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gösterilmiş olmasıdır. İbranice'ye de ter
cüme edilmiş olan eser (Münih, Bayerische 
Staatsbibliothek, he br. nr. 225 1 3), Suter 
tarafından Bibliotheque Nationale'de ka
yıtlı (Lat. , nr. 7377A) Latince versiyonun
dan Almanca'ya çevrilerek şerhedilmiştir 
("Das Buch der Selteneiten der Rechen
kunst von Abii Kamil al-Mısri", Bibliot

heca Mathematica, Xl , Leipzig 1910-1911, 
s. ı 00-1 20). G. Sacerdote ise eseri İtalyan
ca'ya tercüme edip incelemiştir (ll Trat
tato del Pentagono e del Decagono di Abu 
Kamil Shogia' benAslam ben Mohammad, 
Leipzig 1896). Sacerdote'nin işaret etti
ği gibi Pizalı Leonarda, Praetiea geomet
riae adlı eserinde EbQ Kamil'in bu ça
lışmasından faydalanmış ve bazı alıntı

lar yapmıştır. 

EbO Kamil'in klasik ve modern kay
naklarda zikredilen diğer eserleri de şöy
le sıralanabilir: 1. Kitôbü'1-Cem' ve't
tefri~. Hesapta kullanılan dört işlem ku
rallarından bahseder. Dolayısıyla hisa
bü'l -hindiden ziyade hisabü'l-hevaiye ait 
olması gerekir. İbnü'n-Nedim e1-Fih
rist'inde Harizmi'ye de benzer isimde 
bir eser nisbet eder: bunların her ikisi 
de zamanımıza ulaşmamıştır. Ancak bu 
isme karşılık olan Latince Uber augmen
ti et diminutionis adında bir kitapla ay
nı konuda iki de İbranice çalışma mev
cuttur. Bunlardan en az biri Harizmfnin 
veya Eb O Kamil' in kitabının tercümesi 
olabilir. 2. Kitôbü '1- ljata'eyn. Bilinme
yenin tesbitinde çift yanlış yönteminin 
kullanımından bahsetmektedir. 3. Ke
ma1ü '1- ce br ve temômih ve 'z -ziyade 
ii uşulih. Kitabü'1-Kômil adıyla da bi
linmektedir. Katib Çelebi'nin zikrettiği 

bu eser. Salih Zeki'ye göre Ebu Kamil'in 
cebir üzerine kaleme aldığı ilk çalışma
sıdır. Yine Salih Zeki'ye göre Ebu Kamil 
bu kitabında zımnen Harizmi'ye öncelik 
iddiasında bulunmaktadır. Taşköpriza

de de MiftôJ:ıu's-sa'ôde 'sinin "ilmü'l
cebr l(e'l-mukabele" maddesinde. cebir 
sahasındaki "mebsut" eserlerin ikincisi 
olarak Kitôbü '1-Kamil'i kaydetmekte
dir. 4. Kitabü'1- Veşaya bi'l-eebr ve'1-
mu~iibe1e. s. Kitabü '1- Veşaya bi'l- eü
?r1r. Katib Çelebi tarafından zikredilen 
eserin Musul'da bir nüshası bulunmak
tadır (Ali es-Saiğ Özel K tp ., nr. 294 / 3). 6. 

Kitabü '1-MisaJ:ıa ve'1-hendese. Yer öl
çümü ve geometriyle ilgili bir eserdir. 
Fuat Sezgin'in MisaJ:ıatü'1- araiin adıy
la zikrettiği eserle (Tahran, Meclis-i Se
na Ktp. , nr. 2672 / 6) aynı olmalıdır . Kita
bü'1-Fe1ôJ:ı, Kitabü MiftôJ:ıi'1-Fe1ah, Ki
tabü't- '(ayr, Kitabü'1-Kitaye ve Kita-
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bü '1 - 'Aşir adlı eserlerinin muhtevala
rı hakkında herhangi bir bilgi bulunma
maktadır. 

