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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. 



Şemseddin ei-Cüveynl'nin himayesinde 
çalıştı. Daha sonra tekrar Dımaşk'a dönüp 
Eyyubl hanedamndan ei -Mellkü'n-Nasır 

Yusuf'un hizmet ine girdi. Meraga'da ken
disiyle birkaç defa görüşen Ebü'I-Ferec İb
nü'I-İbrl. o yıllarda onun başından geçen 
ve astronomideki başaniarına yol açan 
dramatik bir olayı nakletmektedir. Buna 
göre Moğol i stilası sırasında ( 658/1260) 

Hülagu'nun adamları , "Han sizleri ziyafe
te çağırıyor" diyerek ei-Melikü'n-Nasır ile 
birlikte İbn Ebü 'ş-Şükr'ün de aralarında 
bulunduğu devlet erkanını Hülagu'nun 
karargahına doğru yola çıkarırlar ; fakat 
bir süre sonra hepsini kılıçtan geçirmeye 
başlarlar. Bu sırada İbn Ebü ' ş -Şükr'ün, 
"Ben müneccimim, yıldızların hareketinin 
ne anlama geldiğini bilirim; benim hana 
söyleyecek sözüm var" diye bağırınası 

üzerine onu öldürmekten vazgeçerler ve 
kendisini huzura çıkarır l ar. Hülagu da 
kendisini Meraga'ya Naslrüddln-i Tüsl'
nin yanına gönderir (Tari!] u Mul]taşari'd

düvel, s. 280-281 ). Böylece İbn Ebü'ş-Şükr 
TGsl ölünceye kadar onunla birlikte. Tu
sl'nin ölümünden (673/1274) sonra da ha
yatı boyunca Meraga Rasathanesi'nde il
ml çalışma yapma ve öğretim faaliyetin
de bulunma fırsatını elde etmiş olur. İbn 
Ebü'ş-Şükr'ün ölümüyle ilgili olarak Bağ

ctatlı İsmail Paşa272 (886) tarihini göste
rirse de (fzaf:ıu'l-meknün, ı . 354) bu yanlış
tır. Bu hata, Katib Çelebi'nin İbn Ebü 'ş
Şükr ve Ebu Ma'şer ei-Belhl'nin aynı adı 
taşıyan eserlerinden söz ederken Belhl'
nin ölümüyle ilgili olarak verdiği tarihin 
yanlış aktarılmasından kaynaklanmış ol
malıdır (Keşfü '?·?unün, I, 18). 

Başarılı bir astronom olan İbn Ebü'ş
Şükr, Batlamyus'un 1 derecelik kirişin he
sabında kullandığı denkleme yaklaşık bir 
çözüm sağlamış. daha sonra da Kaşl üçün
cü derece denkleminden hareket ederek 
kesin çözüme ulaşmıştır. öte yandan Buz
cani, bir yayın üçte birinin sinüsünü araş
tınrken 1 derecenin sinüsünü bulmuş. 
İbn Ebü 'ş-Şükr de farklı bir metotla bu 
değere çokyakın başka bir değer elde et
miştir. Ayrıca daire çevresinin çapa oranı 
demek olan :rı: sayısını da bulmuş ve bu 
değeri Archimedes'in bulduğu değerle 
karşılaştırmıştır. 

Eserleri. İbn Ebü'ş-Şükr'ün astronomi, 
astroloji vetrigonometri alanında kaleme 
aldığı eserlerin çoğu günümüze kadar 
gelmiştir. 1. eş-Şeklü 'l-lfattiY. Koni ke
sitleriyle ilgilidir. Müellifin en dikkate de
ğer çalışmalarından sayılan eser genelde 
Naslrüddln-i Tusl'nin aynı adı taşıyan ki-

tabına dayanmakla birlikte bazı orijinal 
yorumlar da ihtiva eder. Mesela küresel 
dik üçgenlerin sinüs teoremi için verilen 
iki ispattan biri TGsl'ninkinden farklıdır. 
2. Tal).rirü'l-Mal).rutat. Pergeli Apolloni
os'un Konika'sından faydalanılarak telif 
edilen ve Şer i). u Kitabi AbuWniyus fi'l
ma{ırutat olarak da anılan (Sezgin, V, 141·) 

kitap günümüze kadar gelmiş ve Latince 
çevirisinin bir bölümü 171 O yılında basıl
mıştır. 3. Tal).rirü'l-üker. Eserin aslı Teo
dosios'a ait olup Kusta b. Luka tarafından 
Arapça'ya çevrilmiş ve Sabit b. Kurre ta
rafından da ıs lah edilm i ştir; ancak İbn 
Ebü 'ş-Şükr, eseri yeniden kaleme alarak 
daha mükemmel hale getirdiği için onun 
adıyla an ılır. İbn Ebü 'ş-Şükr'ün bu çalış
masının asıl adı Teh~ibü malfalatı Teu
dusiyus fi'l-üker'dir. 4. Işlal).u Kitabi 
Menelaus fi'l-eşkali'l-küriyye . Mene
laus'un küresel şekiller hakkındaki eserini 
d üzeltmek üzere yapılmış bir çalışmadır. 

