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Ebü'l-Abbas (Ebü'l-Hayr) Şihabüddin 
Ahmed b. Ömer b. Muhammed 
b. Ebi ' r-Rıza ei-Hamevl ei-Halebi 

(ö. 791/1389) 

Kıraat alimi ve Şafii kadısı . 
_j 

750 (1349) yılı civarında Hama'da doğ
du. Burada İbn Hatlbülkal'a diye tanınan 
kıraat ve fıkıh alimi Şerefeddin Ya'küb b. 
Abdurrahman ile Dımaşk'ta Taceddin es
Sübkl'den fıkıh dersleri aldı ve bu alanda 
temayüz etti. Hadisle de ilgilenen İbn 
Ebü'r-Rıza, Nevevi'nin ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim 
şerhi el-Minhdc ile Hattabi'nin Ebu Da
vud'a ait es-Sünen'in şerhi olan Me<ali
mü's-sünen adlı eserini hemen hemen 
ezberledi. İbn Hatibülkal'a'dan ve Hama 
ile Dımaşk'ın diğer kurrasından kıraat tah
sil ederek bu alanda eser verecek seviye
ye ulaştı. Dımaşk'tan Kahire'ye geçen İbn 
Ebü'-r-Rıza. burada bir müddet kaldıktan 
sonra 770'1i (1368-69) yıllarda Halep'e 
döndü; önce askeri kadılık ve darüladl 
müftülüğü görevlerine getirildi, ardından 
Halep kadısı (kadılkudat) oldu. 

İbn Ebü'r-Rıza , Memlük Sultanı Ber
kuk'a karşı ayaklananlarla birlikte hare
ket ederek onun saltanatını tanımadığı

nı açıkladı. Berkuk kendisini yakalatmak 
istediyse de bir müddet gizlenerek kur
tulmayı başardı; bu arada hacca gidip 
geldi. Berkuk'un tahttan indirilip ei-Me
likü ' I-Eşrefin oğlu Hacci'nin ikinci defa 
sultanlığa getirilmesi üzerine ülkede güç
lü hale gelen Emir Yelboğa en-Nasırl. İbn 
Ebü 'r-Rıza'yı yeniden Hal ep kadılığına ge
tirdi. Böylece siyasi olayların ve saltanat 
kavgalarının içine iyice girdiği anlaşılan 
İbn Ebü'-Rıza. Halep Naibi Gümüşboğa ile 
Sultan Berkuk'a karşı olan Malatya Naibi 
Mintaş arasındaki mücadelede Mintaş'a 
destek verip Gümüşboğa'ya karşı isyan 
etti, Benküsa halkını toplayarak onları 
Gümüşboğa ile savaşmaya çağırdı, Ber
kuk'un öldürülmesine fetva verdi. Gü
müşboğa H alep halkının desteğini sağla
yıp isyanı bastırdı ; Benküsalılar'dan pek 
çoğunu öldürdü. Bu olaydan sonra yaka
lanan İbn Ebü'r-Rıza Kahire'ye götürüi
rnek üzere yola çıkarıld ı ve 1 Zilkade 791 '
de (22 Ekim 1389) Maarre - Kefertab ara
sındaki Hanüşeyhun'da öldürüldü. 

Bedreddin el-Ayni, İbn Ebü'r-Rıza hak
kında olumsuz değerlendirmelerde bu
lunmuş. Berkuk'un kendisini kaza maka
mına getirmesine karşılık onun aleyhine 
fetva vermesini ve muhalifleriyle iş birli
ği yapmasını kınamıştır. Sıbt İbnü'I-Ace-
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ml ise İbn Ebü'r-Rıza'yı överek pek çok 
ilim dalında yetkili olduğunu belirtmiştir. 
Onun aleyhinde söylenenler üzerinde de 
duran Sıbt İbnü'I-Aceml. bunların kendi
sini çekemeyenlerce uydurulmuş asılsız 
iddialardan ibaret olduğunu belirtmiştir 
(ibnü'l-imad. VI. 31 5) . İbn Hatib en-Nası
riyye de İbn Ebü'r-Rıza'nın şer'! hüküm
leri yerine getirmek ve haramlardan sa
kınmak hususunda duyarlı , harniyetli ve 
gayretli bir alim olduğunu söylemiştir. 
İbn Ebü'r-Rıza'nın lehinde ve aleyhindeki 
sözleri telif etmeye çalışan İbn Tağriber
dl. onun iyi yetişmiş bir alim olmakla bir
likte ilmi kişiliğiyle bağdaşmayacak şekil
de çirkin sözler sarfedip yanlış işlere te
vessül eden bir kişiliğe sahip bulunduğu
nu kaydetmiştir. 