EbQ Kamil. yukarıda özetlenen cebri 
ile Kered başta olmak üzere kendinden 
sonra gelen birçok İslam matematikçi
sini etkilemiştir. Ortaçağ Avrupa mate
matiğinin kurucusu kabul edilen Pizalı 

Leonarda Fibonacci'nin (ö. 1240 I?Jl Li
ber abaci, Practica geometriae ve Li
ber quadratorum adlı kitapları ile Bon
compagni tarafından Seritti I ve Serit
ti II adı altında yayımlanan yazılarından , 

EbQ Kamil'in cebrinden derin biçimde 
etkilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. EbQ 
Kamil cebir ilmine Harizmi'ye göre da
ha nazari, Öklid'e göre ise daha arneli 
bir yaklaşım getirmiş, böylece uygula
ma yönü ağır basan eski Babil -Harizml 
cebir geleneğiyle teorik Yunan cebir ge
leneği arasında bir sentez yaparak for
me! cebirin gelişmesine önemli katkılar
da bulunmuştur. 
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EBÜ KATADE 
( c) l::.j Y-I ı 

Ebıl Katade ei-Haris b. Rib'i 
b. Beldeme el-Ensari ei-Hazred 

(ö. 54/ 674) 

Hz. Peygamber'in 
süvarisi olarak tanınan 

cengaver sahabi. 
_j 

Adının Nu'man, Amr, Avn ve Beldeme 
olduğu da nakledilir. Medineli olup Beni 
Selime kabilesindendir. Bedir Gazvesi'nde 
bulunduğuna dair rivayet zayıf görülmek
le birlikte daha sonraki bütün gazvele-

re katı ldığı bilinmektedir. Hicretin 8. yılı 
Şaban ayında (Kasım -Aralık 629) Beni Ga
tafan'a gönderilen Hadıra Seriyyesi ile 
aynı yıl ramazan ayında yapılan Batn-ı 
idam Seriyyesi'ne kumandanlık etti. Bu 
ikinci seriyyede kumandanın Abdullah 
b. EbQ Hadred olduğu da rivayet edilir. 
Savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar se
bebiyle Hz. Peygamber' in takdirini ka
zanıp duasını aldı. Gabe Gazvesi'ndeki 
gayret ve başarısından dolayı ResOiul
lah onun hakkında , "Süvarilerimizin en 
hayırlısı EbQ Katade'dir" demiştir (Müs
lim. "Ciha.d", 132). Bir gazvede gece bo
yunca devam eden yolculuk sırasında 
Hz. Peygamber sabaha karşı bineğinin 

üzerinde uyuklamaya başlayınca EbQ 
Katade onu iki defa uyandırmadan doğ
rulttu; üçüncüsünde Res Ol- i Ekrem uya
narak kendisine, "Peygamberini koru
duğun için Allah da seni korusun" diye 
dua etti (Müslim. "Mesaeid", 31 ı). 

EbQ Katade'nin, Hz. Ömer'in emri üze
rine sefere katılarak Fars bölgesi haki
mini bizzat öldürdüğü ve onun üzerin
deki değerli zırhın kendisine ganimet 
olarak verildiği rivayet edilmektedir. Hz. 
Ali onu Mekke'ye vali tayin etti ; daha 
sonra aziederek yerine amcası Abbas'ın 
oğlu Kusem'i getirdi. Muaviye b. EbQ Süf
yan Medine'ye gelişinde, yakınlarını ka
yırması sebebiyle ensarın kendisine kar
şı tavır alıp onu karşılamaması üzerine 
durumu EbO Katade'ye şikayet yollu söy
lediği zaman Ebü Katade ensarı savunur 
tarzda konuşmuş ve Hz. Peygamber'in 
kendilerine. "Benden sonra insan kayır
ma olayiarına şahit olacaksınız " dediği

ni belirtmiştir. Muaviye bu konu ile ilgili 
olarak Hz. Peygamber'in ne tavsiye et
tiğini sormuş, EbQ Katade'nin sabır tav
siye ettiğini söylemesi üzerine o da aynı 
tavsiyede bulunmuştur. Muaviye dev
rinde Medine valisi olan Mervan. Hz. Pey
gamber'in ve ashabının savaş yaptıkları 
yerleri EbQ Katade ile birlikte dolaşarak 
ondan buralarda geçen olaylar hakkın

da bilgi almıştır. 

