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ayet ve hadisle tefsirine özen gösterilmiş. 
Eş'ari ve Şafii mezheplerinin görüşleri 
çerçevesinde itikadi ve fıkhi hükümlere 
dair geniş bilgi verilmiştir. Bu konularda 
genellikle hadislerin isnadları terkedile
rek ilk ravileri ve kaynakları zikredilmek
le yetinilmiştir. Şa]Jil)-i Bu.(lari'den ya
pılan nakiller ha ( t ). Müslim'den alınan
lar mim ( (').bunların ikisinin ittifakla zik
rettikleri kaf ( J) rumuzları ile gösteril
miş, sünenler ve diğer hadis kitapların
dan yapılan nakiller için müellif veya ki
tap ismi verilmiştir. Hazin'in. Begavi'nin 
kendi veya Sa'lebi isnadıyla naklettiği ha
disleri ayrıca onların adıyla kaydettiği, ha
dislerin tesbit ve tashihinde ise Muham
med b. Fütuh ei-Humeydi'nin el-Cem' 
beyne'ş-şa]Ji]Jayn ve Mecdüddin İbnü'I
Esir ei-Cezeri'nin Cami'u '1-uşul'ü gibi 
eserlerden yararlandığı anlaşılmaktadır. 
Lübabü't-te'vil'de her surenin başında 
o surenin ismi. kaç ayet ve harften mey
dana geldiği, nerede nazil olduğu gibi hu
suslarda bilgi verilir; surenin faziletiyle il
gili hadisler nakledilir. Daha sonra ayetler 
kelime kelime veya cümle halinde ele alı
narak tefsir edilir. Yer yer tergib ve terhib 
konularına temas edilir; bunlarla birlikte 
tarihi olaylar, kıssalar ve İsrailiyat'a dair 
pek çok rivayet zikredilir. Ancak eser 
özellikle İsrailiyat'a ait kıssalar sebebiyle 
eleştirilmiştir. Hazin bu tür rivayetleri 
yer yer tenkit etmiş. Razi ve Beyzavl gibi 
müfessirlerin görüşlerine dayanarak bun
ların zayıf ve asılsız olduğunu söylemişse 
de bu kıssaların çoğunun tenkitsiz akta
nldığı görülmektedir. Lübabü 't-te'vil 
Mısır'da Bulak, Ezheriyye, Hayriyye ve 
Meymeniyye matbaalarında 1287-1317 
( 1870-1899) yılları arasında. kenarında 
Nesefi'nin Medarikü't-tenzil ve ]Ja]sa'i
Jsu't-te'vil adlı tefsiri olduğu halde dört 
cilt olarak yedi defa basılmış. ayrıca ke
narında Muhyiddin İbnü'I-Arabi'ye nis
bet edilen bir tefsirle birlikte tekrar neş
redilmiştir (Kah i re 13 ı 7). Eserin, Bega
vi'nin Me'alimü't-tenzil'inin hamişinde 
beş cilt halinde yapılmış bir başka neşri 
daha vardır (Kah i re 1331 ). Bunların dışın

da da çeşitli baskıları bulunan eser, son 
olarak Şeyh Abdülgani ed-Dakar tarafın
dan kısmen ihtisar edilip notlar ekien
rnek suretiyle üç cilt halinde yayımlan
mıştır (Dımaşk 1415/1994). Ancak bun
ların hiçbiri ilmi neşir niteliği taşımamak
tadır. Lübdbü't-te'vil, Musa b. Hacı Hü
seyin ei- İzniki ( ö. 833/1429) tarafından 
Enfesü'l-cevahir adıyla Türkçe'ye çevril
miş olup bu çevirinin İstanbul'da dört 
yazma nüshası bulunmaktadır (Beyazıt 
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Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3549-

3551; TSMK, Hazine, nr. 21, Bağdat Köş

kü, nr. 42, Revan Köşkü, nr. 187). 2. Ma]s
bUlü'l-men]sül. İbnü'I-Eslr'in Kütüb-i 
Sitte'deki hadisleri bir araya topladığı 