Eserleri. İbn Ebü'r-Rıza'nın günümüze 
ulaşan el-Kava<id ve'l-işarat ii uşuli'l

]fıra'at adlı eseri Abdülkerlm b. Muham
med Hasan Bekkar'ın tahkikiyle neşredil

miştir (Dımaşk 1406/ 1986) . Kaynaklarda 
zikredilen diğer eserleri de şunlardır: en
Nasil]. ve'l-mensul]., Kitdb ii tünuni'l
Kur'an, <İ]fdü'l-bikr ii na?mi garibi'?;
?;ikr, ŞerJ:ıu'l-'Açlud, Kitab leyse tihi 
J:ıartün mu< cem. 
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İbn Ebü'r- Rıza. el-~aua'id ue 'l-işarat fi uşü
li'l-~ıra'a t (nşr. Abdülkerlm b. Muhammed el-Ha
san Bekkar). Dımaşk 1406/1986, neşredenin 
girişi, s. 5-17; Makrlzi. es-Sülük, 11/3, s. 684; 
İbn Hacer. ed-Dürerü '1-kamine, 1, 227 -230; 
a.mlf .. inba'ü'l-gumr, ll , 358-361; İbn Tağr1ber
d1, en-Nücümü 'z-zahire, Xl, 382; Hatlb el-Cev
her1. Nüzhetü 'n-nü{üs ue'l-ebdan {1 teuar1bi 'z
zaman ( n ş r. Hasan Ha beşi). Kah i re 1970, 1, 275; 
İbnü ' I - İmad. Şe?ertıt, VI, 314-316; iza/:ıu 'l-mek
nün, ll, 104; Zirikl1. el-A'lam, ı, 180; Kehhale. 
Mu'cemü'l-mü'elli{in, ll, 34; M. C. Şehabeddin 
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IBN EBU'r-RICAL, Safiyyüddin 
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Safiyyüddln Ahmed b. Salih 
b. Muhammed b. All b. Ebi 'r-Rical 

(ö. 1092/1681) 

Zeydiyye mezhebine mensup fakih, 
tarihçi, edip ve şair. 

_j 

1029 Şahanında (Temmuz 1620) San'a'
nın batısındaki Ehnfım'un (ÜhnOm) Şebat 
beldesinde doğdu . Nesebinin Hz. ömer'e 
ulaştığı söylenir (Şev kan!, I, 59). İlk öğreni-

minden sonra San'a, Şehare, Sa' de, Taiz, 
Ebb ve Harce'de imam Müeyyed-Bİllah 
Muhammed b. Kasım . İbrahim b. Mu
hammed ei-Müeyyedl, İzzeddin İbn Dü
reyb, Muhammed b. Hasan b. Kasım, Kadi 
Ahmed b. Sa'deddin ei-Mesturl ve Ka di 
İbrahim b. Yahya es-Sühull gibi Zeydi, Ma
lik! ve Şafii alimlerinden hadis ve fıkıh tah
sil etti. Kısa zamanda şöhreti Yemen'de 
yayıldı ve İmam Mütevekkii-Aiellah İsmail 
b. Kasım tarafından San'a hatipliğiyle ka
dılık ve resmi yazışmaları yürütmekle gö
revlendirildi. Bu vazifesi imarnın ölümüne 
kadar (1677) devam etti. Öğretim faaliyet
leri ve yetiştirdiği öğrenciler hakkında kay
naklarda bilgi bulunmayan, asıl ihtisas ala
nı hadis ve fıkıh olmakla birlikte daha çok 
tarih, tabakat ve dil konularındaki çalış
malarıyla ün kazanan İbn Ebü'r-Rical S ve
ya 6 Reblülevvel 1 092 (25 yahut 26 Mart 
1681) tarihinde San· a' da vefat etti ve Rav
za denilen yerde defnedildi (Kehhale, V, ı ı. 