Ebü Katade Hz. Peygamber'den baş
ka Muaz b. Cebel ve Hz. ömer'den de ri
vayette bulunmuştur. Rivayet ettiği 

hadislerin sayısı 170 olup bunlardan on 
biri Buharl ve Müslim'in e1-Cami'u 'ş
şaJ:ıiJ:ı 'lerinde, ayrıca ikisi yalnız BuM
ri' de, sekizi yalnız Müslim'de bulunmak
tadır. Kendisinden Enes b. Malik ve Ca
bir b. Abdullah'tan başka Said b. Müsey
yeb, Ata b. Yesar, oğulları Abdullah ve 
Sabit. azatlı kölesi Nafı ' b. Abbas ve da
ha başkaları hadis rivayet etmişlerdir. 



Rivayetleri toplu halde Ahmed b. Han
bel'in Müsned'inde mevcut (IV, 383; V, 
295-31 ı) olup Abdullah Merhül Sevali me 
bu konuda Merviyyatü Ebi Katade el
Enşari ii Müsnedi AJımed b. Ijanbel 
adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamış
tır (Mekke Ümmülkura Üniversitesi, 1400/ 

1980). 

Ashabın ileri gelenlerinden olan Ebü 
Katade 54 (674) yılında Medine'de ve
fat etti. Onun 38'de (658) Küfe'de öl
düğü ve cenaze namazını Hz. Ali 'nin ye
di tekbirle kıldırdığına dair rivayet zayıf 
kabul edilmiştir. Vefatında yetmiş yaş
larında olan Ebü Katacte'nin, Resülul
lah'ın hakkındaki sağlık ve afiyet duası 
sebebiyle son derece dinç olduğu rivayet 
edilmektedir. 
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EBÜ KAYS 

(~y,!) 

Ebu Kays Sayfl b. Amir (Eslet) 
b. Cüşem ei-Evsl 

(ö. 1/623) 

Hz. Peygamber ile görüşen 
Arap şairi. 

_j 

Mekke'de doğdu. Adının Haris veya Ab
dullah olduğu da rivayet edilmektedir. 
Babasının lakabından dolayı Ebü Kays b. 
Eslet diye de anılır. Daha sonra Medine'
ye göç eden Ebü Kays, Evs kabilesinin 
şairi ve hatibiydi. Bu kabilenin Hazrec 
kabilesiyle yıllarca süren savaşlarının bir 
kısmında bulundu : bu savaşlar için ka
sideler söyledi : hicretten beş yıl önce 
yapılan savaşta da kabilesine kumandan
lık etti. Cesur bir kimse olmakla beraber 
savaşmaktan ve insan öldürmekten hoş
lanmazdı. İslamiyet'ten önce putlara hiç 
tapmadığı nakledilir. Bu dönemde hıris-

tiyan ve yahudi bilginleriyle görüşerek 
dinleri hakkında bilgi alır, kabul edebi
leceği bir dinin arayışı içinde bulunur
du. Nitekim Dımaşk'ta görüştüğü bir hı
ristiyan rahibin tavsiyesiyle Hz. İbrahim'in 
dini olan Hanifliği benimsedi. Umre yap
mak için Mekke'ye gittiğinde kendisi gi
bi Hanlf dininden olan Zeyd b. Amr b. 
Nüfeyl ile görüştü. Medine'de Hanlf di
nini en iyi o bildiği için kendisine "ei -Ha
nlf" denirdi. İbn Sa'd'ın naklettiği bir şi
irinde, "Eğer rabbimiz isteseydi yahudi 
ve hıristiyan olurduk: fakat biz Hanlf ola
rak yaratılmışız" demektedir. Mekke'de 
yıllarca Kureyşliler'in arasında yaşayan 

ve onlarla çok iyi aniaşan Ebü Kays. İbn 
İshak' ın rivayetine göre Mekke'de İsla
miyet'in ilk döneminde Hz. Peygamber'e 
ileri derecede düşmanlık edenlerden bi
riydi. Birinci Akabe Biatı ' ndan sonra Me
dine'de İslamiyet yayılmaya başladığı 
zaman Evs kabilesinin bu dine girmesi
ne uzun süre engel oldu. 