Cami'u'l-uşul adlı eserine, İmam Şafii 
ve Ahmed b. Hanbel'in Müsned'leriyle 
İbn Mace ve Darekutni'nin es-Sünen'
lerindeki hadisler ilave edilerek fıkıh 
bablarına göre düzenlenmiş on ciltlik 
bir eser olup bir nüshasının VII. cildi 
Kahire'de bulunmaktadır (Ali Hilmi 
Dağıstan!, ı. 428) . 3. er-Ravz ve '1-
]Jada'ils ii sireti l]ayri'l-l]ald'i]s. Hz. 
Peygamber'in siretiyle ilgili beş ciltlik 
bir eserdir. İbn İshak ve İbn Hişam'ın ko
nuya dair kitapları esas alınıp bunlara İbn 
Abdülber, İbnü 'I-Eslr, İbnü' I-Cevii'nin si
yer ve hadisle ilgili kitaplarından alınan 
rivayetlerin eklenmesi suretiyle meyda
na getirilen eserde hadis ve haberler cerh 
ve ta' dile tabi tutulmuş, garlb kelimeler 
şerhedilmiştir. 174 babdan oluşan eserin 
iki ayrı nüshasının mevcut ciltleri (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1927-
1929; Ayasofya , nr. 3216- 3218) birbirini 
tamamlamaktadır. 4. 'Uddetü'l-etham 
ii şer]Ji 'Umdeti'l-a]Jkdm. Katib Çelebi, 
herhangi bir nüshasına rastlanmayan bu 
eseri. Ebu Bekir eş-Şaşi'nin el-'Umde ii 
furu'i'ş-Şdti'iyye'sinin şerhi olarak zik
retmişse de (Keşfü '?-?Unün, ll, ı 169-1 170) 

gerçekte Hafız Abdülganl b. Abdülvahid 
ei-Makdisi'nin ahkam hadislerine dair 
'Umdetü'l-a]Jkam adlı eserinin şerhi ol
duğu belirtilmektedir (Davudl, ı, 423) . 
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Ebu Ca'fer Muhammed b. el-Hüseyn 
el-Hazin ei-Horasani es-Sagani 

(ö. 360/971 [?]) 

İlk devir matematikçi 

L 
ve astronomlarından. 
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Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Nis
besinden Horasan menşeli ve muhteme
len Merv yakınlarındaki Sagan yöresinden 
olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinin Sa
mani Emlri ı. Mansur b. Nuh zamanında 
(96 ı -976) Buhara'da bulunduğu ve bu 
hanedana Nlşabur'da vezirlikyaptığı kay
dedilmektedir. Ünlü Horasanlı filozof Ebu 
Zeyd ei-Belhl'nin onun için Aristo'nun es
Sema' ve'l-'alem (De Caelo et Mundo) ki
tabının başlangıç bölümüne şerh yazmış 
olması (İbnü'n-Nedlm, s. ı 53) bu vezirlik 
dönemine rastlasa gerektir. İbnü'I- Esir 
de Hazin'in, Büveyhl Emlri Rüknüddevle 
tarafından Samani Emlri Nuh b. Nasr'ın 
kumandanlarından Ebu Ali Ahmed b. 
Muhtac ile barış görüşmelerinde bulun
mak üzere elçi olarak görevlendirdiğini 
bildirmektedir (el-Kamil, VIII. 504 ). Hazin, 
Emir Rüknüddevle'ye olan bu yakınlığı 
sayesinde Rey'deki Büveyh!Veziri Ebü'I
Fazl İbnü'I-Amld'in himayesine girmiş ve 
ondan sonraki hayatını orada astronomi 
gözlemleri yaparak ve kitap yazarak ge
çirmiştir. Mizanü '1-]J_ikme adlı eserin sa
hibi olan Abdurrahman el-Hazin! ile (VI./ 
XII. yüzyıl) karıştınlmaması gereken Ebu 
Ca'fer ei-Hazin'in 350-360 (961-971) yıl
ları arasında öldüğü sanılmaktadır. 

Hazin'in Nişabur'da iken dönemin ön
de gelen filozoflarından Ebü'I-Hasan el
Amiri ile görüşmüş olması muhtemeldir. 
Gerek Ebu Zeyd ei-Belhl'nin gerekse Ami
ri'nin riyazl ilimiere karşı duyduğu ilgiyi 
Hazin'in etkisine bağlamak mümkün gö
rünmektedir. Amiri'nin çeşitli eserlerin
de rastlanan astronomi ve geometri te
rimlerinin onun etkisiyle açıklanabileceği 
anlaşılmakta, Belhi'nin de Şuverü'l-e]sa
lim adlı eserinde Hazin 'in haritalarından 
faydalandığı bilinmektedir (Sahban Hall
fat, s. ı 16, 174-175, 177) . İbnü'I-Kıfti Ha
zin'in aritmetik, geometri ve astronomi
ye dayanarakyapılan hesaplamalarda (il
mü't-teyslr) uzman olduğunu, ayrıca ast
ronomi gözlemleriyle ilgili teorik ve pra
tik disiplinleri iyi bildiğini kaydetmekte, 
onun Zicü'ş-şata'il; ve Kitabü'l-Mesa'i
li'l-'adediyye adlı eserlerini kaydettik
ten sonra da en iyi çalışmasının, o güne 
kadar yazılanların en mükemmeli kabul 



