
ı 8 ı 8) Mirza Muhammed. UsOiiyye lider
lerinden Ca'fer Kaşifülgıta en-Necefi (ö. 

12271 ı 8 ı 2) tarafından kaleme alınan 
Keşfü'l-gıta' can me cayibi Mirza Mu
J.ıammed cadüvvi 'l- culema 'adlı eserde 
şiddetle eleştirilmiştir. Hakkındaki bu 
nevi tenkit ve iddiaların halk üzerinde 
yaptığı tesirler sonunda Mirza Muham
med, Kazımeyn 'de kalabalık bir grup ta
rafından öldürülmüş, böylece Ahbariyye 
tamamen çökmüştür. Ahbariyye'nin gü
nümüzde sadece Hürremşehr ve Aba
dan'da bazı temsilcileri bulunmaktadır. 
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AHBARU KUDATI MISR 
( ~ -~ _;l,>l ) 

Ebu Ömer Muhammed b. Yusuf 
el-Kindi'nin (ö. 350 / 961) 
Mısır kadılarına dair eseri . 

_j 

Kitiibü'J-~uçtat veya kısaca el-~uçtat 
diye de anılan ve kronolojik sıraya göre 
düzenlenmiş olan eserde 23-246 (643-
860) yılları arasında tayin edilen kadılar 
ele alınmış, Kays b. Ebü'I-As'tan Bekkar 
b. Kuteybe'ye kadar kırk dört kadı hak
kında bilgi verilmiştir . Kitapta kadıla

rın tayin ve görevden ayrılış tarihleri, ki
min tarafından tayin edildikleri, ne ka
dar maaş aldıkları gibi hususlar yanın
da genellikle bu kadıtarla ilgili şahsi bil-

giler de yer almaktadır. Ayrıca. yer yer 
uzun olmak üzere, verdikleri bazı önemli 
kararlar ve yaptıkları kazai uygulamala
rın da zikredilmesi esere ayrı bir değer 
kazandırmaktadır. Kitap o dönemin top
lum yapısı, bazı müesseselerin gelişme
si ve İslam adiiye tarihi konusunda son 
derece kıymetli bilgiler ihtiva etmekte
dir. Bu bilgilerin ravi zinciriyle (isnad) 
zikredilmiş olması da ayrı bir önem ar
zetmektedir. 

İlk defa Richard J . H. Gottheil'in neş
rettiği eser 1 The History o{ The Egyp tian 
Qadis, Paris ı 908). daha sonra Rhuvon 
Guest tarafından , British Museum'da 
(nr 1212/ 2. Add . 23324) bulunan ve 624 
( 1227) yılında istinsah edilen nüshası 

esas alınarak Kindi'nin Kitiibü'l- Üme
ra' (ei-Vülat) adlı eseriyle birlikte yayım
lanmıştır (The Governors and Judges of 
Egypt- Kitabü 'l-Vülat ve Kitabü'l- Kuçiat, 
Leiden ı 9 ı 2) Bu eseri e birlikte, yazma 
nüshasına ekli iki zeyil de basılmıştır. 

Bunlardan ilki Ebü'I-Hasan Ahmed b. 
Abdurrahman b. Bürd'e ait olup 246-
366 (860-977) senelerini. müellifi belli 
olmayan ikinci zeyil ise 347-424 (959-
1 033) yıllarını içine almaktadır. Ancak 
bu iki zeyil, kronolojik kısa bilgiler dı

şında tarihi değeri olan herhangi bir 
bilgi ihtiva etmemektedir. Nitekim Kin
di'ye ait olup kırk dört kadı hakkında 
bilgi veren asıl kısım 176 sayfa (300-
476) iken yirmi dört kadıya yer verilen 
birinci zeyil on sekiz (477-494), dokuz 
kadıdan bahseden ikinci zeyil de yedi 
sayfadır (494-500). Naşir esereyazdığı 
elli dört sayfalık bir giriş yanında , ese
r in sonuna İbn Hacer'in Refcu 'l-işr can 
kudati Mısr adlı eserinden alınan ve 
237-419 (851-1 028) yılları arasında gö
rev yapan kırk dört kadı hakkında ila
ve bilgiler ihtiva eden bir bölüm daha 
eklemiştir. Bu neşrin daha sonra of set 
baskısı da yapılmıştı r ( Bağdat ı 964) R 

Guest neşrinde, eserin 302-306 sayfa
ları arasında bazı takdim-tehirler mey
dana gelmiş ve burada biyografileri ve
rilen üç kadıyla ilgili bilgiler birbirine ka
rışmıştı r (bk C. C. Torrey, s. 550 vd .). 

İbn Hallikan. İbn ZOiak'ın biyografi
sini verirken (bk. Ve{eyat, ll , 91 -92). do
layısıyla Kindi'den de söz ederek onun 
eserini 246 (860) yılına kadar getirdi
ğini söyler. Bu bilgi, R Guest tarafın
dan yapılan neşrin tam olduğu husu
sunda önemli bir işaret sayılmakla bir
likte, Kindi'nin eserini kendi zamanına 
kadar tamamlamış olması da muhte
meldir. Diğer taraftan kaynaklar İbn ZO
Iak' ın Bekkar b. Kuteybe'den başlayıp 
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Muhammed b. Nu'man'a kadar getirdi
ği (246-386/ 860-996) bir zeytinden bah
sediyorlarsa da bu eser günümüze ka
dar ulaşmamıştır. 

