
ibn Kani'in Mu'cemü'ş-sat:ıabe adlı eserinden iki sayfa (Köprüıü Ktp ., nr. 452, vr. P , 198') 

dir. Hanefi mezhebine mensup olan İbn 
Kani' bir ara kadılıkyaptı ve ömrünün son 
iki yılında unutkanlığ ı sebebiyle bildikle
rini karıştırır oldu. 7 Şewal 351 (8 Kasım 
962) tarihinde Bağdat'ta vefat etti. 354 
(965) yılında öldüğü de söylenmiştir. Ken
disinden sekiz yaş küçük olan kardeşi Ah
med b. Kani' de kadılık yapmış bir fıkıh 
alimidir. 

Eserleri. 1. Mu'cemü'ş-şaJ:ıô.be. Saha
bl olan veya sahabi olduğu şüpheli görü
len 1185 ( 1226) kişiye alfabetik sıraya gö
re yer verilen eser 2233 rivayet ihtiva et
mekte olup bunların yaklaşık yarısı Kü
tüb-i Sitte'de bulunmayan sahih. hasen. 
zayıf ve çok zayıf hadis ve haberlerdir. İ bn 
Fethfın el-Endelüsl (ö . 5 ı 9/ 1 ı 25). eser 
üzerinde el-İ'lô.m ve't-ta'rif bimô. li'bn 
Kani' fi Mu'cemihi mine'I-evham ve't

taşJ:ıif adıyla bir çalışma yapmıştır. Mu'
cemü'ş-şaJ:ıô.be, Ebu Abdurrahman Sa
lah b. Salim el-Musarratl (I-II I , Medine 
141811997) ve Halil İbrahim Kutlay ile (ilk 
dokuz ci lt) Harndi ed-Demürdaş Muham
med tarafından yayımlanmıştır (ı-XV, 
Mekke I 4 I 8/1 998) . 2. el-Fevô.'id . Öğren
cisi İbn Şazan el-Bağdadl'nin rivayet etti
ği eserin eksik bir nüshası Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'dedir (Hadis, nr. 297, vr. 151'-

168b) _ 3 . Cüz' min J:ıadişi Ebi 'Ubeyde 
Müccô.'a b . Zübeyr. Tebeu't-tabiln mu
haddislerinden Müccaa b. Zübeyr tara-

fından rivayet edilen elli bir hadisi ihtiva 
eden eserin bir nüshası Darü'l-kütübi'z
Zahiriyye'de kayıtlıd ı r (Mecmua. nr. 35, vr. 
68'-74'). 4 . Cüz' fihi J:ıadişü İbn Kani' 
'an şüyu{ıihi. On altı hadisi ihtiva eden 
cüzün bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriy
ye'dedir(Mecmua, nr. ı 18, vr. 73'-74b). İbn 
Kani'in kaynaklarda zikredilen diğer eser
leri de şunlardır: es-Sünen 'an Ehli'l- · 
beyt, Fezô.'ilü'l-Kur'ô.n, Kitô.bü'l-Vefe
yô.t, Kitô.bü't-Tô.ri{ı, Kitô.bü Yevm ve 

leyle. 
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iBN KASIM ei-GAZZ! 

İBN KASIM el-ABBAni 

L 
(bk. ABBADi, İbn Kasım). 

_j 

ı 
İBN KASIM ei-GAZZI 

ı 

{ ~.SfJ I ~1.9 ..:.,.1 !} 

EbCı Abdiilah Şemsüdd!n Muhammed 
b. Kasım b. Muhammed 

el-Gazzl el-Kahirl 
(ö . 918/1512) 

Şafii fakihi , 

L 
Arap dil alimi ve muhaddis. 

