümera olur
ken diğer bir oğlu EbO MansOr Fülad Sü
tun da Büveyhiler'in Fars kolunun başı
na geçti. 

172 

BİBLIYOGRAFYA: 

İbnü'I-Belhi. Farsname (nşr. G. Le Strange -
R. A. Nicholson). London 1921, s. 119, ayrıca 
bk. İndeks; İbnü'I-Cevzi. el-Muntazam, VIII, 21, 
62-65, 96, 108, 119, 139; İbnü 'I-Esir. el-Kamil, 
IX, 323, 337-339, 346-347, 355, 359-360, 367-
368, 374 -376, 403, 406-409, 414, 423, 430-
431 , 453-455, 467-469,495-496,510-511 , 516-
517,524-531,534,536, 540, 547-548 ; Kirma
ni, 'ikdü 'l -'ula li 'l-meul!:ıfi'l-a' la (nşr. Ali Mu
hammed Amiri Nain i), Tahran 1311, s. 69; Ze
hebi, A'lamü'n-nübela', XVII, 631; MüstevtT. 
Tarth-i Güzfde (Nevail. Tahran 1364, s. 424-
425 ;- Mirhand, Rauiatü 'ş-şa{a ~ IV, 172, 174-
177; Handmir, Habfbü 's-siyer, Tahran 1333, 
s. 436-437; Mafizullah Kabir. The Buwayhid 
Dynasty of Baghdad (334/946-447 / 1055), 
Calcutta 1964, s. 98, 100-101 , 104·106, 109-
113; H. Busse. Chali{ und Grosskönig: Die 
Buyiden im Iraq (945-1055), Beyrut 1969, s. 
98 vd., ll O vd., ayrıca b k. İndeks; Bosworth. 
islam Dev letleri Tarihi, s. 119-120; a.mlf .. "The 
Political and Dynastic History of the tranian 
World (A. D. 1000-1217)", CH/r., VI, 39·40, 58-
59; Harold Bowen. "The Last Buwayhids", 
JRAS ( 1 929), s. 227-235 ; a.mlf .. "Abü Kiilid
jii.r", E/ 2 (ing.), 1, 131-132; A. D. H. Bivar- S. 
M. Stern. "The Coinage of Oman under Abü 
Katidir the Buwayhıd", l'lumismatic Chronic
le, XVIII, seri 6, London 1958, s. 146-156; Henri 
Laoust, "Les Progres du Sunnisme Sous le 
Califat d'al-Qaim de 422 11031 A 450 1 1058", 
RE/, XXXVI (1968). s . 77, 79, 84-86; Cl. Huart, 
"Ebu Katicar", iA, IV, 32-33; Erdoğan Merçil, 
"Büveyhiler", DiA, VI , 497. r:ı;:I 

M AHMET GüNER 

L 

EBO KAMiL 
( j.\S' .Y.I ) 

Ebu Kamil Şüca' 
b. Eslem b. Muhammed 

b. Şüca' ei-Hasib ei-Mısrl 

Doğu'da ve Batı'da etkili olmuş 
İslam matematikçisL 

_j 

Cebir alanında Muhammed b. Musa 
ei-Harizmf'den sonra eserleri zamanı

mıza ulaşan ilk matematikçi olup eski 
İslam cebir geleneğinin son temsilcisi
dir. Harizmf, Abdülhamfd b. Vasi' b. Türk 
ve Sind b. Ali gibi kendinden önceki is
lam matematikçilerinin yanı sıra eski Yu
nan matematiğinden, özellikle Heron ve 
Öklid'den (Euclides) etkilenmiş olması 
muhtemeldir. 