Hz. Peygamber Medine'ye hicret edin
ce Ebü Kays onunla görüşerek davetinin 
esaslarını öğrendi ve bunları çok beğen
diğini söyledi. Bir süre düşündükten son
ra tekrar görüşmek dileğiyle yanından 
ayrılınca münafıkların reisi olarak bili
nen Abdullah b. Übey b. Selül ile karşı
laştı ve ona İslamiyet'in güzelliğinden 
söz etti. İbn Selül'ün kendisini Hazrecli
ler'den korkınakla suçlayarak tahrik et
mesi üzerine bir yıl süreyle İslamiyet'i 
kabul etmeyeceğini söyledi ve bir daha 
Resülullah'ın yanına uğramadı. Hicretin 
1. yılının Zilkade ayında (Mayı s 623) öl
dü. Öleceği sırada Hz. Peygamber'in ken
disine haber gönderdiği ve kelime-i tev
hidi söylediği takdirde ona ahirette şe
faat etmeyi vaad ettiği, onun da bunu 
kabul ettiğine dair olan rivayetler zayıf
tır. Bu sebeple onun İslamiyet'i kabul 
edip etmediği kesin olarak belli değil

dir. İbn İshak ise Ebü Kays'ın Mekke'ye 
kaçtığını ve Mekke fethine kadar orada 
yaşadığını zikretmektedir. Onun Hz. Pey
gamber'i öven ve Kureyşliler'i etrafında 
toplanmaya davet eden bir kaside yaz
dığı kaydedilmekte, ancak bunu ne za
man kaleme aldığı bilinmemektedir. 

Ebü Kays'ın oğlu Ukbe müslüman ol
muş ve Kadisiye Savaşı'nda şehid düş
müştür. Ebü Kays'ın ölümü üzerine öbür 
oğlu Kays'ın Cahiliye adetlerine göre üvey 
annesi Kebşe (Kübeyşe) bint Ma'n (Dam
re) ile evlenmek istediği, fakat Kebşe'
nin bu durumu Hz. Peygamber'e sorma
sı üzerine, "Babalarınızın evlendiği ka
dınlarla evlenmeyin" (en-Nisa 4 / 22) me-

EBÜ KEBlR el- H ÜZEL! 

alindeki ayetin nazil olduğu rivayet edil
mektedir. Bazı rivayetlerde ise üvey an
nesiyle evlenmek isteyenin oğlu değil 

Ebü Kays'ın kendisi olduğu söylenmek
tedir. 

Cumahl'nin belirttiğine göre Ebü Kays 
Medine'nin ileri gelen şairlerinden biriy
di. Kendisinin ve kabilesinin yiğitliğini 

öven şiirlerinin yanında hikmetli şiirleri 
de bulunmaktadır. Bir divanından söz 
edilmernekle beraber bazı şiirleri çeşitli 
eserler vasıtasıyla günümüze kadar gel
miştir. Özellikle el-Mufa<;l<;laliyyat'ta yir
mi üç beyti bulunmaktadır (s 283-287) 
R. Blachere ona nisbet edilen şiirlerin 

doğruluğundan şüphe etmekte, bunlar
dan bazılarının bedevi mizacını aksettir
mesine karşılık bir kısmının Mekke müş
riklerini Hanlfliğe davet etmesini tutar
sız bulmaktadır (Tarf!Ju ' l·edeb, s. 344). 
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EBÜ KEBİR ei-HÜZELİ 
( J~l~y,f) 

Ebu Keblr Amir (Uveymir) 
b. ei-Huleys (Cemre) ei-Hüzell 

Hüzeyl kabilesi şairlerinden. 
_j 

Miladi VI. yüzyılın ikinci yarısı ile VII. 
yüzyılın başlarında yaşamıştır. İslamiyet'i 
kabul ettiği rivayet edilir. Hatta Resülul
lah'la görüştüğü ve ondan zinayı kendi
sine helal kılmasını istediği. Hz. Peygam
ber'in, ·Aynı şeyin senin ailene yapılma
sına razı olur musun?" sorusuna karşı

lık Ebü Keblr'in buna razı olamayacağı
nı söylediği, Resül-i Ekrem'in de ona 
kendisi için istemediği bir şeyi kardeşi 
için de istememesini tavsiye ettiği kay
dedilir (ibnü 'I-Esir, Vl , 262 ). 

Kaynaklarda, Ebü Keblr'in meşhur şair 
ve cengaver Teebbeta Şerran'ın dul an
nesiyle evlendiği, Teebbeta' nın bu evliliğe 
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