EBÜ' 1- VELID
ait şerhi kaybolanlar araMevcut eserlerinin başlıcaları
şunlardır: 1. ez-Zicü'ş-şiimil. Çeşitli yazma mecmuaları arasında birçok nüshası bulunan eser (Sezgin, V, 324) Tokatlı
Seyyid Hasan b. Ali el-Kumnati tarafın
dan ez-Zicü'l-kiimil adıyla şerhedilmiş
ve Çelebi Sultan Mehmed'e ithaf edilmiş
tir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Laleli. nr. 2137) bir yazması bulunan bu şer
hin başka bir nüshası da Paris Bibliotheque Nationale'de (nr. 2530) kayıtlı olan
kitabın sonundadır. Esirüddin el-Ebheri
de bu esere bir şerh yazmıştır. z. Kitiib
fimii yefıtiicü ileyhi'l-küttiib ve'l- 'ummal min 'ilmi'l-fıisiib. Katipiere ve vergi memurlarına yardımcı olmak üzere
961 'de Büveyhiler'den Adudüddevle adı
na kaleme aldığı bu kitap, her birine
"menzil" adı verilen yedi bölümden oluş
muştur: bu sebeple esere Kitiibü Meniizilü's-seb' de denilmektedir. Her bölümü yine yedi babdan meydana gelen
kitapta doğu İslam ülkelerinde tüccarlar. katipler ve vergi ·memurlarının hesaplarında kullandıkları metotlar sistematik olarak düzenlenmiş, bayağı kesirlerin çözümü için orijinal ve pratik bir
metot geliştirilmiştir. (!Oa +b) (!Oa +c)
şeklindeki bir hesabın nasıl yapılacağını
gösteren müellif, burada muhtemelen
Hint matematiğinin de tesiriyle negatif
sayıları "deyn" (borç) adı altında kullanmıştır. Bu eser Ahmed Selim Saidan tarafından 'İlmü '1- fıisabi'l- 'Ara bi adlı
kitabının içinde neşredilmiştir (Arnman
1971, s. 64-368) 3. Kitab tima yefıtacü
ileyhi'ş-şant min a'mali'l-hendese.
990'da telif edilen, iki ve üç boyutlu birçok çizimin yer aldığı eser zanaatkarlar
için hazırlanmış bir tür geometri kitabı
dır. Çizimierin bir kısmı Öklid, Archimedes, İskenderiyeli Heran. Theodosius ve
Pagpus'tan alınmış olmakla birlikte verilen örneklerin çoğu orijinaldir. Bu eserin Uluğ Bey'in kütüphanesi için istinsah edilmiş çok güzel bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde olup (Ayasofya,
nr. 2753) S. A. Krasnova tarafından Rusça'ya çevrilmiştir (Fiziko·matematischeskie
nauki u stranakh vostoka IMoscow 1966].
I, 42-140). Kitabın iki ayrı Farsça tercümesi bulunmaktadır ve bunlardan birinin önemli bir bölümünü Woepke Fransızca'ya çevirmiştir (JA, V 11855]. s. 218258, 309- 359). Ayrıca Salih Ahmed el-Ali'nin yayımladığı (Bağdad 1979) eserin biri Kemaleddin İbn Yunus (Arapça), diğeri
Muhammed Bakır Yezdi (Farsça) tarafından yapılan iki de şerhi vardır. 4. elcebir

kitabına

sındadır.

