iBN KASIM ei-GAZZI
chiHe'ltes) Z . lf.aşiye 'alô. Şer]J_i 'A]fci'idi'n-Nesetf (el-f:(aulü '1-uefi /i-Şer/Ji 'Aka'idi'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 o l ması
muhtemeldir. 4.lf.aşiye 'alô Fet]J_i'l-mugiş. Zeynüddin el-lraki'nin hadis usulüne 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 (Nüzhetü 'n-nci?ır bi Harf rı 'ilmi 'ş-şarf). İzzeddin
ez-Zencani'nin el- 'İzzi fi't-taşrif'ine Teftazanl'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. Manz;ılme fi'd-dalve'~-~al (bu eserlerin ya zma nü s ha l arı iç in bk. Pertsch. ı . 237; ll .
2ı6-2 ı7 , 24ı; H itti v. d ğ r.. s. 467-468. 53 ı;
Brockelmann . GAL, ı . 549; Suppl., ı . 498.
525 ,536. 6ı2 . 760; Se lahadd in ei-Müneccid . s. ı 8)
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İBN KASI, Ebü'l-Kasam
( ~ı.)! I ~IQJ1 }!i )
Ebü ' I-Kasım

Ahmed b. Hüseyn
el-Mirtüll

eş-Şilbi

(ö

546/1151)

Endülüs'teki
temsilcilerinden,
Murabıtlar aleyhindeki
"sevretü'l-müridin" hareketinin lideri.
tasawuf

akımının

~

L

Mirtüle'de (Mertola) doğdu . İspanyol veya 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 Sahibüssa lat . s. 207) Gençlik yıllarında daha çok
ticaretle uğraşan. zekası ve edebi kabiliyetiyle 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 tasavvuf 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 (Adda s, The Legacy of Muslim Spain, s. 9 13.
9 19-920) İbn Kasl, Şilb'in (Silves) Cille köyünde bir ri bat inşa ettirip hocalarının tasawufi faaliyetini sürdürdü . Endülüs ulemasınca sevilmeyen Gazzall'nin izinde olduğunu ileri sürerek yakılması için fetva çıkarılmış bulunan İhya'ü 'uWmi'ddin 'i akutmaya başladı. Bu şekilde yönetimin katı uygulamalarından memnun
olmayan kesimlerin sempatisini kazandı
ve kısa süre içinde oldukça geniş bir mürid halkası oluşturmaya muvaffak oldu.
İbnü ' I-Kablle diye tanınan Muhammed b.
Yahya ile birlikte Şilb ' in ileri gelen ailelerinden ve aynı zamanda büyük bir ku mandan olan Ebü'l-Velld Muhammed b.
Ömer gibi kişiler de ona katıldı. Böylece
"Mürldln" olarak anılan tasawufi görünümlü bu topluluk Murabıtlar aleyhindeki
siyasi muhalefet hareketinin çekirdeğini
oluşturdu .

İBN KASI

İbn Kasl, kısa zamanda bütün İspan 
ya ' nın şeyh i

(bk. KASI).