_j 

Receb 859'da (Temmuz 1455) Gazze'de 
doğdu ve burada yetişti. İbnü'l-Garabill 
lakabıyla da bilinir. Kur'an yanında fıkıh. 

hadis, tefsir ve Arap edebiyatma dair bazı 
temel metinleri ezberledi. Receb 881 'de 
(Kasım 1476) Kahire'ye gitti. Kemaleddin 
İ bn Ebu Şerif, Bedreddin el-Mardlnl. Şern
seddin es-Sehavl, Cemaleddin el-Kuran! 
ve Alaeddin e l -Hısnl başta olmak üzere 
birçok alimden fıkıh. usill-i fıkıh , kelam, 
k.ıraat. nahiv. aruz. mantık. feraiz ve he
sap dersleri aldı. Daha sonra Ezher'de 
ders verdi. Camiu'l-Kal'a'da müderrislik 
ve hatiplik yaptı. Güzel sesi ve hitabette
ki kabiliyetiyle halkın rağbetini kazandı. 
Hayatıyla ilgili kayda değer bilgi veren 
yegane kaynak hacası Sehavl'nin ( ö. 902/ 

1497) e<;l-I)av'ü'l-lô.mi' adlı eseridir. İbn 
İyas'ın 6 Muharrem (24 Mart). Gazzl'nin 
1 S Muharrem 918 (2 Nisan 1512) tarihin
de öldüğünü belirttikleri Kansu Gavr i 
Camii imam-hatibi Şemseddin Muham
med el-Gazzl eş-Şafii. İbn Kasım el-Gazzl 
olmalıdır. Nitekim Kati b Çelebi de ölüm 
tarihini 918 ( 1512) olarak kaydetmekte
dir. 

Eserleri. 1. FetJ:ıu'l-~aribi'l-mücib fi 
şerJ:ıi elfô.z,i't-Ta~rib (el-Kavlü ' l-mul]tarfi 
şerf:ıi Gayeti'l-il]tişar). Ebu Şüca'ın fıkha 
dair Gayetü'l-i{ıtişô.r (et-Tai)'.rib, el-Mui]
taşar) adlı eserinin şerhidir. Müstakil ola
rak veya İbrahim b. Muhammed el-Bir
mavi ve Sacurl'nin haşiyeleriyle birlikte 
birçok defa basılan eser (Bulak 1271. ı 285, 

1298; Kahire 1278, 1279, 1281, 1285, 1287, 

1289,1301,1303,1304,1305,1306,1307, 

1319, 1326) Malayca'ya (Singapore 1310/ 

1893) ve L. W. C. van den Berg tarafından 
Fransızca 'ya ( Leiden ı 895) tercüme edil
miştir. Fransızca tercümedeki bazı hata
ları G. H. Bousquet, Ebu İshak eş-Şlrazl'
nin Kitô.bü't-Tenbih'inin Fransızca çevi
risinin ekinde tashih etmiştir (Kitab al

Tanbih ou le Livre de l 'admonition, Alger 
I 949, appendice : Corrections proposees 
aux traductions par v. d. Berg de textes 
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chiHe'ltes) Z . lf.aşiye 'alô. Şer]J_i 'A]fci'i
di'n-Nesetf (el-f:(aulü '1-uefi /i-Şer/Ji 'Aka'i
di'n-Nesefi) . Necmeddin en-Nesefi 'nin 
meşhur akaid risalesine Teftazanl'nin 
yaptığı şerhin haşiyesidir. 3.lf.avaşi 'alô 
lf.aşiyeti'l-Ijayali. Teftazanl'nin anılan 
şerhine Hayall'nin yaptığı haşiyenin haşi
yesi olup önceki eserle aynı kitap olması 

muhtemeldir. 4.lf.aşiye 'alô Fet]J_i'l-mu
giş. Zeynüddin el-lraki'nin hadis usulü
ne dair manzum eseri el-Elfiyye'ye yine 
kendisinin yaptığı Fet]J_u'l-mugiş adlı 