edilen Zicü'ş-şaifı 'il:ı olduğunu söylemek
tedir (İf].barü'l-'ulema', s. 259). Hazin. ken
di zamanında ve kendinden sonraki dö
nemlerde ileri gelen alimler tarafından 
matematik ve astronomi alanlarında oto
rite kabul edilmiştir. Kendisinden çeşitli 
vesilelerle alıntı yapan veya bazı teorem
lerde fikirlerini tartışan matematikçiler 
arasında Ebu Nasr İbn Irak. Biruni. Ebü'I
Cud Muhammed b. Leys, ömer Hayyam 
ve Nasirüddin-i Tusi gibi önemli kişiler bu
lunmaktadır. İbn Haldun da Mul.mddi
me'sinde iklimler üzerine bilgi verirken 
Ca'fer el-Hazin adıyla andığı Hazin'den 
astronomi ilminin ileri gelenlerinden biri 
diye söz etmekte ve onun yedi iklime uy
gun olarak yaptığı enlem ve bölge ölçüm
lerine ilişkin tesbitlerini aktarmaktadır 
(1, 292-293) 

Ebu Ca'fer ei-Hazin'in matematik sa
hasındaki çalışmaları. zamanımıza parça 
parça gelen risalelerinden veya kendisin
den alıntı yapan alimierin eserlerinden 
hareketle tesbit edilebilmektedir. Mese
la Ömer Hayyam, Şerf:ıu ma eşkele min 
müşaderati Kitfıbi Öklidis adlı eserinin 
önsözünde Hazin'i, Öklid'in beşinci pos
tulasını ispata çalışan İslam matematik
çilerinin arasında ilk sıraya koymakta ol
duğu belirtilmektedir (Halll Cavlş , s. 137). 
ömer Hayyam'ın şahitliği, Hazin'in beşin
ci postulayı bir postula olarak değil bir 
teori olarak ele aldığını ve ispatlamaya 
çalıştığını göstermektedir. İslam mate
matiğinde Hazin'in bu çalışması muhte
melen paraleller teorisi konusunda yapı
lan ilk orijinal ve önemli çalışmalardan 
biridir. Yunan matematiğinde, öncüleri 
Eudoxos ve Arşimed olan "tüketme" (if
na. exhaustion) usulü ile cisimlerin hacim
lerini hesaplama yöntemini geliştiren is
lam matematikçilerinden biri de Hazin'
dir. Özellikle o, "bir parabolün kendi ek
seni etrafında dönmesinden ortaya çıkan 
cismin hacmi" problemiyle uğraşan Sabit 
b. Kurre'nin uzun ve karmaşık olan tek
niğini tekrar ele almış. böylece kendisin
den sonra meseleyi yeniden inceleyerek 
Sabit b. Kurre'nin çalışmalarını daha ile
riye götüren Sabit'in tarunu İbrahim b. 
Sinan ve İbnü'I - Heysem'e yardımcı ol
muştur. 

Hazin, Diophantos'un Aritmetica adlı 
eserinin Kust a b. Luka tercümesinden 
esinlenerek ve Harizmi- Ebu Kamil cebri
ne (bk. HESAP) ve kendi zamanındaki tem
silcilerine tepki olarakyeni bir cebir anla
yışı geliştirdi. Onun yaklaşımı şu şekilde 

özetlenebilir: Bir denklemi gerçekleyen 
sayı rasyonel sayı kümesinin bir elemanı 
ise o denklem cebrin. tam sayılar küme
sinin bir elemanı ise hesabın (sayı bilimi) 
konusudur. Bu noktada Hazin, Öklid'i ta
kip ederek hesabı "doğru parçaları ile tem
sili mümkün olan tam sayılar kümesi" 
şeklinde sınırlandırdı; dolayısıyla çalışma

larında sayı biliminin kavramlarını esas 
alıp her türlü rasyonel çözümü dışta bı
raktı. Benimsediği yöntem gereği çalış
malarını. çözümü tam sayı olabilecek be
lirsiz denklem (el-muadelatü's-seyyale) tiple
ri üzerine kaydırdı ve yukarıda ifade edi
len sayı anlayışına uygun olarak bu denk
lemlerin analizinde, Diophantos'un Arit
metica'da sergilediği ve İslam cebircile
rinin, en çok da Kered'nin "istikra" yönte
mi adıyla ele aldığı belirsiz denklem tipi 
için pozitif rasyonel sayı araştırmayı de
ğil tam sayı tesbit etmeyi hedefledi. Bu 
çerçevede özellikle Pisagor üçlüleri üze
rinde durdu ve rasyonel kenarlı dik açılı 
üçgen teorisini geliştirip en yüksek nok
tasına ulaştırdı. Hazin'in bu tavrına . Di
ophantos'un Aritmetica'sını Öklid'in Ele
mentler' i (Uşulü'l-hendese) ışığında oku
ma denilebilir. Onun, özellikle belirsiz 
denklemlerin analizi konusunda takındı
ğı tavrı Ebu Said es-Sicii, İbnü' l -Heysem 
ve Ebü'I-Cud b. Leys gibi İslam matema
t ikçileriyle XVII. yüzyıl Avrupa matema
tikçilerinden Bachet de Meziriac ve Pier
re de Fermat da benimsemişlerdir. 