L
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kerametler ve menkıbeler anAli b. YOsufun ölümü
üzerine devlet yönetiminde doğan boşlu 
ğu fırsat bilen İbn Kasl. elde ettiği manevi
otoriteye ve müridierinin çokluğuna güvenerek bir ayaklanma başlattıysa da (537/
11.43) isyan Murab ıtlar tarafından hemen
bastırıld ı. Bunun önemsiz bir yenilgi olduğuna, yakında nihai zafere ulaşacakia
rına müridierini inandırmaya çalışan İbn
Kasl, buna rağmen bulunduğu ribatta hayatını tehlikede gördüğü için Mirtüle'ye
geçerek burada Cevze köyünde Beni Sünne diye anılan bir topluluğun arasında gizlenip müridierini yönetmeye devam etti.
Bu arada mensuplarından Muhammed b.
Yahya'nın kumandasındaki güçler onun
emriyle Mirtüle Kalesi'n i ele geçirdi. İbn
Kasl bütün mürid ierinin burada toplanmasını emredince Endülüs'ün çeşitli yörelerinde bulunan pek çok kişi Mirtüle'ye
geldi. Ancak Murabıt kumandanlarından
Yahya b. Ganiye'nin çalışmaları sonucunda Yabüre'de (Evora) İbn Vezlr. Şilb'de
Ebü'I-Velld Muhammed b. Ömer b. Münzir adlı iki müridi ibn Kasl aleyhinde bir
faaliyet başlattı. Bunun üzerine Mür!d!n
hareketinin başarılı olabilmesi için Muvahhidler'in de desteğine ihtiyaç duyan
İbn Kasl, o sırada Tilimsan'da bulunan
Muvahhid Hükümdan Abdülmü'min elKOml'ye bir mektup yazarak kendisini
desteklemesini istedi ve sağladığı kuvvetlerle kısa zamanda Tureyf ve Cezlretülhadra '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 tebrik amacıyla şehirden ayrılınca Şilb halkı
kendisine isyan etti. Dönüşte bu ayaklanmayı bastırmak için Portekiz Kralı Alphonse Enrique'dan yardım istedi. Bu
girişimi çok tehlikeli bir iş birliğinin baş
langıcı olarak gören Şilbliler. bir gezi düzenleyerek 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 hareketi ırki bir temele dayand ı ra r ak İspanyol
latılmaya başlandı .

ve milli önderi olarak görülmeye. hatta Mehdiliğinden söz edilmeye.

asıllı l arın yabancıla ra karşı baş kaldırısı

olarak değerlendiriyorsa da (ibrah im elıGidirl BOtşlş, s. ı 64) bu telakki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle isabetli
görülmemiştir.

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

iBN KAS[, Ebü'I-Kas ı m
ce. İbn Tufeyl ve İbn Rüşd'ün çalışmalarıy
la Mağrib'de de gelişip güçlenirken İhvan-ı
Safa tesirleri taşıyan batınl-tasawufı düşünceler de İbnü'l-Arlf. İbn Berrecan ve
İbn Kas! gibi sufıler tarafından savunulmuştur. Bu şekilde Endülüs'te zühde dayalı tasavvuftan felsefi tasawufa geçişi sağlayan bu sufıler. önceleri kendileri ne Gazzall'yi örnek alarak onun eserlerini
okuyup fikirlerini gizlice yayarken daha
sonra Eflatun ve Yeni Ef!atunculuğun etkisiyle Doğu'da oluşan İşrakilik'ten de etkilenmişlerdir.

İbn Kasl'nin dini ve tasawufı görüşle

rinin yer aldığı tek eseri Ijal'u'n-na'Jeyn

ve il~tibô.sü 'n-nur min mevzi'i'l-kade meyn adını taşımaktadır. Müellif muhtemelen. büyük saygı duyduğu Gazzall'nin Mişkô.tü'l-envô.r'da (s 73-74)
yer alan sembolizminden ve İhya'daki
"hal'u'n-na'Ieyn" yorumundan istifade ile
eserine ad olarak verdiği . aslında Taha
suresinin 12. ayetindeki bir anlatımdan
alınan "hal'u'n-na'Ieyn" şeklindeki ifadeyi.
kulun bedeni alakalardan arınıp Allah'ın
huzurunda durma makamı için kullanmakta ve bu makama ulaşan kişiye. aynı
ayetteki bilgiye göre "mukaddes vadi"de Hz. Musa'ya vaki olduğu gibi Cenab-ı
Hakk'ın tecelli edip onu ledünnl bilgiye mazhar kılacağını ileri sürmektedir
(fjal'u 'n·na' leyn vr. 20•- 30•). İbn Kasl. Allah ' ın isim ve sıfatiarını " varlık daireleri" (felekler) diye adlandırmakta. kozmolojisini iç içe halkalar şeklindeki bir varlık tasawuru üzerine kurmakta. mevcudatı da hayat. rahmet. arş-ı azim. arş-ı
medd. sema ve arz felekleri olmak üzere altı halkaya ayırmaktadır (a.g. e., vr.
34b - 37b) Ona göre esrna-i hüsnadan her
biri bütün isimlerin yerine kullanılabi
lir. Allah'ın isimlerinin bir zahir. bir de
batın yönünün bulunup Allah bu isimIerin batın yönüyle melekut alemine. zahir yönüyle de mülk alemine hükmeder. İlahi ilimler ihbari ve Iedünnl (keşfi)
olmak üzere ikiye ayrılır; sali k. kararlı davrandığı ve tarikat adabını yerine getirdiği takdirde birinci bilgi basamağından
ikincisine geçebilir. Allah'tan gelmiş olması açısından bu bilgiler arasında fark
bulunmamakla beraber birincisi vasıtalı.
ikincisi doğrudan elde edilen bilgidir. İbn
Kas!. peygamberlerin yanı sıra diğer insanların da gereklerini yerine getirdikleri takdirde her iki bilgiye mazhar olabileceklerini ileri sürmekte (a.g.e., vr. 2s • ı,
bunların içinde kendisinin de bulunduğu
nu. hatta bütün kapalı kapıların kendisine

