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(bk. İBNÜ'I-KADI; MÜSAb. EBÜ'I-AFİYE). 
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r İBN EBÜ'l-AS 
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(bk. OSMAN b. EBÜ'I-AS). 
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(bk. ABDÜLKERIM b. EBÜ'I-AVCA). 
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İBN EBÜ'l-AVCA 
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Hz. Peygamber'in 
hicretin 7 . yılında (629) 

Süleym kabilesi üzerine gönderdiği 

L 
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seriyyenin kumandanı 
(bk. SÜLEYM). 

İBN EBÜ'l-AZAFİR 
(jf.:Wf ı..s! ı ı.)! f ) 

(ö. 323/935) 

Tenasüh ve hulfılü benimseyip 
ilahi ruhun önce Adem'e, 

ondan peygamberlere 
ve imarnlara hulfıl ettiğini, 

on ikinci imamdan da kendisine 
geçtiğini ileri süren 

ve sefir olduğunu söyleyen 
aşın Şii lider 

(bk. MÜŞEBBİHE). 
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İBN EBÜ'l-CARÜD 
( .)~)~f ı.s.l ,:,ıf) 

Ebü'l-Vel!d Musa 
b. Ebi'l-CarGd İmran el-Mekkl 

İmam Şafii'nin talebelerinden. 
_j 

Mekkeli olup kaynaklarda hayatına dair 
yeterli bilgi bulunmamaktadır. imam Şa
fii' den el-Emdliile diğer bazı kitapları ri
vayet etmiş. Mekke'de Şafii mezhebine 
göre fetva vermiştir. Döneminde, bir ko
nuda İmam Şafii'nin görüşünün ne.oldu
ğu hususunda bir ihtilaf meydana geldi
ği zaman kendisine başvurulan bir otori
te idi (Bey haki. II, 327; AbbadT, s. 25 ). Ay
rıca Süfyan b. Uyeyne. Yahya b. Main ve 
Şafii'nin talebesi Büveyt'i gibi muhaddis 
ve fakihlerden de rivayette bulunan İbn 
Ebü'l-CarQd, İbn Hibban ve İbn Hacer el
Askalan'i tarafından güvenilir ravilerden 
sayılmıştır. 

İbn Ebü'I-CarGd'dan Tirmizi, Ebü'l-Ab
bas Ahmed b. Muhammed el-Ezherl, Za'
feranl, Rebl' b. Süleyman, EbQ Hatim er
Razi, isam b. Muhammed el-Cürcanl, İbn 
V are ve Ya'küb b. Süfyan el-Farisi gibi fa
kih ve muhaddisler rivayette bulunmuş
tur. Şafii literatüründe adı sık sık geçen 
İbn Ebü'l-CarQd'un Tirmizi'nin es-Sü
nen'inde İmam Şafii'den rivayet ettiği ba
zı görüşleri yer almaktadır (Tirmizi, "Ta
haret" , 6, "Şalat", 13). İbn Ebü'l-CarQd'un 
aslen Mekkeli olması ve burada iken Şa
fıl'den ders almasından hareketle onun 
rivayetlerinin çoğunluğunu , Şafii' nin hu
kuki görüşlerinde bir dönüm noktası teş
kil eden Mısır'a seyahatinden önce sahip 
olduğu "kadim" görüşlerinin teşkil ettiği 
söylenebilir. 

İbn Ebü'I-CarQd'un Şafii'nin ders halka
sında kendisine vekil bıraktığı Büveytl'
den rivayette bulunmasından hareketle 
onun Mısır'a giderek Şafii'yi burada ziya
ret etmiş olabileceğini söyleyen Mustafa 
eş-Şek'a İbn Ebü'l-CarQd'un, "EbQ Ya'küb 
el-Büveytl komşumdu; geceleri her uyan
dığımda onun Kur'an okuduğu nu ve na
maz kıldığını görürdüm" (Hatlb, XIV, 300; 

Sem'anT, II. 339) şeklinde sözlerine daya
narak kendisinin, Büveytl gibi Kur'an'ın 
mah!Qk olmadığı yönündeki görüşlerin
den dolayı Bağdat'a getirilerek onunla 
birlikte hapsedildiği sonucuna varmıştır 
(el-İmam Mul)ammed b. İdrls eş-Şafi'l, 
s. ı 83). Ancak kaynaklarda İbn Ebü'l-Ca
rQd'un halku'l-Kur'an meselesinden do
layı hapsedildiğine dair bir bilgi bulunma
dığı gibi onun Büveyt'i ile olan komşuluğu
nun Mısır'da olması da muhtemeldir. 

Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe'nin Taba
~ö.tü 'ş-Şati'iyye'sinin bazı nüshalarında 

İbn Ebü'l-CarQd'un adının Abdullah b. Zü
beyr olduğu ve 219 (834) yılında vefat et
tiğine dair bir not bulunmaktadır (I, 70). 

Ancak bu isim ve ölüm tarihi ona değil 
İmam Şafii'nin bir diğer öğrencisi olan 
EbQ Bekir Abdullah b. Zübeyr el-Humey
d'i'ye aittir. Zeheb'i'nin uzun bir ömür sür
düğünü belirttiği İbn Ebü'l-CarQd'un (Ta

rTl]. u 'i-İslam, s. 37 ı) İmam Şafii'nin öğren
cisi olması ve kendisinden rivayette bulu
nan kişilerin yaşadığı tarihler dikkate alın
dığı zaman ll. (VIII.) yüzyılın ikinci yarısı ile 
1 I I. (IX.) yüzyılın ilk yarısı arasında yaşadı
ğı söylenebilir. 

Beyhakl, İbn Ebü'I-CarQd'un el-Mu]J.ta
şar adında bir eseri olduğunu ve bu ese
rin Büveyt'i'nin el-Mu]J.taşar'ındakinden 
daha fazla rivayet ihtiva ettiğini söyle
mekteyse de (Menfil!:ıbü'ş-Şafi'l, I, 257) 

eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilin
memektedir. Diğer taraftan İbn Abdül
ber en-Nemer'i, İbn Ebü'l-CarQd'un Zahi
ri mezhebinin kurucusu DavQd ez-Zahiri 
ile kıyasın anlamı üzerinde mektuplaştı
ğını ve DavQd'un ona karşı kıyasın iptali 
konusunda bir risale yazdığı nı söylemek
tedir ( el-İntiki'i.', s. 105) . 
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