şerhin haşiyesidir. s. lf.aşiye 'alô Şer]J_i 
Sa'di'd-din li'l- 'İzzi fi't-taşrif (Nüzhe
tü 'n-nci?ır bi Harf rı 'ilmi 'ş-şarf). İzzeddin 
ez-Zencani'nin el-'İzzi fi't-taşrif'ine Tef
tazanl'nin yaptığı şerhin haşiyesidir. 6. 
Fet]J_u 'r-rabbi'l-melik li-Şer]J_i Elfiyyeti 
İbn Malik. 7. fjaşiye 'ala Şer]J_i'l-Çar
perdi Ji-Şatiyeti İbni'l"lf.acib. B. Man
z;ılme fi'd-dalve'~-~al (bu eserlerin yaz
ma nü s ha l arı iç in bk. Pertsch. ı . 237; ll . 
2ı6-2 ı7 , 24ı; H itti v. dğ r .. s. 467-468. 53 ı; 

Brockelmann . GAL, ı . 549; Suppl., ı . 498. 
525 ,536. 6ı2 . 760; Se lahadd in ei-Münec
cid . s. ı 8) 
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Iii CENGi Z KALLEK 

İBN KASI 

(bk. KASI). 
~ 

İBN KASI, Ebü'l-Kasam 
( ~ı.)! I ~IQJ1 }!i ) 

Ebü ' I-Kasım Ahmed b. Hüseyn 
eş-Şilbi el-Mirtüll 
(ö 546/1151) 

Endülüs'teki 
tasawuf akımının temsilcilerinden, 

Murabıtlar aleyhindeki 
"sevretü'l-müridin" hareketinin lideri. 

L ~ 

Mirtüle'de (Mertola) doğdu . İspanyol ve
ya Roma asıllı mühtedi bir aileden geldiği 
kaydedilir. İbn Kasl diye tanınmasından 
hareketle Endülüs tarihinde önemli bir 
yeri bulunan meval! kabilesi Beni Kast'ye 
mensup olduğu söylenebilir (ibn Sahibüs
sa lat . s. 207) Gençlik yıllarında daha çok 
ticaretle uğraşan. zekası ve edebi kabili
yetiyle kısa zamanda çevresinin dikkatini 
çeken İbn Kasl, Endülüs'ün batı kısmında 
İbnü ' I-Arlf ve öğrencisi İbn Berrecan ' ın 
etrafında gelişip güçlenen felsefi-batıni 
karakterli tasawuf akımına ilgi duydu; bu 
sOfilerin ders halkalarına katılarak tasav
vuf ve tarikat kültürünü zenginleştirdi. 
Büyük ölçüde Maliki fakihlerinin baskısı 
yüzünden tasawuf. felsefe ve kelamla 
meşgul olmanın menedildiği bir sırada 
felsefi- batıni ve tasawufi mahiyetteki 
kitapları müridierine okutan İbnü'l-Arlf 
ve İbn Berrecan'ın, Murabıt Hükümdan 
Ali b. YOsuf b. Taşfin'in emriyle Merakeş'e 
getirtilerek hapsedilmeleri üzerine (Ad
das, The Legacy of Muslim Spain, s. 913. 
919-920) İbn Kasl, Şilb'in (Silves) Cille kö
yünde bir ri bat inşa ettirip hocalarının ta
sawufi faaliyetini sürdürdü. Endülüs ule
masınca sevilmeyen Gazzall'nin izinde ol
duğunu ileri sürerek yakılması için fet
va çıkarılmış bulunan İhya'ü 'uWmi'd
din 'i akutmaya başladı. Bu şekilde yöne
timin katı uygulamalarından memnun 
olmayan kesimlerin sempatisini kazandı 
ve kısa süre içinde oldukça geniş bir mü

rid halkası oluşturmaya muvaffak oldu. 
İbnü ' I-Kablle diye tanınan Muhammed b. 
Yahya ile birlikte Şilb ' in ileri gelen ailele
rinden ve aynı zamanda büyük bir ku 
mandan olan Ebü'l-Velld Muhammed b. 