Kindi'nin eserinin büyük bir kısmı İbn 
Hacer'in Refcu 'l-işr adlı kitabında aynen 
yer alm ı ş olup bunun Yusuf b. Şahin ta
rafından en-Nücumü 'z-zahire bi-tell]i
şi al]biiri ~udatı Mışr ve'l-~ahire (bk. 
Brockelmann. GAL, ll, 83 ) adıyla yapılan 
muhtasarı da bir bakıma Kindi'nin ese
rinin gözden geçirilmiş ve önemsiz de
recede kısaltılmış bir nüshası mahiye
tindedir (bk R. Guest, KWi bü'/-Vülat ve 
Kitabü 'l-Kudat, Gi ri ş , s. ı 2) . 
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AHBARU MEKKE 
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Ebü'l-Velid Muhammed b. Abdullah 
el-Ezraki'nin (ö. 250 / 864[?]) 

Mekke'nin tarihi, coğrafi 
ve topografik durumu 
hakkındaki eseri . 

_j 

Kitabın tam adı Ahbaru M ekke ve 
ma ca' e ffhii mine'l-aşar 'dır. Müellif 
eserin tarih kısmını yazarken dedesi 
Ahmed b. Muhammed ei-Ezraki (ö . 222 / 

Atıbllru 

Mekke 'nin 
Tü rkçe 

tercümesinin 
ilk sayfa s ı 

{Millet Ktp., 

All Emiri, 

Tarih, nr. 1217) 
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837) ile tanınmış diğer bazı şahısların 

rivayetlerini esas almış, şehrin topogra
fik yapısıyla ilgili bilgileri ise kendisi ek
lemiştir. Eser daha çok dedesinin riva
yetlerine dayandığı için Ahmed b. Mu
hammed bir bakıma asıl müellif kabul 
edilebilir. A.l]baru Mekke 'nin Ezraki'nin 
kaleminden çıkan aslı bir risaleden iba
ret olup daha sonra yapılan ilavelerle 
hacimli bir kitap halini almıştır. Esere 
Ebü Muhammed İshak b. Ahmed el-Hu
zai (ö 308 / 921), başta Kabe'nin 281-
284 (894-897) yılları arasındaki tamiri 
olmak üzere birçok ilaveler yapmış, Mu
hammed b. Nafı' el-Huzai de (ö . 350/ 
961 'den sonra) Babü İbrahim el-Hayyat 
ve Darünnedve hakkında birer haşiye 
yazmıştır. 

Al]bôru Mekke siyasi ve içtimal bir 
tarih olmaktan çok, şehrin yerleşim pla
nı ve topografik yapısı, özellikle Kabe 
hakkında geniş bilgi veren bir eserdir . . 
Ezraki Mekke'deki binaların kitabeleri
ni en doğru şekilde nakletmek suretiyle 
eserine büyük bir değer kazandırmış
tır. Diğer kaynaklarda bulunmayan bazı 
orijinal bilgileri ihtiva eden kitap, daha 
sonraki yıllarda Mekke tarihi hakkında 
yazılan eseriere birinci derecede kay
nak olmuştur. A.l]bôru Mekke'de ele 
alınan konuların büyük bir kısmı İslam 
öncesi Mekke tarihi ve Kabe'ye dairdir; 
geri kalanı Mekke'deki diğer makamlar 
ve Hz. Peygamber hakkındadır. Eser
deki ana başlıkların bir kısmı şu şekil
de sıralanabilir : Kabe'nin isimleri, Kabe 
hakkında nazil olan ayetler. Kabe'nin 
Mekkeliler ve Hz. Adem tarafından 
inşası. Adem'den Nüh tufanına kadar 
Kabe. Hz. İbrahim'in Kabe'yi yeniden 
inşası. Amalika ve CürhümTier'in Kabe'yi 
inşası. Kabe ve civarına yerleştirilen put
lar. Fil Vak'ası. Kureyş'in Kabe'yi inşası. 
Cahiliye devrinde hac, Abdullah b. Zü
beyr ye Haccac tarafından Kabe'de. ya
pılan onarımlar. Kabe'nin örtüsü, Hace
rülesved. Kabe'nin şekli, yapısı ve ebadı, 
makam-ı İbrahim ve fazileti, zemzem 
kuyusu ve tarihçesi, Safa ile Merve, 
Mescid-i Haram'a tarih boyunca yapılan 
ilaveler. Harem ve sınırları , mikat• yer
leri, Mekke ve civarındaki tarihi yerler 
ve eserler. 