Mecistf (Kitabü 'l·Kamil). Tamamı günümüze ulaşmayan eser. muhtemelen şim
diye kadar ele geçmemiş olan ez-Zicü'lvaiıfı adlı kitabının aynı veya bir kısmı 
dır. Eksik bir nüshası Bibliotheque Nationale'de bulunan (nr. ı 138) kitabı L. A.
Sedillet kısmen Fransızca'ya çevirmiş,
Carra de Vaux da bir makalesinde inceleyerek tahlil etmiştir (bk. bibl.). XIX. yüzyılın başlarına kadar Ptolemaios·un Almagest'inin bir tercümesi sanılan elMecistf'nin yapılan incelemeler sonucunda orijinal ve önemli bir çalışma olduğu anlaşılmıştır. Kitapta yer alan baş
ka konuların yanında özellikle astronomi, trigonometri ve ayın hareketi teorisiyle ilgili kısımlar dikkate değer niteliktedir. 5. Risiile ii terkibi 'adedi'l- vet~
fi'l- murabba 'at. Kare vefk*ler üzerine
kaleme alınmış bir eserdir (Süleymaniye
Ktp ., Ayasofya, nr. 4843/3). 6. Cevabü
Ebi'l- Vefa' Mufıammed b. Mufıammed
el-Bil.zciini 'amma se'elehü'l-falph Ebil.
'Ali el-Hasan b. el-lfiiriş ii mesaJ:ıati'l
müşelleş. Ebü'l- Vefa'nın, Ebu Ali ei-Hububi'nin üçgenlerin yüzeyini hesaplamak
için kendisinden istediği formülle ilgili
cevabından ibaret olup tıpkıbasımı S. Kenedy ve Mustafa Mevaldi tarafından Mecelletü Tiiri{J.i'l- 'uiil.mi'l- 'Arabiyye adlı dergide (lll / ı. s. 19-30. 50-53) İngilizce
ve Arapça tahliliyle birlikte yayımlanmış
tır (Ebü'l-Vefa'nın eserleri hakkında geniş
bilgi için bk. Sezgin. V. 323-325; VI. 223224; Kurbani, s. 161-167; Efr., ı. 393-394).
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133'te (750) doğdu. Sahileoğulları'nın
mevla*sı olduğu için Bahili nisbesiyle
de anılır. Ailesi ve yetişmesi hakkında
fazla bilgi yoktur. İkrime b. Ammar, Ebü
Avane, Şu'be b. Haccac, Zaide b. Kudame, Abdurrahman b. Ebü'z-Zinad, Malik b. Enes, Hammad b. Selerne gibi hocalardan hadis almıştır. Hocaları arasın
da yetmiş kadar da kadın muhaddis bulunduğu söylenmektedir. Kendisinden
başta Buhari ve Ebu Davud olmak üzere İshak b. Rahuye, Abd b. Humeyd, Ebü
Zür'a er-Razi. Ebü Hatim er-Razi, İbn Vare gibi meşhur muhaddisler rivayette bulunmuşlardır. Buhari ondan 107 hadis
almış (İbn Hacer. XI. 47). rivayetlerine Kütüb-i Sitte'nin yanında diğer muteber
hadis kitaplarında da yer verilmiştir.
227'de (842) Basra'da vefat eden
Ebü'I-Velid'in ölüm tarihiyle ilgili olarak
safer (Aralık 841 ). rebiülewel (Ocak 842),
rebiülahir (Şubat 842) ayları ve bunların
değişik günleri verilmekte, 226'da (840)
vefat ettiği de söylenmektedir.
Devrinin imamı, şeyhülislamı. hadisin
temel taşlarından biri gibi unvanlarla
anılan Ebü'I-Velfd'i hemen bütün hadis
tenkitçiteri sika* bir ravi olarak kabul
etmişlerdir. Çok sıkı şartları taşımayı gerektiren emirü'l-mü'minin fi'l -hadis*
unvanına layık görülmesi hafızasının son
derece kuwetli. kendisinin güvenilir bir
hadisçi olduğunu göstermektedir. Ahmed
b. Hanbel Ebü'I-Velid'in sağlam (mütkın)
olduğunu, devrinde ondan daha iyi bir
muhaddisin bulunmadığını söylemekte,
ancak kendisinden çok hadis aldığı Ebü
Avane'den naklettiği rivayetlerinde bazan
tashif* yaptığını, Şu'be'den naklettiği rivayetlerinde ise daha güvenilir olduğu
nu kaydetmektedir (el· 'ile/, II, 315) .
Meşhur muhaddis İbn Vare, kendilerinden hadis okuduğu kimseler arasın
da bir benzerini görmediğini söylediği
hacası Ebü'l-Velfd'in ne kadar güçlü bir
hafızaya sahip olduğunu gösteren şu
olayı nakletmektedir: Ebü'l-Velid Şu'be'
den hadis okurken ilk zamanlar onun ri-
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vayetlerini yazmaktaydı. Şu'be'nin ona,
"Bir de yazıyor musun?" diye sorması
üzerine bundan vazgeçti ve dinlediklerini ezberlemeye başladı. Bu sebeple olmalı ki Ahmed b. Hanbel Ebü'I-Velid'in
Şu ' be'den yazarak aldığı rivayetleri daha değerli bulmaktadır. Onun ilmiyle amil
ve fakih bir hadis otoritesi olduğunu söyleyen Ebü Hatim er-Razi, rivayetlerini ihtiva eden kitaptan daha sahihini görmed i ğini, fakat hadis rivayet ederken önünde yazılı bir metin bulundurmadığını. ömrünün sonlarına doğru hafızası zayıfla
yan Hammad b. Selerne'den naklettiği
rivayetlerine pek güvenilemeyeceğini ifade etmektedir. Kendisinden usulle ilgili
bilgilerin tereddütsüz alınabileceğini, bunun dışındaki konularda aynı şeyin söylenemeyeceğini belirtenierin endişesi de
bu nevi kusurlarından ötürü olmalıdır.

her kaynakta bulunan rivayeti telif etmek mümkün değildir. Kumandan sahabi Said b. As b. Ümeyye'nin soyundan
geldiği için Ümevi ve Kureşi nisbeleriyle
anıldığı gibi doğup yaşadığı yerlere nisbetle Kazvini ve Nisabüri nisbeleriyle de
zikredilir. Kendisinden Hassan el-Kureşi diye bahsedenler de vardır. Nişabur'
da Muhammed b. İbrahim ei-Büşenci
ve İbn Huzeyme gibi muhaddislerden
hadis okudu. Nesa'da Hasan b. Süfyan'dan, Bağdat ' ta süff muhaddis Ahmed
b. Hasan b. Abdülcebbar gibi mu haddislerden hadis. Şafii fıkhının ileri gelen
alimlerinden İbn Süreye diye tanınan Ahmed b. Ömer' den fıkıh okudu. Kendisinden de Hakim en-Nisabüri. Ebü Abdullah
b. Mende, fakih muhaddis Ebü Tahir b.
Mahmiş, kadılkudat Ahmed b. Hasan eiHiri gibi alimler rivayette bulundular.

