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Dımaşk tarihi hakkında bilgi vermiştir. 
İkinci bölüm ise (müzeyyel) 458 (1 066) yı
lından başlar ve 555 (1160) yılına kadar 
gelen bir umumi tarih niteliği taşır. Bu
rada Irak, İran. Mısır ve Kuzey Afrika'da 
cereyan eden olaylara, özellikle İbn Tu
mert'in ortaya çıkışı ve Muvahhidler'in 
kuruluşuna yer verilmekte, bu arada ve
fat eden meşhur şahıslar da zikredilmek
tedir. Müellifin başlangıçta olayları gün
lük olarak kaydettiği, ancak eserini yazar
ken özetierne yoluna gittiği anlaşılmak~ 
ta dır. 

Tari{ıu Dımaş]f, Fatımiler ve Karma
tller'in Suriye ve Dımaşk'a hakim olmak 
amacıyla verdikleri mücadeleler, Fatımi
ler'in Suriye hakimiyeti, Suriye halkının 
onlarla mücadelesi, DımaŞk'taki kabile
ler, sosyal hayat, halkın kurduğu teşkilat
lar. imar faaliyetleri, Dımaşk'ın topograf
yası ve imar planı , Abbasller, Büveyhiler, 
Selçuklular. Böriler. Zengller, İsmaililer ve 
müellifin bizzat şahit olduğu ı ve ll. Haçlı 
seferleri hakkında en önemli kaynaktır. 
İbnü'l-Kalanisl. Atabeg Tuğtegin'in Dı
maşk'a hakim olmasından (497/ 1 104) 
sonraki olayları daha ayrıntılı biçimde an
latmıştır. Müellifin asıl ilgisi Dımaşk şeh
rine yönelmiş olmakla beraber çeşitli ve
silelerle Bağdat ve Mısır'a atıfta bulun
muş. az da olsa Halep. Musul ve Kudüs 
hakkında da bilgi vermiştir. İbnü'l-Kala
nisi'nin Kudüs'ün Franklar tarafından iş
galinden ve Dımaşk'a komşu bölgelerde 
Haçlı devletlerinin kurulmasından sonra 
Haçlılar'a ilgi duymaya başladığı anlaşıl
maktadır. 1104 yılından sonra Haçlılar'a 

dair verdiği bilgiler yerli ve yabancı kay
nakları tamamlayıp düzeltir mahiyette
dir (Demirkent, ı. s. XXXVlll). 

Eserini biri 535 (1140-41) (Taril].u Dı
maş~ lnşr. Süheyl ZekkarL s. 441). diğeri 
555 (1160) yılından önce olmak üzere iki 
redaksiyanda titiz bir inceleme ve araş
tırmadan sonra tamamlayan İbnü'l-Ka
lanisl kitabını yazarken arşiv belgeleri
ne de başvurmuş. bunlardan bir kısmı
na eserinde yer vermiştir. Belgelerin en 
önemlisi, BüyükSelçuklu Sultanı Muham
med Tapar'ın Atabeg Tuğtegin'e Suriye 
valiliğini tevcih etmesiyle ilgili, Tuğrai Ebu 
İsmail Hüseyin b. Ali el-İsfahanl tarafın
dan yazılan menşurdur (a.g.e., s. 308-
310). Müellif, başta babası olmak üzere 
bazı kişilerin şifahi rivayetlerine; Dımaşk 
olayları. şehrin erzak ve silah ihtiyacının 
karşılanması gibi konularda ise kendi bil
gisine dayanmıştır. Zaman zaman seeili 
ifadelere yer vermiş olsa da eserin üslu- · 
bu genelde sadedir. Azimi, İbn Asakir, İb-
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nü'l-Esir, Sıbt İbnü'l-Cevzi. İbnü'l-Adim, 
Ebu Şame, Zehebi, İzzeddin İbn Şeddad. 
Safedi gibi tarihçiler Tari{ıu Dımaş]f'ı 
kaynak olarak kullanmışlardır. 