Hazin'in cebir alanında yaptığı orijinal 
çalışmalardan biri, modern matematik 
tarihinde "xn + Y" =zn. X, y, z E Z+, n~ 
3'ün imkansızlığı" şeklinde ifade edilen 
ve adına "Fermat'nın Son Teoremi" deni
len denklem hakkındadır. Bu denklemin 
kökü Mezopotamya'ya, Pisagor üçlüleri
ne ve Diophantos'a kadar gider. Ancak 
eski dönemde, tesbit edilebild iği kada
rıyla denklemin sadece n = 2 hali üzerin
de durulmuştur. İslam matematikçileri 
ise başta Hamid b. Hıdır el-Hucendi ve 
Hazin olmak üzere denklemin daha çok 
n = 3 ve n = 4 halleriyle ilgilenmişler ve 
ortaya çıkan sonucu tartışmışlardır. özel
likle · Hazin, Pisagor üçlüleri konusu üze
rinde çalışırken Pisagor denkleminin kuv
vetini ikiden üçe çıkararak x3 + y3 = z3'ün 
imkansızlığını ispatladığını ileri sürmüş , 

ayrıca Hucendi'nin aynı konuda verdiği 
geometrik ispatın yanlış olduğunu gös
termeye çalışmıştır. Yine Pisagor üçlüleri 
üzerinde çalışırken daha sonra İbnü'l
Hawam ve Fermat ile büyük bir gelişme 
gösteren sayıların toplamı teorisine da-
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hil "herhangi bir doğal sayının iki doğal 
sayının kareleri toplamı olarak ifadesi" 
gibi problemlerle de ilgilenmiştir. Hazin 
bunlardan başka "Uyumlu Sayılar Teori
si" içine giren denklemler hakkında da çe
şitli çalışmalar yapmış ve ilk defa bu tür 
denklemlerin sınırlarını tam olarak belir
leyip bunu rasyonel kenarlı dik açılı üç
genler teorisinin esas konusu kabul et
miştir. 

Ebu Ca'fer el-Hazin'in yukarıda özetle
nen çalışmalarını iki belirsiz denklem ana
lizini inceleyerek örneklendirebiliriz. Diop
hantos, daha öncex2 +y2 =z2 gibi birdenk
lemin z2 ± 2xy = (x + y) 2 şartını gerektirdi
ğini biliyordu. Hazin bu konuyu tekrar ele 
aldı ve a E N ve z > x >u=> (1) x2 ± a = z2 

ve x2
- a = u2 gibi bir denklem sisteminin 

doğal sayı çözümünü, "Eğer (2) p2 + q2 = 
x2 ve 2pq = a durumunu sağlayacak p, q 
E N sayı çifti mevcut ise ( 1) ve (2) arasın
da bir eşitlik olmalıdır" şeklinde sonuçlan
dırıp bu şartlar altında "a"nın 4k (k> 2) 
türünden bir sayı olabileceğini açıkladı. 
Bundan başka x2 + 20 = z2 ve x2 - 20 = u 2 

denklem sistemini örnek vererek bu sis
temin doğal çözümü olmadığını. ancak 
rasyonel çözümünün bulunduğunu gös
terdi. Böylece Hazin, hesabın konusu ka
bul ettiği "doğal çözüm" ile cebrin konu
su kabul ettiği "rasyonel çözüm" arasın
da bir ayırım yapmış olmaktadır. Ayrıca 
x2 + 1 O= y2 ve x2 -1 o= z2 denkleminin do
ğal çözümü bulunmadığını ilk defa Hazin 
göstermiş ve ispatında 1 O'un 4'e bölüne
mezliği kabulüne dayanmıştır. Bu denk
lem, İbnü'I-Hawam'ın çözümsüz denk
lemler listesinde onsekizinci, Bahaeddin 
ei-Amili'nin listesinde ise ikinci denklem 
olarak kaydedilmiştir. 