Ömer gibi kişiler de ona katıldı. Böylece 
"Mürldln" olarak anılan tasawufi görü
nümlü bu topluluk Murabıtlar aleyhindeki 
siyasi muhalefet hareketinin çekirdeğini 
oluşturdu . 

İbn Kasl, kısa zamanda bütün İspan
ya 'nın şeyh i ve milli önderi olarak görül
meye. hatta Mehdiliğinden söz edilmeye. 

hakkında kerametler ve menkıbeler an
latılmaya başlandı . Ali b. YOsufun ölümü 
üzerine devlet yönetiminde doğan boşlu 

ğu fırsat bilen İbn Kasl. elde ettiği manevi 
otoriteye ve müridierinin çokluğuna güve
nerek bir ayaklanma başlattıysa da (537/ 
11.43) isyan Murabıtlar tarafından hemen 
bastırıld ı. Bunun önemsiz bir yenilgi ol
duğuna, yakında nihai zafere ulaşacakia
rına müridierini inandırmaya çalışan İbn 
Kasl, buna rağmen bulunduğu ribatta ha
yatını tehlikede gördüğü için Mirtüle'ye 
geçerek burada Cevze köyünde Beni Sün
ne diye anılan bir topluluğun arasında giz
lenip müridierini yönetmeye devam etti. 
Bu arada mensuplarından Muhammed b. 
Yahya'nın kumandasındaki güçler onun 
emriyle Mirtüle Kalesi'n i ele geçird i. İbn 
Kasl bütün mürid ierinin burada toplan
masını emredince Endülüs'ün çeşitli yö

relerinde bulunan pek çok kişi Mirtüle'ye 
geldi. Ancak Murabıt kumandanlarından 
Yahya b. Ganiye'nin çalışmaları sonucun
da Yabüre'de (Evora) İbn Vezlr. Şilb'de 
Ebü'I-Velld Muhammed b. Ömer b. Mün
zir adlı iki müridi ibn Kasl aleyhinde bir 
faaliyet başlattı. Bunun üzerine Mür!d!n 
hareketinin başarılı olabilmesi için Mu
vahhidler'in de desteğine ihtiyaç duyan 
İbn Kasl, o sırada Tilimsan'da bulunan 
Muvahhid Hükümdan Abdülmü'min el
KOml'ye bir mektup yazarak kendisini 
desteklemesini istedi ve sağladığı kuv
vetlerle kısa zamanda Tureyf ve Cezlre
tülhadra'yı ele geçirerekŞilb'e kadar ulaş
tı. Burada kendisini emir ilan etti . adına 
para bastırdı. Fakat Muvahhidler'in İşb!
liye'yi ele geçirmesinden sonra onları teb
rik amacıyla şehirden ayrılınca Şilb halkı 
kendisine isyan etti. Dönüşte bu ayaklan
mayı bastırmak için Portekiz Kralı Al
phonse Enrique'dan yardım istedi. Bu 
girişimi çok tehlikeli bir iş birliğinin baş
langıcı olarak gören Şilbliler. bir gezi dü
zenleyerek oğlu Hüseyin'i şehir dışına çı

kardıktan sonra İbn Kasl'yi öldürdüler 
(546/ 1151 ). Böylece Endülüs'te Mür!d!n 
hareketi ortadan kalkmış oldu. Viilar gibi 
bazı çağdaş araştırmacılar. bu hareke
ti ırki bir temele dayand ı ra rak İspanyol 

asıllı l arın yabancılara karşı baş kaldırısı 

olarak değerlendiriyorsa da (ibrah im el
ıGidirl BOtşlş, s. ı 64) bu telakki dayanak
tan yoksun olduğu gerekçesiyle isabetli 
görülmemiştir. 

Daha önce Doğu İslam dünyasında baş
layan felsefi hareket Malikller'in katı mu
halefetine rağmen İbn Meserre. İbn Bac-