Tari{ıu Dımaş]f ilk defa. Henry F. 
Amedrez tarafından İbnü'l-Ezrak el-Fari
ki'nin Tari{ıu Meyyatari]fin ve Amid (Ta
ril].u'l-Fari~i), Sıbt İbnü'l-Cevzi'nin Mir
'atü'z-zamdn ve Zehebi'nin Tdri{l'inden 
alıntılar yapılarak ve notlar ilave edilerek 
Zeylü Tari{ıi Dımaş]f adıyla yayımlan
mıştır (Beyrut 1908, 1962). Süheyl Zekkar 
da kitabı Tari{ıu Dımaş]f ismiyle neşret
miştir(Dımaşk 1403/1983). HarniltonA R. 
Gibb. eserin Haçlı seferleriyle ilgili 490-
555 O 097-1160) yılları olaylarını içeren 
kısmını The Damascus Chronicle of 
the Crusades adıyla İngilizce'ye (Lon
don ı 932), Roger le Tourneau 1075-1154 
yıları arasındaki olaylarla ilgili bölümünü 
Damas de 1075 d 1154 adıyla Fransız
ca'ya (Damascus ı 952) çevirmiştir. 
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iBNÜ'I-KAS 
(..,..LA! ı lo)! f) 

Ebü'l-Abbas Ahmed 
b. Eb! Ahmed 

et-Taberi el-Bağdad! 
(ö. 335/946) 

Şafii alimi. 
_j 

Taberistanlı olup Zehebi'nin kaydettiği 
Bağdadi nisbesinden bir süre Bağdat'ta 
da kaldığı anlaşılmaktadır. İbnü'l-Kas la
kabını, anlattığı kıssalar ve yaptığı vaaz
larla insanları cihada teşvik ettiği için Kas 
lakabıyla anılan babasına nisbetle almış
tır. Sem'ani'nin bu işi bizzat onun yaptı
ğını ve Kas lakabıyla anıldığını söylemesi 
(el-Ensab, X, 24) diğer kaynaklarda veri
len bilgilerle çelişmektedir. Ancak kendi
sinin de bu hususta babasının yolundan 
gitmesi muhtemel olup cihad amacıyla 
sonraları serhad şehri Tarsus'a yerleşme
si de bunu teyit etmektedir. Biyografisi 
hakkında en geniş malumatı veren İbnü'l
Adim babasının adını Muhammed, de
desinin adını da Ya'küb olarak kaydeder 
(Bugyetü't-taleb, ı. 439; lll , 1059). İbnü'l
Kas, Ebü'l-Abbas İbn Süreye el-Bağdadi'
den fıkıh öğrendi. Ebu Halife Fazı b. Hu
bab el-Cumahi, Mutayyen el-Hadrami. İb
nü'l-Bagandi, Ebü'l-Kasım el-Begavi. Ca'
fer b. Muhammed el-Firyabi, Ebu Ca'fer 
İbn Ebu Şeybe ve Abdullah b. Naciye'den 
hadis rivayet etti. Talebeleri arasında, 
başta Kadı Ebu Ali Hasan b. Muhammed 
ez-Zücaci olmak üzere Osman b. Abdul
lah et-Tarsusi. Muhammed b. Ahmed el
Atiki, Musa b. İbrahim ei-Verrak. Ebu Zer 
Hıdr b. Ahmed et-Taberi gibi şahsiyetler 
vardır. Döneminde Şafii mezhebinin ön
de gelen temsilcilerinden biri sayılan İb
nü'l-Kas kadılık yaptığı Tarsus'ta 335'te 
(946) vefat etti; bir rivayete göre ise 336 
yılında yıl ölmüştür (ibnü'I-Adim. lll, ı 062; 
İbn Hallikan, ı. 68). 