Al]bôru Mekke'yi Sa'deddin b. Ömer 
el-İsferafni Zübdetü'l-a 'mal ve hüla
şatü'l-et'al adıyla, Yahya b. Muha~med 
el-Kirmanf de Mul]tasaru Tari{Ji Mek
keti'l-müşerrete adıyla özetlemişlerdir 

(yazmaları için bk. Sezgin, GAS, 1. 344). 
Abdülmelik b. Ahmed el-Ermantf ise 
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eseri Na?mu Tari{Ji Mekke li1-Ezralp 
adıyla manzum olarak yazmıştır. Ancak 
bu kitap zamanımıza ulaşmamıştır. F. 
Wüstenfeld, Avrupa kütüphanelerindeki 
üç nüshasına dayanarak eseri Alman
ca bir önsözle birlikte Die Geschichte 
und Beschreibung der Stadt Mekka 
von al-Azraqi adıyla 1858 yılında Leip
zig'de neşretmiş, eser aynı yıl Göttin
gen'de de yayımlanmıştır. Rüşdf Salih 
Melhas da Medine'deki iki nüshayla (el
Mektebetü 'l-Mahmüdiyye, Tarih, nr. 53, 
96) Kah i re (Darü'l-kütüb) nüshasından. 

istinsah edilmiş olan Şeyh Abdüssettar 
ed-Dihlevfnin kütüphanesindeki özel 
nüshayı esas alarak metnin tenkitli neş
rini yapmış (Mekke 1352), eser daha son
ra bu neşri esas alınarak Beyrut'ta ofset 
olarak basılmıştır (ı 964, ı 979). A.l]bôru 
Mekke'nin Mehmed Aşık Hafi tarafın
dan yapılan muhtasar bir tercümesi var
dır (Millet K tp., Ali Em iri, Tarih, nr. 121 7) . 
Eser ayrıca Yunus Vehbi Yavuz tarafın
dan bazı ilavelerle Kôbe ve Mekke Ta
rihi adıyla tercüme edilerek yayımlan
mıştır (İstanbul 1974). 
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AHBARÜ1-KUDAT 
( ;;L44)~ t:>-1 ) 

Muhammed b. Halef V eki'in 
(ö. 306 / 918) 

hicri üçüncü yüzyılın sonuna kadar 
muhtelif bögelerde görev yapmış 
kadıların biyografisine dair eseri. 

_j 

Kitabın adı bazı kaynaklarda A.l]bô
rü'l-~ucjat ve tevari.l]uhüm (bk. Safedi, 
lll, 44; Zirikli, VI, 347-348) ve Kitabü A.l]
bôri'l-~ucjat ve tôri.l]ihim ve a]fkômi
him (bk. ibnü'n-Nedim, s. 127 ; ibnü ' l-Kıf

ti. lll, 124 ; Brockelmann, GAL Suppl., 1. 
225) şeklinde geçmektedir. Bağdatlı is
mail Paşa, eserin adını Gurerü 1-a.l]bôr 
ii a.l]bdri'l-~udat ve tari{Jihim ve a}f
kômihim (bk. Hediyyetü'l- 'ari{fn, ll, 25) 

olarak zikretmekte ise de muhtemelen 
bu isim, onun Vekre ait iki eseri bir tek 
eser zannetmesinden doğmuştur. Zira 
bazı kaynaklarda Vekrin bu eserinden 
başka Kitabü'l-Gurer (bk, Safedi, lll , 44) 
veya el-Gurer mine'l-a.l]bôr (bk. Sezgin, 
GAS, ı, 376) adlarıyla anılan bir eserin
den daha bahsedilmektedir. 

A.l]bôrü'l-~uc,tat, Hz. Peygamber dö
neminde kadılık yapan Ali b. EbQ Talib 
ve Muaz b. Cebel'den başlayarak tarih 
sırasına göre Medine, Mekke, Taif, Bas
ra, KGfe, Şam, Bağdat. Musul gibi şe
hirlerle Mısır. Filistin, Afrika, Endülüs, 
Yemen gibi bölgelerde kadılık yapan ki
şileri konu alan bir eserdir. Kitapta söz 
konusu kadıların hayatı. ilmi şahsiyetle
ri, göreve tayin ve aziHeri, ayrıca verdik
leri hükümler ve ictihadları ele alın

makta ve tenkitçi bir gözle incelenmek
tedir. Kitabın giriş bölümünde kadılık 

müessesesi ve kadıda bulunması gere
ken vasıflar incelenmekte, daha sonra 
rüşvet kavramı üzerinde durulmakta
dır. Sahasındaki ilk kaynaklardan biri 
olan eser, sadece belli bir şehir veya böl
genin kadılarına hasredilmemesi bakı

mından, Kindi'nin A.l]bôru ~ucjatı Mışr 
ve Zehebi'nin A.l]bôru ~uc,tatı Dımaş~ 
adlı eserlerinden farklı bir özellik taşı
maktadır. A.l]bôrü'l-~uğat'ın en önemli 
özelliklerinden biri de Vekf'in ele aldığı 

Abbtirü 'l-!<uçl!lt' ı n son sayfas ı 

(Murat Molla K tp., nr. 1079, vr. 291 11 ) 


