AHBARU MEKKE
ı 8 ı 8) Mirza Muhammed. UsOiiyye liderlerinden Ca'fer Kaşifülgıta en-Necefi (ö.
12271 ı 8 ı 2) tarafından kaleme alınan
Keşfü'l-gıta' can me cayibi Mirza MuJ.ıammed cadüvvi 'l - culema 'adlı eserde
şiddetle eleştirilmiştir. Hakkındaki bu
nevi tenkit ve iddiaların halk üzerinde
yaptığı tesirler sonunda Mirza Muhammed, Kazımeyn ' de kalabalık bir grup tarafından öldürülmüş, böylece Ahbariyye
tamamen çökmüştür. Ahbariyye'nin günümüzde sadece Hürremşehr ve Abadan'da bazı temsilcileri bulunmaktadır.
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Ebu Ömer Muhammed b. Yusuf
el-Kindi'nin (ö. 350 / 961)
Mıs ır kadılarına dair eseri.
Kitiibü'J -~uçtat

_j

veya kısaca el-~uçtat
ve kronolojik sıraya göre
düzenlenmiş olan eserde 23-246 (643860 ) yılları arasında tayin edilen kadılar
ele alınmış, Kays b. Ebü'I-As'tan Bekkar
b. Kuteybe'ye kadar kırk dört kadı hakkında bilgi verilmiştir . Kitapta kadıla
rın tayin ve görevden ayrılış tarihleri, kimin tarafından tayin edildikleri, ne kadar maaş aldıkları gibi hususlar yanın
da genellikle bu kadıtarla ilgili şahsi bildiye de

anılan

giler de yer almaktadır. Ayrıca. yer yer
uzun olmak üzere, verdikleri bazı önemli
kararlar ve yaptıkları kazai uygulamaların da zikredilmesi esere ayrı bir değer
kazandırmaktadır. Kitap o dönemin toplum yapısı, bazı müesseselerin gelişme
si ve İslam adiiye tarihi konusunda son
der ece kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu bilgilerin ravi zinciriyle (isnad )
zikredilmiş olması da ayrı bir önem arzetmektedir.
İlk defa Richard J. H. Gottheil'in neş
rettiği eser 1The History o{ The Egyp tian
Qadis, Pari s ı 908). daha sonra Rhuvon
Guest tarafından , British Museum'da
(nr 12 12/ 2. Add . 23324) bulunan ve 624
( 1227) yılında istinsah edilen nüshası
esas alınarak Kindi'nin Kitiibü'l- Ümera' (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
ekli iki zeyil de basılmıştır.
Bunlardan ilki Ebü'I-Hasan Ahmed b.
Abdurrahman b. Bürd'e ait olup 246366 (860-977) senelerini. müellifi belli
olmayan ikinci zeyil ise 347-424 (9591033) yıllarını içine almaktadır. Ancak
bu iki zeyil, kronolojik kısa bilgiler dı
şında tarihi değeri olan herhangi bir
bilgi ihtiva etmemektedir. Nitekim Kindi'ye ait olup kırk dört kadı hakkında
bilgi veren asıl kısım 176 sayfa (300476) 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 , eserin sonuna İbn Hacer'in Refcu 'l-işr can
kudati Mısr adlı eserinden alınan ve
237-419 (851-1 028) yılları arasında görev yapan kırk dört kadı hakkında ilave bilgiler ihtiva eden bir bölüm daha
eklemiştir. Bu neşrin daha sonra of set
bas kısı da yapılm ı ştı r ( B ağda t ı 964) R
Guest neşri nde, eserin 302-306 sayfaları arasında ba zı ta kdim -tehirler meydana gelmiş ve burada biyografileri verilen üç kadıyla ilgili bilgiler birbirine karışmıştı r (bk C. C. Torrey, s. 550 vd .).
nüshasına

İbn Hallikan. İbn ZOiak'ın biyografisini verirken (bk. Ve{ey at, ll , 91 -92). dolayısıyla Kindi'den de söz ederek onun
eserini 246 (860) yılına kadar getirdiğini söyler. Bu bilgi, R Guest tarafın
dan yapılan neşrin tam olduğu hususunda önemli bir işaret sayılmakla birlikte, Kindi'nin eserini kendi zamanına
kadar tamamlamış olması da muhtemeldir. Diğer taraftan kaynaklar İbn ZOIak' ın Bekkar b. Kuteybe'den ba ş layıp

Muhammed b. Nu'man'a kadar getirdi(246-386 / 860-996) bir zeytinden bahsediyorlarsa da bu eser günümüze kadar 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 tarafından en-Nücumü 'z-zahire bi-tell]işi al]biiri ~udatı Mışr ve'l-~ahire (bk.
Brockelmann. GAL, ll, 83 ) adıyla yapılan
muhtasarı da bir bakıma Kindi'nin eserinin gözden geçirilmiş ve önemsiz derecede kısaltılmış bir nüshası mahiyetindedir (bk R. Guest, KWi bü '/- Vülat ve
Kitabü 'l-Kudat, Gi ri ş , s. ı 2) .
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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.
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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 /
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