Kaynaklarda "büyük imam, asrının ima
mı" gibi ifadelerle anılan İbnü'l-Kas'ı Ne
vevi. mezhep imamının usul ve kaidele
rine bağlı olarak ictihad yapan "ashabü'l
vücuh"tan saymıştır (Teh?ib, 112, s. 253). 
Nitekim kendisi de eserlerinde mezhep 
im arnı ve talebelerinden yaptığı nakiller
den ayrı olarak ulaştığı birçok fıkhi hük
mün ictihada dayandığını belirtmektedir 
(mesela b k. Edebü '1-~açli, ı. 83, ı 05, 131 , 
180, 184, 189, 190, 201. 243.246,251-253, 
256, 262. 264, 267,286, 317, 319; et-Teli].iş, 
s.88, 91,97, 106, lll. 112,123,158,169, 
186, 206,244,245,252,276,293,311 ,341, 
373, 598). et-Tel{ıiş adlı eserinin başında 



lbnü'I-Kas'ın et-Tel/)iş adlı eserinin unvan sayfasıyla ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1074) 

taklid, istihsan ve mürsel hadislerin delil 
olarak kullanılmasıyla ilgili bir bab açarak 
Şafii' nin, Hz. Osman ve Zeyd b. Sabit'in 
görüşünü benimsediği iki mesele dışında 
taklide başvurduğu na dair bilgi bulunma
dığını ve taklidin, haberlerin kabulü ile -ki 
bunlar ancak tasdik ve taklidle alınır- ha
kimin kıyafe* ilm inibilmemesi halinde bu 
ilmi bilen birine uyması durumu dışında 
caiz olmadığını belirtınesi de bu tavrını 
ortaya koymaktadır. İbnü'l-Kas, yalnız 
kendi mezhebinde değil bazan Ebu Ha
nlfe'nin usulü çerçevesinde onun mezhe
binde yaptığı ictihadları da kaydeder (Ede
bü'l-~açif,l, 104,106,114-115,140,195, 
20 ı' 266, 273-274) İbnü'l-Kas'ın rivayet ve 
görüşleri, kendi eserleri yanında Beyha
ki'nin es-Sünenü'l-kübrd'sı ile imamü'l
Haremeyn el-Cüveynl'nin Nihayetü'l
matlab, Ebu İshak eş-Şirail'nin el-Mü
heııeb, Gazzall'nin el-Va sit, Nevevi'nin 
Ravzatü't-talibin gibi Şafii mezhebinin 
temel metinlerini oluşturan eserlerinde 
de sıkça geçmektedir. 

Eserleri. 1. et-Tel{ıiş . Şafii fıkhına dair 
muhtasar bir eser olup imam Şafii'nin 
talebeleri Müzenlve Büveytl'nin el-Mul)
taşar'larından sonra mezhep fıkhının der
lendiği ilk temel metinlerden biri olması 
bakımından önem taşımaktadır. Deliliere 
yer verilmeyen eserde. Şafii'den nakledi
len rivayetlerin eski veya yeni (kadim- ce- . 

d! d) görüşleri olduğunu da belirterek kay
dettikten sonra müellif zaman zaman 
Müzenl. Büveytl. hacası İbn Süreye ve di
ğer bazı alimierin görüşleriyle kendi icti
hadlarını zikretmekte. her bölümün so
nunda Ebu Hanife ve talebelerinin görüş
lerini de özet olarak vermektedir. Nevevl. 
et-Tell)iş'ten ne önce ne de sonra bu üs
lupta bir eserin kaleme alındığını söyler 
(Teh?fb, 112, s. 253). Ebu Bekir Muham
med b. Ali ei-Kaffal eş-Şaşl. Ebu Ali Hü
seyin b. Şuayb es-Sincl el-Mervezl ve Ebu 
Abdullah Muhammed b. Hasan ei-Haten 
tarafından şerhedilen kitabın (Keşfü '?-?U

nun, ı, 4 79) bilinen tek nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (Ayasof
ya, nr. ı 07 4) bu nüsha esas alınarak eser 
Adil Ahmed Abdülmevcud ve Ali Mu
hammed Muavvaz tarafından neşredil
miştir (Mekke-Riyad 1416/1995). z. Ede
bü'l-MQ.i. Muhakeme hukuku alanında 

