
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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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-
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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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rivayette bulunmuşlardır. Kardeşi Hasan 
b. Muhammed'in kadılkudat olduğu dö
nemde Samerra kadılığına tayin edildi; 
onun ölümünün ardından Halife Mu'te
mid-Aleilah kendisini kadılkudatlığa ge
tirmek istedi. Başlangıçta kabul etmediy
se de daha sonra razı olarak262 (876) yı
lında bu makama geçti. 282'de (896) Bağ
dat Kadısı İsmail b. İshak ei-Cehdami'nin 
ölümü üzerine Bağdat kadılığına tayin 
edilen Ali b. Muhammed, 7 yahut 11 Şev

va! 283 ( 17 yahut 21 Kasım 896) tarihinde 
Bağdat'ta vefat etti, cenazesi Samerra'
ya götürülerek orada defnedildi. Ali b. 
Muhammed'in güzel ahlaklı ve kaza! ko
nuları iyi bilen bir kişi olduğu rivayet edil
mektedir (Sem'anl. VII. 403). 

4. Abdullah b. Ali b. Muhammed (ö . 

301/914 [?J). Halife Muktefi-Billah tara
fından 292 (905) veya 293 (906) yılında 
Bağdat kadılığına tayin edildi. Onun ka
dılık makamına gelmesiyle bu ailenin Ab
bas! Devleti'ndeki siyasi nüfuzu artmış ve 
devletin üst kademelerinde tayin ve azil 
işlerinde önemli rol oynamıştır. Abdullah 
b. Ali 296 yılı Ceınaziyelahirine (Mart 909) 
kadar Bağdat kadılığı görevini sürdürdü. 
Muktedir- Billah halife olunca onu Ebu 
Amr Muhammed b. Yusuf'un yerine Bağ
dat'ın doğu tarafına kadı tayin etti ( 296/ 
909) ; böylece görevi oldukça geniş bir ala
na yayılmış oldu. Kendisine bağlı olan yer
leri bazı tali bölgelere ayıran Abdullah 
bunlardan birinin kadılığına oğlu Muham
med'i getirdi. Abdullah b. Ali'nin 298 

· (91 0-11) veya 30 1 yılının Receb ayında 
(Şubat 914) Bağdat'ta öldüğü ve orada 
defnedildiği belirtilmektedir (Hatlb. X. 
10). 

s. Muhammed b . Abdullah b. Ali (ö. 

30 1/914). Babasının 298 (911) yılında has
talanması üzerine Halife Muktedir- Bil
lah'ın emriyle onun yerine getirildi. Ancak 
kadılık makamına yakışmayan davranış

larda bulunarak bundan dolayı hicvedilin
ce ( el-'Uyun ue'l-f:ıada'i/s:, IV. 153-154) gö
revinden alınıp yerine Ebu Amr Muham
med b. Yusuf tayin edildi. 

6. Hasan (Hüseyin) b. Abdullah b. Ali (ö. 

325/936). Ebü'I-Hüseyin İbnü'I-Üşnani'nin 
316' da (928) istifasıyla boşalan Bağdat 
kadılığına tayin edildi ve 320 Ramaza
nında (Eylül 932) Halife Muktedir- Bil
lah tarafından azledilinceye kadar bu ma
kam da kaldı. Daha sonraki görevi hak
kında açık bilgi bulunmamakla beraber 
Muktedir-Billah'ın hal'edilip öldürülmesi 
esnasında ondan kadı olarak söz edilmesi 
(Arlb b. Sa'd, Xl, ı 52) o sırada kadılık gö-
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revini yürüttüğünü göstermektedir. Gö
revine bağlı, dürüst ve hükümlerinde isa
betli bir kadı olduğu belirtilen Hasan b. 
Abdullah 1 O Muharrem 325 (28 Kasım 936) 
tarihinde vefat etti. 