ömer Hayyam'ın bildirdiğine göre Ma
hani. Archimedes'in islam aleminde Ki
tfıb fi'l-küre ve'l- üstüvfıne adıyla bili
nen eserinin ikinci makalesinin dördüncü 
t eoreminde (şekl) bulunan bir öncülü (mu
kaddime) tahlil ederken ax3 + bx2 =c şek
linde üçüncü dereceden (kübik) bir denk
lemle karşılaşmış ve onu uzun çabasına 
rağmen çözemediği için çözümsüz prob
lem (mümtene) olarak kabul etmiştir. Da
ha sonra gelen Hazin ise matematik tari
hinde "Mahani denklemi" diye adlandırı
lan bu denklemi koni kesitleri yardımıyla 
çözmüştür. _Yıne Ömer Hayyam'dan öğ
renildiğine göre kübik denklemlerin çö
zümü konusunda Hazin'in gerçekleştir
diği bu ilk başarının ardından birçok hen
deseci bu denklemlerin değişik türlerini 
sistematik olmasa da Hazin'in yöntemiy
le çözmeyi başarmıştır. 
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Naslrüddln-i TQsl, Kitabü Şekli'l-]fat
ta' adlı eserinde "eş-şeklü'l-muğnl"yi iş
lerken konuyla ilgili değişik İslam mate
matikçilerinin ispatlarını zikretmekte ve 
bu arada Hazin'in el-Metalibü'l- cüz'iy-, 
ye, meylü'l-müyuli'l-cüz'iyye ve'l-me
tali' fi'l-küreti'l-müsta]fime adlı eserin
den iktibas ettiği küresel dik açılarda si
nüs teoreminin ispatını vermektedir. Söz 
konusu alıntıdan Hazin'in bu eserinin küre
sel trigonometriyle ilgili olduğu anlaşıl
maktadır. Naslrüddln-i Tusl, Beni Musa'
nın geometri sahasındaki eserinin tahri
rinde de "s = Yz (a +b +c) ise bir üçgenin 
alanının genel formülü 1/s(s-a) (s-b) (s-c)'

dir" şeklinde ifade edilen Heran formülü
ne değişik bir çözüm vermekte ve bunun 
muhtemelen Hazin'e ait olduğunu söyle
mektedir. Yapılan araştırmalara göre Ha
zin'in bu çözümü Heron'a Beni Musa'nın
kinden daha yakındır. Ayrıca Hazin'in kul
landığı şekil ve harfler Heran'un Dioptra 
adlı eserinde bulunan şekil ve harflerle 
aynı iken Beni Musa'nın kitabının Latince 
tercümesinde bunlar mevcut değildir. Bu 
durum, Hazin ile Beni Musa'nın Heran 
formülü hakkındaki kaynaklarının farklı 
olduğunu göstermektedir. 

Klasik biyografi eserlerinden ve Hazin'
den alıntı yapan kaynaklardan onun doğ
rudan rasat faaliyetlerinde bulunan bir 
astronom olduğu öğrenilmektedir. Bl
rünl. TaJ:ıdidü nihayati'l-emakin 'inde 
Büveyhller zamanında Ebü'I-Fazl İbnü'I
Amld'in Hey'de bir rasathane kurduğunu 
ve burada Ebü'I-Fazl ei-Herevl ile Hazin'in 
1 z Reblülahir 348'de (22 Haziran 959) gü
neşin irtifaını rasat ettiklerini belirtmek
tedir. Bu bilgi, ayrıca Herevi ve Hazin'in 
yönetimleri altında bir grup astronomun 
çalıştığını ve düzenli rasat faaliyetlerinde 
bulunduğunu göstermektedir. Hazin, bir 
veya birkaç defa ekliptiğin eğiminin tes
biti çalışmalarına da katılmıştır. Blrunl 
aynı eserinde, Herevi'nin 348 (959) yılın
da yaptığı gözlemler sonucunda eklipti
ğin eğimi için E = 23° 40' değerini tesbit 
ederken Hazin'in heyet başkanı olduğu
nu da yazmaktadır. Yine Blrunl, Hazin'in 
ekliptiğin eğimini belirleme yöntemleriy
le İbrahim b. Sinan'ın yöntemlerinin ben
zerliğine de dikkat çekmiştir ( Taf:ıdidü ni
hayati'L-emakin, s. 98, 1 O ı; ayrıca b k. Ef2, 

IV. 1183). Blrunl, bundan başkael-A§a
rü'l-ba]fıye, el-~iinunü'l-Mes'udi ve 
TaJ:ıdidü nihô.yati'l-emakin adlı eserle
rinde, Hazin'in Batlamyus'unkinden fark
lı "homocentric" bir güneş modeli ileri 
sürdüğünü belirtmektedir. Blrunl'nin ay-
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rıntılı bir şekilde anlattığı bu sistemin 
benzerleri daha sonra Avrupa'da Levi ben 
Gerson ( ö. ı 344) ve Hesseli Henry ( ö. 
1397) tarafından tekrar ortaya konmuş
tur. Ancak Hazin ile bu iki Batılı bilim ada
mının düşünceleri arasında herhangi bir 
ilişki olduğunu belirlemek zordur (Sam
so, MTUA, 1/2 11977]. s. 274-275) . 