açıldığın ı . eserini de daha önce Hz. Musa'ya. Yusuf ve Hızır'a verilen bilgiler türünden bir ilimle yazdığım iddia etmekte. bu bilgisine dayanarak Kur'an'da geçen "arş. sak. kadem. nun. kalem" gibi
kelimelere batıni manalar vermektedir.

Gazzall. İbnü'l-Arlf ve İbn Berrecan gibi
sufılerden etkilenmiş olan İbn Kas! başta
Muhyiddin İbnü'I-Arabl olmak üzere birçok sufıyi etkilem iştir. Onun ilahi isimlere dair görüşlerini İbnü'l-Arabl geliştire
rek "tecelli-i ilahi" şeklinde ifade etmiştir
(ibnü'I-Arabl. el-FütCıf:ıat, lll, 3 18. 423-424)
Endülüs tarihiyle ilgili el-Men bi'J-imô.me adlı eserin müellifi olan İbn Sahibüssalat'ın. İbn Kas! tarafından başiatılıp
sürdürülen Mürldln hareketini konu edinen Şevretü '1-Müridin adlı bir kitabı olduğu bilinmekteyse de nüshasının mevcudiyeti tesbit edilememiştir . Vi n cent
Lagardere. Joseph Dreher ve Claude Addas yazdıkları makalelerde (b k. bi bl.) İbn
Kas! ve Mürldln hareketine geniş bilgi
vermişlerdir.

Ijal'u'n-na'leyn'in bilinen tek nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayı tlıdır
(Şehid A li Paşa. nr. 1 ı 74) Eserin adı varak
6•'da belirtildiği şekilde geçmekle beraber metin içinde İbn Kasl'ye aidiyetine

dair herhangi bir ifade yer almamakta. iç
kapakta Muhyiddin İbnü 'l-Arabl tarafın
dan şerhed ilen bu kitabın Ebü'l-Kasım Ahmed b. Kasl'ye ait olduğu kaydedilmektedir. Eser "Mukaddime". "Melekutiyyat".
"Firdevsiyyilt" . "Muhammediyyat " ve
"Rahmaniyyat" adlı bölümlerden oluş
maktadır. Müellif mukaddimede Hz.
Musa ve Yusuf kıssalarından söz ettikten
sonra. sıralamasında üçüncü bölümde yer
alan Muhammed iyyat'ı Hz. Peygamber'e
hürmeten birinci sıraya alarak "Salsalatü'I-ceres" ve "Seklnetü'n-nefs" başlıkları
altında incelemiştir.

Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan
Mahmud Efendi, nr. 2396, vr. 3 ıb 4 7 b; nr. 240 ı ) ve müellifi tesbit edilemeyen Ijal'u'n-na'leyn fi'l-vüşul ilô. J:ıaz
reti'l-cem 'ayn adlı bir ri sal e İbn Kasl'ye
nisbet edilmişse de eserde İbn Kasl' den
farklı bir kişi olarak söz edilmekte (nr.
240 ı , vr. 13b), ondan sonra yaşamış olan
İbnü'l-Arabl (ö. 638/ ı 240) ve eserlerinin
adı geçmekte (vr. Sb, ı O•), hatta 1 O11
(1602) yılında Bursa'da Şeyh el-Bedr eş 
Şam! ile müellif arasında cereyan eden bir
konuşmaya yer verilmektedir. Buna rağ
men kütüphane kayıtlarında eserin İbn
Ka sl'ye nisbet edilmesi Katib Çelebi'nin
(Hacı

E bü' I · Kasım Ib n Kasi'n in tfal'u 'n·na'leyn adlı eserinin ibnü'l·Arabi tarafından yapı lan şerh i nin ilk iki sayfası (Süleymaniye

Ktp.,

Şehid

Ali

Paşa ,

nr. l l 74/2)
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verdiği yanlış

bilgiden kaynaklanmış ol722) . Ebü'l-Ala
el-Afifi ise İbn Kasl ve eseri hakkındaki
bir yazısında (bk. bi bl.) a dı geçen risalenin
Kahir e'de bir nüshasının bulunduğunu
(Darü'l-kütübi ' l-Mı s riyye, Tasawuf, nr. 693)
kaydetmekte, adının ve baş kısmının Keş
tü '?-?Unun'daki alıntılarla aynı o lduğ un u
belirtmekte, f akat bunun Süleymaniye
Kütüphanesi'nin Ayasofya bölümünde bulunan İbnü'l-Arabl şerhinin mukaddimesini ve muhtevasını tutmad ı ğını. daha
sonraki bir dönemde İbnü 'l -Arabl ekolüne mensup bir kişi tarafından yazılmı ş
olabileceğini söylemektedir. Afifi'nin bu
ifadelerinden fS.ahire nüshası ile Hacı Mahmud Efendi nü shasının aynı olduğu anlaşılmaktadır. Afifi. İbn KasTnin asıl eserinin Şe h id Ali Paşa nü shasını görmediğin
den Ayasofya'daki şerhin tek nüsha olduğu, do layısıyla eserin müstakil metninin
bulunmadığı kanaatine varmış. Hacı Mahmud Efendi n üsha l arından haberdar olmadığ ı için de aralarındaki farkı kesin biçimde ortaya koyamamıştır.
malıdır (Keşfü';:;:-;:;:unün, ı,

Ijal'u 'n-na'leyn ve i]f.tibdsü 'n-nur
min mevzi"i'l-]f.ademeyn; Muhyiddin
İ bnü 'l-Arabl ve Fuşuşü'l-]J_ikem şarihle

rinden

Şeyh

Abdi tarafından şerhedil 
1, 722) Şeyh Abdi'ye ait şer
tesbit edilememekle birlikte

miştir (a.g.e.,

hin

nüshası

Şer]J_u

Ijal'i'n-na'leyn

başlığını taşıyan

İbnü'l-Arabl şerhinin Süleymaniye Kütüp-

hanesi'nde iki nüshası bu lun maktadır
(Ayasofya, nr. 1879; Şehid Al i Paşa, nr.
1174/2). Bu şerhinde İbn Kasl'den sıkça
söz eden İbnü'l-Arabl (mesela bk. vr. 44a.
5 2b, 54b), kitabın bütününü değil müşkil
olarak gördüğü kısımlarını alt ı bölüm
halinde toplayarak şerhetmiştir. Şar i h.
Ijal'u'n-na'leyn'e baz ı ilavelerin de yapıldığını kaydetmektedir (Süleymaniye
Ktp., Ayasofya, nr. 1879, vr. 48b) Ijal'u'nna'leyn'in havastan ziyade avama hitap
ettiğini, eserde okuyucuyu asıl konudan
uzaklaştı ran sembolik bir dil kullanıldığı
nı . bunun da İbn KasTnin yetkin olmayı
şından kaynaklandığını söyleyen İbnü'l
Arabl müellifi nakil ci ve mukallit olarak
tanımlamakta. onun oğluyla karşılaştığın
da babası hakkında sorduğu sorulara aldığı cevapların da bu kanaatini teyit ettiğ i ni belirtmektedir (vr. 7a) Ebü'l-Ala elAfifi. İbn Kasl ve Ijal'u'n-na'leyn'le ilgili
makalesinde eserin geniş bir tahlilini yaparak İbnü'l-Arabl'ye ait şerhin özelliklerini ayrıntı lı biçimde incelemişti r.
İbn Kaşl'nin bu eseri XX. yüzyılın baş
larında İsmail H akkı İzmirli ile Şeyh Saf-