7. Muhammed b. Hasan (Hüseyin) b. Ab
dullah (ö. 347/958). 292'de (905) doğdu . 

İbn Hacer, onun 321-322 (933-934) yılla
rında Mısır kadılarını tayin ve azil yetkisine 
sahip olduğunu belirttiğine göre (Ref'u'l
işr, s. 545-546) bu yıllarda kadılkudatlık 
makamında bulunmuş olmalıdır. 327'de 
(939) kadılkudatlıktan aziedilerek yerine 
Yusuf b. ömer ei-Ezdl getirildi. Her ikisi
nin babalarının daha önceki yıllarda kaza 
teşkilatının başına geçme konusunda re
kabet içinde oldukları bilinmektedir. Müs
tekfi- Billah 'ın hilafete geçişi sırasında ona 
biat edenler içinde Kadı Muhammed b. 
Hasan b. Ebü'ş-Şevarib'in de bulunduğu 
şeklindeki rivayetten (Mes'udl, IV. 356) 
kendisinin o sırada kadılık görevini sür
dürdüğü anlaşılmaktadır. Müstekfi- Bil
lah zamanında 333'te (944) Bağdat'ın do
ğu tarafına kadı tayin edildikten sonra 
ertesi yıl aziedilip tutuklanarak Samer
ra'ya sürgüne gönderildi. Aynı yıl içinde 
Muti-Billah 'ın halifeliğe geçmesiyle tek
rar görev alan Muhammed b. Hasan Bağ
dat' ın doğu yakasını, Haremeyn, Yemen, 
Mısır ve Samerra'yı içine alan geniş bir 
bölgenin kadılığına tayin edildi; ancak 
335'te (946) bu görevinden aziedildL Yap
tığı görevlerde iyi bir isim bırakmayan, 
hükümlerini aldığı rüşvete göre verdiği 
söylenen ve hakkında bir hayli hiciv yazı
lan (İbn Hacer. Ref'u'l-işr, s. 546) Muham
med b. Hasan 347 yılı Ramazanında (Ka
sım-Aralık 958) öldü. 

s. Abdullah b. Hasan (ö 385/995 [?]) . 
350 (961) yılında Kadı Ebü's-Saib Utbe b. 
Ubeydullah'ın ölümü ve mallarının müsa
deresinden sonra Arslan Camedar'ın ça
balarıyla, Büveyhl Emlri Muizzüddevle'ye 
yıllık200.000 dirhem ödeme karşılığında 
kadılkudatlığa tayin edildi. Abdullah b. 
Hasan bu şekilde kadılık görevine tayin 
edilen ilk kimsedir (İbn Miskeveyh, H. 189; 
İbnü ' l-Eslr. el-Kamil, VIII. 536) . Buyüzden 
Halife Mutl- Billah yeni kadılkudatı göre
vine başlatmadığı gibi teşrifatta kendisi
ne yer verilmesine de müsaade etmedi. 
Bu hadise örnek alınarak Bağdat'ta hisbe 
ve şurta riyasetine para karşılığı tayinler 
yapılmaya başlanınca kısa bir süre sonra 
Abdullah b. Hasan hisbe ve şahnelik ma
kamlarını aynı yolla ele geçirmeye muvaf
fakoldu (İbn Miskeveyh, ll. 189; İbn Halli" 
kan, ı . 406) . 352'de (963) işgal ettiği bü
tün makamlardan aziedilen ve verdiği hü-

kümler geçersiz sayılan (İbnü'l-Eslr. el-Ka
mil, Vlll, 549) Abdullah b. Hasan'ın daha 
sonraki hayatı hakkında bilgi yoktur. İbn 
Miskeveyh onu kötü işler yapan çirkin 
yüzlü bir kimse olarak nitelendirmekte
dir (Tecaribu'l-ümem, 11. 189). 

9. Ahmed b. Muhammed b. Abdullah 
(ö. 417/1026). İbn Ebü'ş-Şevarib ailesinin 
en son kadılkudatıdır. Bu göreve Kadı Ebu 
Muhammed İbnü'I-Ekfani'nin yerine ta
yin edildi (405/1014). Ebu Ömer ez-Zahid 
ve Abdülbaki b. Kani'den hadis öğrendi. 
İffetli ve nezih bir kimse olduğu nakledi
len Ahmed b. Muhammed hayatının so
nuna kadar bu görevi sürdürdü (Hatlb. 
V. 46-47). 
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İBN EBÜ'ş-ŞtJKR 
(Pt ...sıl ~t ) 

Ebü'I-Feth Muhyiddin Yahya 
b. Muhammed b. Ebi'ş-Şükr 

ei-Mağribi ei-Kurtubi 
(ö. 682/1283) 

Endülüslü matematikçi 
ve astronom. 

_j 

Hakim ei-Mağribl diye de anılır. Kurtu
ba'da (Cordoba) doğdu ve burada öğrenim 
gördü. Matematik ve astronominin yanı 
sıra özellikle.Malikl fıkhında belli bir düze
ye ulaştıktan sonra Dımaşk'a, arkasından 
da Bağdat'a giderek bir süre Harun b. 