İlk dönem klasik kaynaklarında bilgi 
bulunmadığı için hayatı hakkında he
men hemen hiçbir şey bilinmemekte, 
yakın yıllara ait çalışmaların bazılarında 
Ahmed b. Tolun zamanında (868-884) Ka
hire'de yaşadığı ve gemi inşaat mühen
disi veya yapımcısı olarak, bazılarında 
ise bazı valilerin yanında muhasip ola
rak çalıştığı söylenmektedir. Ancak Ha
rizmf'den sonra geldiği (ö 236/ 850 l?ll 

ve Kitabü '1- Cebr ve'J- mu~abele adlı 
eserinin de Ali b. Ahmed el-İmranf el
Mevsılf (ö. 344/955 ) tarafından şerhedil

diği göz önüne alınırsa Ebu Kamil'in bu 
iki zatın ölüm tarihleri arasındaki zaman 
diliminde yaşadığı kabul edilebilir. 

Eserleri. EbO Kamil'den bahseden ilk 
kaynak İbnü'n-Nedfm'in el-Fihrist'i olup 
ona Kitdbü'J-Felal}., Kitabü Mittdhi'l
FelaJ:ı, Kitdbü '1- Ce br ve'l- mu~abele, 
Kitabü'l- 'Aşir, Kitdbü't- Tayr, Kitdbü'l
Cem' ve't-teiri~, Kitdbü'l-Ifata'eyn, 
Kitabü 'l-Misal}.a ve 'l-hendese ve Ki
tdbü'l -Kiiaye adlı eserleri nisbet etmek
tedir. Bunlardan Kitabü 'J- Cebr ve'l
mukiibele ile Kitabü'J-Misal}.a ve'l
hendese dışındakilerin Arapça metinle
ri bugüne ulaşmamıştır. 1. Kitabü'l-Cebr 
ve'l-mu~iibele. EbO Kamil'in en önem
li ve en ünlü eseri olup Kitdbü'ş - Şamil 

adıyla da bilinmektedir. Uzun zaman
dan beri Latince ve İbranice tercümeleri 
aracılığıyla tanınan eser, Ali b. Ahmed 
el-İmranf'den başka İstahrf (lV /X. yüz
y ıl). Ebü'l-Kasım el-Kureşf ve İbrahim b. 
Ömer es-SObfnf (ö. 858/ 1454) tarafın
dan da şerhedilmiştir; ancak bunların 
hiçbiri zamanımıza ulaşmamıştır. İbn 
Haldün bu eseri, Harizmf'nin kitabından 
sonra cebir alanında yapılmış en güzel 
çalışma olarak nitelendirmekte, şerhle
rinin en güzeli olarak da Kureşf'ninkini 
göstermektedir (Mu~addime, lll , I 129) . 
Daha sonra İslam matematikçileri ve Ka
tib Çelebi de EbO Kamil'in bu kitabını Ha
rizmf'ninkinden sonra cebir sahasında 
yazılmış en önemli eserlerin başında zik
retmişlerdir (İbnü'l-Mecdf, J-:laviyyü 'l-lü

bab, vr. JOJb-102• ; Keş{ü 'z -zunQn, ll, 1024) . 

Kitabü 'l-Cebr ve'l-mu~abele üç bö
lümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
temel cebirsel ifadeler ve işlemlerle basit 
(müfredat) ve katışık (mukterenat) denk
lemler incelenmekte, dolayısıyla bu bö
lüm yapı bakımından Harizmf'nin eseri
nin ilk bölümünü andırmaktadır. EbO Ka
mil'in burada ele aldığı konulara getir
diği en önemli yenilik, irrasyonel sayıla
rı mukterenat denklemlerin kökleri ya
nında katsayılarında da kullanmasıdır. 

Eserin ikinci bölümünde cebirsel yöntem
lerin geometrik problemlere uygulan
ması gösterilmektedir. Ancak burada 
kullanılan geometri Harizmf'ninki değil 
Öklid'inkidir. Üçüncü bölümde ise mo
dern matematikte "diofantik denklem
ler" adı verilen belirsiz denklemler ele 
alınmıştır. Matematik tarihçilerince ka-