Eserleri. Ebu Ca'fer ei-Hazin'in mate
matik ve astronomi konularında telif et
tiği eserlerden ikisi tamamen, ikisi de kıs
men günümüze ulaşmıştır. Diğerlerinin 
bazıları yapılan alıntılardan tanınmakta, 

geriye kalanların ise sadece adlarının an
lamlarından konuları tahmin edilebilmek
tedir. A) Matematik. 1. Tefsiru şadri'l
ma]fiileti'l-'aşire min Kitô.bi Öklfdis. 
Öklid'in Elementler'inin, irrasyonel sayı
ların geometrik nicelik (el-adedü'l-mut
tasıl =sürekli sayı) açısından bir incele
mesi olan onuncu makalesinin tanımlar

la ilgili giriş bölümünün tefsiridir. İbnü'n
Nedlm'in ŞerJ:ıu Kitabi Öklfdis adıyla 
andığı (el-Fihrist, s. 325) eserin zamanı
mıza birçok nüshası gelmiştir (Sezgin, V, 

299) . z. Kitabü '1-Mesa'ili'l-'adediyye. 
İbnü'n-Nedlm ve İbnü'I-Kiftl'den öğreni
len isminden anlaşıldığına göre bazı prob
lemierin sayısal (nümerik) analiziyle ilgili
dir. 3. Risaletü Ebi Ca'ter el-Ijazin fi'l
m Ü§elle§ati '1-]fii'ime ti 'z-zevaya ve '1-
münte]fati'l-ec;lla'. Rasyonel kenarlı dik 
açılı üçgen teorisi hakkında olup Hazin'in 
Pisagor üçlüleri üzerine yaptığı orüinal ça
lışmaları ihtiva eder. Fr. Woepcke tarafın
dan Fransızca'ya tercüme edilen risaleyi 
("Rescherches sur plusieurs ouvrages de 
Le6nard de Pise", Atti dell'Accademia 
Pontificia dei nuovi Lincei, XIV !Roma 
1861 ı. s. 301-324) Adil Enbuba yayımla
mıştır (bk. bibl.). 4. el-Burhan 'ald şek
li's-sabi' min Kitabi Beni Musa. Beni 
Musa'nın geometri alanındaki eserinin 
Nasirüddin-i Tusi tarafından yapılan tah
ririnde Heran formülü üzerine Hazin'e at
fedilerek ortaya konulan bir ispattır. s. 
Kitabü'l-Uşuli'l-hendesiyye. Ebu Nasr 
İbn lrak'ın , Hazin'in Zicü'ş-şata'iJ:ı'i (aş. 
bk.) üzerine kaleme aldığı Risale ii taş
J:ıil:ı ma va]fa'a li-Ebi Ca'fer el-Ijazin 
mine's-sehv ii Zici'ş-şata'il:ı adlı eserin
de zikrettiği Hazin'in başka bir çalışma
sıdır. İbn lrak'a göre Hazin kitabında Me
nelaos'u eleştirmiştir. 6. el-Metalibü '1-
cüz'iyye, meylü'l-müyuli'l-cüz'iyye 
ve'l-metali' fi'l-küreti'l-müsta]fime . 
Nasirüddin-i Tusi'nin Kitabü Şekli'l-]fat
ta' adlı eserinden varlığı öğrenilen ve kü
resel trigonometriyle ilgili olduğu sanılan 

eser bazı kaynaklarda Kitab if meyli'l
ecza' adıyla kaydedilmiştir. Ebu Nasr'ın 
yukarıdaki eserinde bildirdiğine göre Ha
zin. Menelaos'un trigonometriyle ilgili 
olan Kitabü'l-Üker'inin de bazı noktala
rına bir tenkit yazmıştır. Ancak günümü
ze ulaşmayan bu çalışmasının adı da bi
linmemektedir. 

B) Astronomi. 1. Zfcü'ş-şata'iJ:ı. Ha
zin'in en iyi tanınan eseridir. Blrunl'nin 
TaJ:ıdidü nihô.yati'l-emakin'inde bildir
diğine göre İbnü'I-Amid için kaleme alın
mış olan eserin sadece çok küçük bir par
çası zamanımıza ulaşmıştır (Sezgin, V, 