S. AJ:ıkamü tehavili sini'I-'alem. Bazı 
kütüphane kataloglarında adı Keyfiyye
tü '1-al).kam 'ald tal).vili sini'l-'alem ve 
ed-Dürrü'ş-şemin fi'l-J:ıükm 'ala tal).vi
Ii's-sinin olarak da geçmektedir. Kati b 
Çelebi bunun bir mukaddime, yirmi üç 
bab ve bir hatimeden meydana geldiğini 
söylüyorsa da (Keşfü '?·?Un ün, I. 18) mev
cut nüshalarda iç düzenlemenin fasıl baş
lığı altında yapıldığı görülür. 6. Edvarü'I
envar. 67S'te (1276) kaleme alınan eser 
beş makaleden oluşan bir zkdir. Müellif 
eserin mukaddimesinde. faydalandığı 
kaynaklardan doğru ölçüm araçlarıyla Me
raga'da gerçekleştirilen ve Zic-i İl{ıani 
diye bilinen astronomi tablolarını bizzat 
görüp inceleyerek, diğer zkleri ise duyu
ma dayalı olarak kulland ığım an l atır. 7. 
el-Med{ıalü'l-müfid ve gunyetü'l-müs
tefid fi'l-l).ükm 'ale'l-mevalid. Erba'u 
malfaldt ti'n-nücum adıyla da anılan 
eser dört makaleden ve her makale çeşit
li fasıllarından oluşmaktadır ; günümüze 
birkaç nüshası intikal etmiştir. 8. el-AJ:ı

kdm 'ala lfıranati'I-kevakib fi'I-buru 
ci'l-işna 'aşer. Burçlar astronomisiyle ilgili 
olan eser eJ-Med{ıaJ'den önce yazılmış

tır. 9. Tal).rirü'l-Mecisti. Batlamyus'un 
ünlü eserinin özeti mahiyetinde olduğu 
için Müla{ı{ıaşü'I-Mecisti veya Ijulaşa
tü '1-Mecisti adlarıyla da anılır. Müellif 
eserine en son ölçümleri içeren bir bölüm 
eklemiştir. Bu ekte yer alan ekliptiğin 
eğimi 1264'te Meraga'da yapılan ölçü me 
göre 23° 30'dır. Günümüzde kabul edilen 
değer ise 23° 30' 19"dir. 1 O. TaştiJ:ıu '1-
Usturlab. İki mukaddime ve on üç fasıl
dan oluşmaktadır (Encyclopedia of the 
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History of Arabic Science, II, 481-482). 11. 
TaJ:ıriru Uşuli Öklidis. Öklid'in İslam kla
sik kaynaklarında genel olarak Uşulü'I
hendese adıyla anılan ünlü Elemanlar 
adlı eserinin bir revizyonudur. On beş ma
kaleden meydana gelen eser, bu muhte
vasına göre orijinal Elemanlar'ın on üç 
makalesiyle bunlara antikitenin geç dö
neminde ilave edilen on dördüncü ve on 
beşinci makaleleri konu edinmektedir. 
TaJ:ırir, orüinal bir eser olmayıp henüz ka
yıp bulunan ve günümüze yalnızca İbra
nice tercümesi ulaşmış olan bir Arapça 
kaynaktan uyarlamadır. Eserin günümü
ze çeşitli nüshaları ulaşmış olup (Sezgin, 
V, 114) on beşinci makalesinin Arapça neş
ri İngilizce tercümesiyle birlikte Jan P. Ho
gendük tarafından 1993 yılında yapılmış
tı r (bk. bibl.) 

İbn Ebü'ş-Şükr'ün diğer eserleri de şun
lardır: 'Umdetü'l-l).asib ve gunyetü't
talib, Tacü'I-ezyac ve gunyetü'l-mul).
tac, ed-Deldldt 'ale'l-i ttişalat ve lfıra
natü'l-kevakib ii'l-buruci'l-işna 'aşer, 
Cami'u'ş-şagir, Kitabü'n-Nücum, Risa
le ii keyfiyyeti isti{ıraci'l-cüyubi'l-va
lfı'a fi'd-da'ire, Risaletü'l-Ijıta ve'I-Uy
gür, Malfiile fi'sti{ıraci ta'dili'n-nehar 
ve sa'atü'l-meşrilf ve'd-da'ire mine'l
felek (eserlerin yazma nüshaları için bk. 
Suter, s. 155-156; Brockelmann, GAL, 1, 

626; Suppl., 1, 868-869; Ullmann, s. 342-

343; Dfi1Bi, ll, 665). 
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