fet Efendi
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a rasında

cereyan eden tasav-

vuf merkezli tartışmalarda batıni t e'viller çerçevesinde "hal'u 'n-na'leyn" ifadesinin süfiler tarafından te'vili ele alınır
ken de gündeme gelmiştir.

İBN KAYS er-RUKAYYAT
( wl;S}I u-::9 ~ 1)
Ubeydullah b. Kays
b. Şüreyh er-Rukayyat
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Emev'iler hakkındaki
siyasi hicivleriyle tanınan
Kureyş şairi.

L
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Ya kl aşık 12 (633) yılında Mekke'de doğ
du. Anne ve babası Kur eyş kabilesine
mensup olup soyu ann e tarafından Ku say b. Kilab'da Hz. Peygamber'in soyu ile
birleşir. Rukayye adında üç ayrı kad ına
aşık olup onlar için gazeller yazdığından
İbn Kays er-Rukayyat lakabıyla tanın ır.
İbn Kays, Kureyş kabilesi içinde aristokrasi geleneklerine göre yetişti. Gençlik yılları
Hz. Ömer ile Osman dönemlerinde geçti.
Daha sonra Ku reyş 'teki hilafet çekişme
leriyle aile ihtilaflarına şahit oldu. Bu konudaki duygularını dile getiren içli mersiyeler söyledi. Zübeyr b. Awam tarafta rı
olan ve Zübeyrller'e derin bağlılı ğı bulunan şair Mus'ab b. Zübeyr için birçok methiye ve mersiye nazmetti. Onunla birlikte
lrak'a giderek vefatma kadar yanı nda kaldı. Abdullah b. Zübeyr' e ise cimriliği sebebiyle sadece iki beyitlik bir methiye yazmakla yetindi.

Irak'ta iken Velid b. Abdülmelik b. Meriçin yazdığ ı bir gazel onu
öfkelendirdi. Bunun üzerine öldürülmekten korkan İbn Kays Küfe'ye kaçtı. Burada Kuseyyire adında tanımadığı bir kadı
nın evine sığınd ı ve bir yıldan fazla bir
süre onun evind e sakland ı. Daha sonra
Irak'tan uzaklaşan şair, Mekke ve Medine
civarında bir süre dolaşmasının ardından
Abdullah b. Ca'fer b. Ebü Talib'e sığındı.
Ondan Abdülmelik'in kendisini bağışla 
ması için aracılık etmesi ricasında bulundu . Abdullah b . Ca'fer'in a racılığıyla Abdülmelik onu affetti ve huzuruna kabul
ederek methiyelerini dinledi. Ancak şairi
ihsandan mahrum bıraktı. Bunun üzerine Abdullah b. Ca'fer. ona hayatı boyunca
yetecek kadar para vereceğini vaad etti,
ayrıca yıllık 40 .000 dirhem maaş bağladı.
İbn Kays. Mus'ab b. Zübeyr'in ölümünden sonr a Abdülmelik'in yanında fazla
kalarnayıp Mısır'a gitti; Hulvan'da Abdülazlz b. Mervan ' ın himayesine girdi. 75
(694) yılında bur ada vefat etti. Brockelınann ölüm tarihini 85 (704) olarak vermekteyse de (GAL Suppl., I, 78) bu doğ 
ru değildir.
van'ın hanımı

İbn Kays şii rlerinde Kureyş'i övm üş ve
olmakla iftihar etmiştir. Hilafe-

Kureyşli