müellif burada İbn Ebü'r-Rical Ahmed ile 
babas ı Salih' i birbirine karıştırmıştır). İbn 
Ebü'I-Rical, edip ve alim bir şahsiyet olan 
tarunu Ahmed b. Ali 'den (ö . ı 19111777) 

ayrılması için Al-i Ebü'r-Rical arasında "ei
Keb'ir" diye de anılmıştır. 

Eserleri. İbn Ebü'r-Rical çeşitli konular
da yirmiye yakın eser kaleme almışsa da 
bunların çok azı zamanımıza ulaşmıştır. 1. 
MatJa'u'l-büdur ve mecma<u'l-bu]J.Cır. 
Zeyd b. Ali ve evladından itibaren müelli
fin zamanına kadar gelen 1300'den fazla 
Iraklı ve Yemenli imam ve alimin alfabe
tik sıraya göre biyografilerini ihtiva eden, 
aynı zamanda Yemen coğrafyası arkeolo
jisiyle ilgili önemli bilgiler veren geniş bir 
çalışmadır. Müellif eserini kaleme alırken 
özellikle Ahmed b. Abdullah İbnü'I-Ve
zlr'in Taril].u'l-vezir, İbnü ' I- Ehdel'in TuJ:ı
tetü 'z-zemen ii tdril].i sadati'l-Yemen, 
İbn Fend diye bilinen Muhammed b. Ali 
Yunus'un el-LevaJ:ıi]fu'n -nediyye li'l
Ijada'i]fi'l-verdiyye, Hakim ei-Cüşemi'
nin ŞerJ:ıu <uyuni'l-mesa'il ve Yahya b. 
Mehdi ei-Hasenl'nin Şılatü'l-il].van gibi 
eserlerinden faydalan mıştır. Sadece nakil
le yetinmeyen müellif kaynaklarda verilen 
bilgileri zaman zaman eleştirmiştir. XX. 
yüzyılın başlarına kadar kaybolduğu sanı
lan, fakat daha sonra çeşitli kütüphane
lerde yazma nüshaları bulunan eser he
nüz neşredilmemiştir. Z. Teysirü (Tebşf
rü)'l-i'lam bi-teracimi teracimeti't-tef
siri'l-a'ldm. Zeydi müfessirlerin biyogra
fileriyle ilgili bir çalışmadır. 3. Ta' li]f <ale'l
Müşeccer. Salah b. Celaleddin Muham
med'in Zeydiyye imaıniarına dair yazdığı 
el-Müşeccer adlı çalışmanın şerhidir. 4. 
j<Jdmü '1-müvali bi-keldmi sadatihi'l-



a<ıami'I-mevfili. ilahiyat konusunda ya
zılmış bir eserdir. 5. Teysir (Tefslr) eş-Şe

rta. Bir önceki eserle aynı konuda bir ça
lışmadır. 6. er-Riy fi zü'n-nediyye ii en
ne'l-fır~ate'n-nficiye J:ıümü'z-Zeydiyye. 

7. el-Mevfizinü 'r-raciJ:ıa li'l-berfihini'ş
şaJ:ıi]J.a . imam Mütevekkil-Aleilah İsma
il 'in el-'A~idetü'ş -şaJ:ıii:ıa adlı eserinin 
şerhidir. 8. Mecdzü men erfide'l-J:ıa~i~a 
min murfidi ]J.umfiti'I-I:ıa~i~a (bu eser
lerin yazma nüshaları için bk. Rieu. s. I 58; 
Griffini, IV 1 I 9 I I- I 21. s. I 046- I 048; Brockel
man n, GAL Suppl. , ll, 561 ). 9. en-Nuşu
şu '?-?fihire ii iclfi'i'l-yehudi'I-fficire. 
Risalede Arap yarımadasında ve diğer is
lam ülkelerinde yaşayan yahudilere karşı 
nasıl bir tavır takınılacağı hususu ele alın
maktadır. Yazma nüshası, Libya'da Tob
ruk şehrinin Cağbub vadisindeki SenCısi 
Zaviyesi'nin kütüphanesinde bulunan bu 
küçük risale Abdülhadl et-Tazl tarafın
dan tah ki k edilerek yayımlanmıştır (Di
rasat Yemeniyye, sy. 4JSan'a 1980J ; aynı 
metnin bir başka n eş ri için bk. el-Bal).şü 'l