Ebü'l- Velid et-Tayalisi, hadisin şeyhe
arzedilirken daha dikkatli okunduğun
dan haraketle hadis tahammülü metotlarından arz* ın daha sağlam olduğunu
söyler ve onu sema*a tercih ederdi (Uğur,
s. 27) . Onun rivayetlerini ihtiva eden yazılı bir metnin günümüze gelip gelmediği bilinmemektedir.

Rivayetlerdeki gizli kusurları (ile!) bilecek kadar hadis ilminde otorite olan
Ebü'I-Velid hadis ve fıkıhla ilgili eserler
de kaleme aldı. Sahih-i BuhCiri üzerine
bir müstahrec* yaz~~yı tas~rladığı günlerde babasının ona Buhari'nin halku'lKur'an* konusunda itharn edildiğini. Şa
l}il:ı-i Müslim'in ise daha bereketli olduğunu söylemesi üzerine el-Müsta{ı 
rec 'a]{ı Şai}fi}i Müslim adlı eserini telif etti. Horasan'ın en tanınmış muhaddisi oldu. Nitekim onun fıkıh hocası, Horasan'ın ileri gelen Şafii fakihi ve muhaddis Muhammed b. Abdülvehhab Sekaff'ye, kendisinden sonra fıkhi konulardaki
müşkülleri için kimi tavsiye edeceği sorulduğu zaman Ebü'I-Velid el-Ümevfnin
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267 (880-81) yılı civarında doğdu. 270'ten (883) sonra doğduğuna dair Zehebi
(A' lamü 'n -nübela', XV, 494) ve Sübki (Ta·
bak_:at, lll, 226) tarafından verilen bilgi ile
yetmiş iki yaşında öldüğüne dair hemen
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adını vermiştir.

Devrinin en zahid ve ibadete düşkün
alimlerinden olan Ebü'l-Velid S Rebiülevvel 349'da (5 Mayıs 960) vefat etti. Aynı
yılın S Ramazanında (29 Ekim) öldüğü de
söylenmektedir. Talebesi fakih Ebü Tahir b. Mahmiş onun için altmış beyitlik
bir mersiye yazmıştır.
Şafii mezhebinin tanınmış simaların
dan olan Ebü'l-Velid'den imam Şafifnin
kanaatinin aksine bazı görüşler nakledilmiştir. Onun namazda Fatiha'yı iki defa okuyanın namazının caiz olmayacağı ,
hacamat yapanın da yaptıranın da oruçlarının bozulacağı kanaatinde olduğu
söylenmektedir. Ebü'I-Velid, hacarnatta
ilgili hadislerin sahih olduğundan hareketle Şafiller' in bu görüşte olduğunu
söylemiş, imam Şafii ise bu konudaki hadisleri tenkit etmemekle beraber onların mensuh olduğunu ileri sürmüştür.
Ebü'I-Velid'in günümüze gelip gelmediği bilinmeyen üç kitabından söz edil-

mektedir. Bunlar el-Müsta{ırec 'aUi Şa 
i}fhi Müslim, imam Şafii' nin er-Risale'sine yazdığı şerh ve Şafii mezhebine göre kaleme aldığı el-Ai}kam'dır.
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138'de (75S) Humus'ta doğdu. Behra
kabilesinden bir kadının azatlısı olduğu
için Behrani nisbesiyle anıldı. On iki yaşında iken hadis tahsiline başladı. Hemen hepsi Humuslu olan Safvan b. Amr,
Hariz b. Osman, Şuayb b. Ebü Hamza,
İsmail b. Ayyaş gibi muhaddislerden hadis okudu. Hadis tahsili için başka yere
gitmedi. Belki de hac münasebetiyle ziyaret ettiği Medine'de imam Malik'in
evini lüks bir şekilde döşenmiş gördüğünü, alimierin evinin böyle olmaması
gerektiği düşüncesiyle ondan hadis okumadığını, fakat sonraları bu davranışın
dan dolayı pişmanlık duyduğunu söylerdi. Kendisinden Yahya b. Main, Ahrned
b. Hanbel. Buhari, Osman b. Said ed-Darimi, Ebü Hatim er- Razi ve Ebü Zür' a
ed-Dımaşki gibi tanınmış muhaddisler
rivayette bulundular.
Ebü'I-Yeman'ın, Zühri'nin en güvenilir talebelerinden olan hocası Şuayb b.
Ebü Hamza'dan rivayeti bazı tenkitlere
yol açmış , Şuayb'dan hadis dinlemediği
veya sadece bir hadis dinlediği , öteki rivayetleri idizet* yoluyla aldığı ileri sü-

rülmüştür. Şuayb' ın oğlunun söylediğine

göre Ebü'l- Yeman,

babasından

hadis