299). Berlin Kütüphanesi'nde (nr. 5857) 

kayıtlı bulunan astronomi aletleriyle ilgili 
iki küçük risale de ondan birer parça ol
malıdır. Biruni araştırmalarında yer yer 
bu zicden alıntılar yapmakta. ayrıca bazı 
konularda Hazin'in fikirlerini eleştirmek
tedir. Birunl'ye göre Hazin bu eserdeki ba
zı astronomik hesaplarda Ebü Ma'şer ei
Belhl'nin t esbitlerini tenkit etmiştir. Ebü'I
Cud ise, "Hazin bu eserde bir derecelik 
açının kirişini hesaplamıştır; bu da onun 
muhtemelen bir dar açıyı üç eşit parçaya 
bölme işin i başardığını gösterir" demek
tedir. Birunl'nin hacası Ebü Nasr İbn Irak, 
bu zic üzerine Risale ii taşJ:ıiJ:ıi ma va]fa'a 
li-Ebi Ca'fer el-Ijazin mine's-sehv if 
Zici'ş-şata'il:ı adıyla bir çalışma yapmış 
ve Hazin'in düştüğü teorik ve pratik ha
taları d üzeltıneye gayret etmiştir. Ancak 
burada vurgulanması gereken husus şu
dur: Zicler genellikle metin ve tablolar 
halinde iki kısımdan oluşur. Söz konusu 
zic de muhtemelen böyle idi. Dolayısıyla 
İbn Irak ile Birunl'nin alıntıları, tartışma
ları ve düzeltmeleri sadece metin kısmı
nın bazı ayrıntılarıyla ilgili olduğu için bun
lar eser hakkında tam bir bilgi edinme
ınize yardım etmemektedir. Blruni el
A§arü'l-ba]fıye'sinde , buzicin aynı za
manda feleklerin hareketini açıklayan ye
ni bir yorum ihtiva ettiğini bildirmekte
dir. İbn Irak, yukarıdaki çalışmasından 
başka ayrıca İstidrak 'ala mes'ele min 
Zici'ş-şata'ih adıyla zicdeki bir geometri 
problemini de ele almıştır. z. Tefsirü'I
Mecisti. Batlamyus'un el-Mecisti adlı 
eserinin (Almagest) şerhidir. İbn Irak'ın 
Cedvelü't-ta]fvim ve Birunl'nin TaJ:ıdi

dü nihayati'I-emakin ile el-~iinunü'l
Mes'udfsinden öğrenildiğine göre, Ha
zin bu eserinde Beni Musa'nın Bağdat'ta 
yaptığı bazı ölçümlerle Ali b. Isa ei-Ustur
labi ve Sened b. Ali gibi kişilerden oluşan 
bir grubun yine Bağdat'ta yaptığı astro
nomik gözlemlerden bahsetmektedir. Ki-



tabın bir parçası zamanımıza ulaşmış 
(Sezgin, VI, 190) ve Rüşdi Raşid tarafın
dan matematiksel tahlil açısından ince
lenmiştir (Les mathematiques, s. 779-

836). 3. el-Med]].alü'l-kebir ila 'ilmi'n
nücilm. Hakkında BirCıni tarafından el
Aşarü'l-bô~ıye'de bilgi verilen eser ast
roloji sahasında olup tarihierne usullerini 
incelemiş. ayrıca muharrem ayının ilk gü
nünü tayin etmede kullanılan yöntemleri 
tartışmıştır. 4. Kitôbü'l-Eb'ad ve'l-ec
ram. BirCıni'nin el-Kanilnü'l-Mes'ildi'si 
ile Haraki'nin Münte]]a'l-idrak'inde bah
si geçen bu eserinde Hazin anlatılanlara 
göre yıldızlar arasındaki uzaklıkları ver
mektedir: ancak verdiği değerlerin kendi 
tesbitleri olup olmadığını belirtmediği gi
bi bunları nasıl elde ettiğini de açıklama
maktadır. s. Risale ii J:ıalli't-ta'dil. Adı
na BirCıni'nin Ma~ale ii isti]]raci'l-ev
tôr'ında rastlanmaktadır. 6. Ma~ale ii 
ennehil yümkin en yütevehhem i]].ti
JQfü J:ıareketi'ş-şems 'aJQ merkezi'l
'alem. BirCıni tarafından Taf:ıdidü niha
yati'l-emakin, el-Kanilnü'l-Mes'ildi ve 
el-Aşarü'l-bô~ıye'de bu isimle bahsedi
len eser, bazı kaynaklarda kısaca Risale 
ii J:ıareketi'ş-şems adıyla verilmektedir. 
7. Ma~ale fi'l-burhan 'aJQ ba't.ı şan'ati'l
usturJQb. Semev'el ei-Mağribi tarafından 
Keşfü 'avari'l-müneccimin adlı eserin
de Hazin'e atfedilerek kaydedilmiştir. 8. 
Kitabü'l-'Alemin. Dünya tarihinin krono
lojisini tesbite çalışan bir astronomi cet
velidir. Paris Bibliotheque Nationale'de 
(nr. 5968) kayıtlı bulunan anonim bir zic
de ondan yapılmış birçok alıntı yer almak
tadır. 9. 'Amelü'ş-şaiif:ıati'l-Qfa~ıyye. 
BirCıni tarafından Kitabü İsti'abi'l-vü
cilh adlı eserinde zikredilmiştir. 1 o. Kitô
bü'l-Beyan. Semev'el bunu Keşfü 'ava
ri'l-müneccimin adlı eserinde anmak
tadır. 11 . et-Taf:ıayyür ii taşJ:ıiJ:ıi tôri]]i't
Tilfan. Adından anlaşıldığına göre NCıh 
tufanının tarihi hakkında bir çalışmadır. 
12. Sırrü'l-'alemin. İbnü'I-Heysem'in ve 
Haraki'nin konuyla ilgili orijinal çalışma
larına kaynaklık eden eser, Batlamyus'un 
alemin oluşumu ve gezegenlerle ilgili var 
sayımlarını ele alır ve bunları geliştirir. 
13. Tefsirü'l-maMleti'l-ilJQ mine'l-Me
cisti. BirCıni'nin Taf:ıdidü nihayati'l
emakin'de bu isimle andığı eser muhte
melen Tefsirü'l-Mecisti'nin bir parça
sıdır (Hazin'in çalışmaları için ayrıca bk. 
Sezgin , V, 299; VI, 190). 