'ilmi, sy. 32 IRabat 1401 / 198 I 1 s. I 5-35) 
İbn Ebü'r-Rical'in bunların dışında mü

ellifin ailesinin şeceresini ihtiva eden İn
bfi'ü '1-ebnfi' bi-tari~ati selefihimü'l
I:ıüsnfi ile el- Vechü'l-evceh fi J:ıükmi'z
zevc eiJe~i cjayya<a'z-zevce, Te~kire

tü'J-~uJCıb elJeti fi'ş-şudur fi J:ıayfiti 'l

ecsfim elieti ii'J-~ubur, Mecfilisü 't-tef
him, lfayfitü'r-rCıi:ı ii'l-istidlfil bi-şehfi

deti'n-nebi adlı kitap ve risaleleri (Brockel
mann, GAL Suppl. , ll, 561; Ahmed Ab
dürrezzak v.dğr. , ll , 604, 727; IV. 1810-181 1). 
ayrıca şiirleri bulunmaktadır ( ş iirin e ör
nek olarak bk. Muhibbl, I, 220-22 I). 
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el-Müeyyed-Billah Muhammed b. ismail. Mü
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kebir, Yemen 1984, ll , 604, 727; IV, 1810-1811 ; 
Ha beşi, el-Fikrü 'I-Islami {i' I-Yemen, s. 491 ; Hü
seyin Abdullah ei-Ömeri, "AJ:ımed b. ŞaliJ:ı b. 
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İBN EBÜ' ş-ŞEV ARİB 

--, 
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III -V. (IX-Xl.) yüzyıllarda başta 

Bağdat ve Samerra olmak üzere 
çeşitli şehirlerde görev yapan 

bir kadı ailesi. 
L _j 

Aile Ebü'I-Is b. ümeyye b. Abdüşems'e 
dayanmaktadır. Hz. Peygamber'in Mek
ke valisi olarak tayin ettiği Attab b. Esld 
de bu ailedendir. Ebü'ş-Şevarib künyesiy
le tanınan ilk şahıs Attab'ın kardeşi Halid 
b. Esld'dir. Hanefi mezhebine mensup 
olan İbn Ebü 'ş-Şevarib ailesi Halife Mü
tevekkil- Aleilah devrinden ( 84 7-86 ı ) iti
baren yaptığı görevlerle şöhret kazan
mıştır. Aileden kadı ve kadılkudat olanla
rın sayısı yirmi dörde ulaşmaktadır. Bun
lardan sekizi kadılkudat olmuş , diğerleri 

çeşitli yerlerde kadılık yapmıştır. 

1. Muhammed b. Abdülmelik b. Ebü 'ş

Şevarib ei-Kureşl el-Basri (ö. 244/858). 
1 SO (767) yılından sonra doğdu. Abdüla
ziz b. Muhtar, Ebu Avane Abdülvahid b. 
Ziyad, Keslr b. Süleym ed-Dabbl, Abdul
lah ei-Übülll gibi hocalardan hadis dinle
di. Ebu lsa et -Tirmizi, Bagandi, İ bn Ebü'd
Dünya, İbn Cerlr et-Taberi, Hasan b. Ali 
el-Ömer! kendisinden hadis rivayet et
tiler. Ebu Ali ei-Ceyyanl onun ismini Ebu 
Davud 'un şeyhler i arasında zikrederken 
(ibn Hacer, Teh?lbü't-Teh?ib, X, 3 16) Zehe
bl, Müslim ve Nesa! gibi hadisçilerin ra
viler silsilesi içinde ona yer verdiklerini 
söyler (A' la mü 'n-nübela', Xl , ı 04) . Halife 
Mütevekkii-Aiellah'ın , Kur'an'ın hadis ve
ya kadim olduğu konusundaki tartışmala
rı yasakladığı 234 (848) yılına kadar Bas
ra'da yaşayan Muhammed b. Abdülme
lik. bazı fakih ve muhaddisle birlikte ha
dis öğretmek için halife tarafından Samer-