Wiedemann, İbnü'I-Ekfani'nin İrşadü'l
~aşıd'ını ve diğer bazı klasik eserleri kay-

nak göstererek Hazin'e Kitabü'l-AWti'l
'acibe er-raşadiyye adlı bir eser daha 
nisbet etmekteyse de bu çalışma aslında 
isim benzerliğinden dolayı karıştırılan Ab
durrahman ei-Hazini'ye aittir. 
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İranlı tarihçi ve şair. 
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1103'te (1692) İsfahan'da doğdu. So
yu, Safeviyye tarikatının piri Safiyyüd
din-i Erdebill'nin mürşidi İbrahim Za
hid-i Geylani'ye ulaşır. Babası, ailesinin 
ikamet ettiği Lahkan'dan öğrenim için 
Safeviler'in başşehri İsfahan'a gitmiş, da
ha sonra buraya yerleşmişti. Hazin İsfa
han'da başladığı öğrenimine Şlraz'da de
vam etti: Hıristiyanlık, Yahudilik ve Zer
düştilik hakkında bilgi edinmeye çalıştı. 
Babası ile birlikte Gilan, Şlraz ve Fars 
körfezinde Benderabbas'a seyahat edip 
tekrar İsfahan'a döndü. 12 Muharrem 
113S'te (23 Ekim 1722) Afganlılar'ın İsfa
han'ı kuşatmaları üzerine Hürremabad'a 
kaçtı. Bu arada Şah ll. Tahmasb ile mü
nasebet kurdu. Tahmasb, Meşhed'de 
kendisini ziyaret ederek Afgan Hüküm
dan Eşref üzerine yürümek için hazırla
dığı orduya katılmasını istedi. Hazin, 6 
Rebiülewel 1142'de (29 Eylül 1729) mey
dana gelen Mihmandost Savaşı'na katıl
dıktan sonra hac farizasını yerine getirdi 
ve dönüşünde Benderabbas'a gitti. Bu
radan da Hindistan'a geçerek Sind böl
gesindeki bazı yerleri gezdi. Avşarlılar'
dan Nadir Şah şehri ele geçirdiği sırada 
Delhi'de bulunan Hazin bir dostunun 
evinde saklandı. Nadir Şah'ın Delhi'den 
ayrılmasından sonra Babürlüler'den Na
sırüddin Muhammed Şah tarafından ken
disine maaş bağlandı: vezirlik teklifini ise 
kabul etmediği rivayet edilir. Kendisini çe
kemeyenler yüzünden üç yıl kadar yaşa
dığı Delhi'den ayrılarak önce Agra'ya, da
ha sonra Benares'e gitti. Vefatma kadar 
Benares'te kaldı ve ölünce bu şehirde 
defnedildi. 

Eserleri. Hazin'in 300'e yakın eser ka
leme aldığı söylenmektedir (Ma'sCıme Sa
lik, s. 35-104). Bu eserlerden ancak bir 
kısmı günümüze ulaşmış olup en önemli
leri şunlardır: 1. Te~kire-i AJ:ıval. 11 54'
te (1742) Delhi'de yazılan eser, Tari]].-i 
Af:ıval-i Şey]]. Ijazin veya Ijalat-ı Şey]]. 
Ijazin adlarıyla da tanınır. Bir otobiyog
rafi olmakla beraber müellifin yaşadığı 
dönemin otuz kırkyıllık tarihini de yansı
tan eserde Afganlar'ın İsfahan'ı ele ge
çirmeleri, Osmanlılar'ın Van valisi Köprü
lüzade Abdullah Paşa'nın Tebriz'i kuşat-
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