iBN EBÜ'ş-ŞEVARiB 

ra'ya gönderildi. Ehl-i sünnet' e bağlı olup 
Mu'tezile ve Şla'ya karşı çıkması sebebiy
le Halife Mütevekkil'i öven Muhammed 
b. Abdülmelik devlet işleriyle uğraşmayı 
hoş görmüyordu. Bundan dolayı halife
nin Basra kadılığını ısrarla teklif etme
sine rağmen bu görevi kabul etmemişse 
de daha sonra bu düşüncesinden dola
yı pişmanlık duyduğu nakledilmektediL 
Muhammed b. Abdülmelik sika bir mu
haddis olarak bilinir. 

2. Hasan b. Muhammed b. Abdülmelik 
(ö. 261 /875 ). 207'de (822) doğdu. Aileden 
ilk kadılkudat olan kişidir. 240 (854) yılın
da Kadılkudat Ca'fer b. Abdülvahid ta
rafından Samerra kadılığına tayin edilmiş 
(Hatlb, VII, 4 I O; Zehebl, XII, 5 ı 8). diğer 
bir rivayete göre ise (Taberl, IX, 202-203) 
Ca'fer b. Abdülvahid'i temsilen 241 'de 
(855) müslüman esirlerin fidye karşılığı 
Rumlar'dan kurtarılmasını sağlamak üze
re Bizans imparatorluğu'na gönderilmiş, 
dönüşünde Samerra kadılığına getirilmiş
tir. 250 (864) yılında Halife Müstain- Bil
lah, Ca'fer b. Abdülvahid'i aziedip Basra'
ya sürdüğünde Hasan b. Muhammed de 
diğer Beni ümeyye mensuplarıyla birlik
te makamını kaybettiyse de Mu'tez-Bil
lah devrinde kadılkudatlığa getirildi (252/ 
866) . Bu dönemde yeni halifenin tevec
cühünü kazanarak onun en vefalı adam
larından biri oldu. 2SS'te (869) Mu'tez
Billah'ın halifelikten alınması konusunda 
kendisinden bir hal'name istendiğinde 
bunu yazmayı reddetmesine rağmen (Ta
beri, IX, 390) daha sonra Mu'tez - Billah'ın 

hal'ine şahitlik edenler arasında zikredil
miştir (Kütübl, lll, 3 ı 9) . Fazilet ve cömert
liğiyle tanınan Hasan b. Muhammed'in 
ölümüne kadar kadılkudatlık görevini 
sürdürdüğü bilinmekle birlikte vefat yeri 
konusunda farklı rivayetler vardır. Tabe
ri onun, Halife Mu'temid-Aiellah'ın oğlu 

Ca'fer ve ondan sonra kardeşi Ahmed'in 
veliaht tayin edilmesiyle ilgili menşurunu 

Kabe duvarına asmak üzere gönderildi
ğinde haccını ifa ettikten sonra Mekke'
de öldüğünü belirtirken (Tarif]. , IX, 5 ı O) 

Hatlb ei-Bağdadl Bağdat'ta vefat etti
ğini kaydetmektedir (Tarif]. u Bagdad, Vll, 

41 1) . 

3. Ali b. Muhammed b. Abdülmelik(ö. 
283/896) . Devrinin tanınmış muhaddis ve 
fakihlerindendir. Ebü'I-Velld et-Tayalisl, 
Sehl b. Bekkar ve İbrahim b. Beşşar'dan 
hadis dinlemiş ; Yahya b. Muhammed b. 
Said, Musa b. Muhammed ez-Zerki, Ah
med b. Osman el-Ademi ve İshak b. Ah
med el-Kazi gibi kimseler de kendisinden 
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