. Şafii mezhebinde yazılan ifk eserlerden 
biridir. Şafii ve Hanefi mezheplerinin gö
rüşlerini mukayeseli olarak inceleyen mü
ellif, önce iki mezhep imamının ittifak 
ettiği görüşleri verdikten sonra ihtilaflı 
meseleleri kaydetmekte ve delillerini tar
tışmaktadır. imam Şafii ve Ebu Hanife 
yanında bunların talebeleri ile imam Ma
lik, Ahmed b. Hanbel, Süfyan es-Sevr!, Şa'
bl, Ebu Sevr. Evzai, Leys b. Sa'd ve Ebü'I
Abbas İbn Süreye gibi alimierin de görüş-
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lerine yer verilen eserde Hanefi mezhebi 
konusunda genellikle Hassaf'ın Edebü'l
MQ.i adlı eseri kaynak olarak kullanılmış
tır. Edebü '1-Jsiicj.i'yi Hüseyin Halef el-Ce
b url yayımiarnıştır (l-ll, Ta if 1409/1989). 
3. Cüz' tihi teva'idü f:ıadişi Ebi 'Umeyr. 
Enes b. Malik'in üvey kardeşi Ebu Umeyr'e 
dair bir hadisin (Buhar!, "Edeb", 81; Müs
lim, "Adab", 30) açıklanması ve bundan 
çıkarılan hükümlerle ilgili küçük bir risa
le olup (Abdülhay ei-Kettanl, ll , 367-368) 
Sabir Ahmed ei-Betavl tarafından neşre
dilmiştir (Ka hi re 1413/1992). 4. Dela'ilü'l
]sıble (Ma'rifetü 'l-~Lble, el-/5Lble). Risale
de, Hz. Peygamber ve ashaptan nakle
dilen rivayetler yanında o günkü coğrafi 
malumauan da faydalanılarak kıble yij
nünün Kabe'ye çevrilmesi, kutup ve yıl
dızlar. ülkelerin Kabe'ye göre yönleri, en
lem - boylam, denizler, nehirler, dağlar, 
yeryüzünün çeşitli bölgelere ayrılması, 
Mekke, Medine ve Kudüs başta olmak 
üzere belli başlı şehirler ve kıble istika
metleri hakkında bilgi verilmiştir. Fuat 
Sezgin'in wkıble coğrafyası" denı;!bilecek 
konusuyla Arapça coğrafya literatürü 
içinde türünün tek kitabı olduğunu be
lirttiği eser, Ezraki'nin Al)bdru Mekke'
sinde Kabe'nin islam öncesi altı sütunu
nun konumunu gösteren basit çizim bir 
tarafa bırakılırsa, İslami dönemde günü
müze ulaşan en eski Kabeve M escid-i Ha-

lbnü ' I-Kas'ın Del85lü'l-~ıble adlı eserinde yer alan Kabe 
ve Mescid-i .Haram krokisi (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 

_ Efendi, nr. 2453, vr. 166•) 
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lbnü'I-Kas'ın De/a'ilü '1-~<ble adlı eserinin il k iki sayfas ı (Beyazıt Devlet Ktp. , Veıiyyüddin Efendi, nr. 2453) 

ram krokisiyle (Zeitschrift, S. 40) Roma'ya 
dair en eski Arap krokisini (a.e., s. 52) ihti
va etmesi bakımından da önem taşır ( a. e., 
s. 7-8). Yaküt el-Hamev1Mu'cemü'1-bü1-
ddn'da Kabe maddesinde, İbnü 'l-Adlm 

Bugyetü 't-ta1eb'de çeşitli yerlerde (ı. 
360, 373, 395. 439) bu eserden alıntılar 
yapmıştır. De1d'ilü '1-.lfıble'nin Beyrut'ta 
Circls Efendi'nin özel kütüphanesinde 
mevcut nüshası kendisi tarafından tanıtı
larak bazı parçaları neşredilmiştir ( el-Meş
nl<:, XVI 119131. s. 439-442) . Ayrıca lgnaty 
Y. Krachkovsky'nin 1914 yılında yazdığı bir 
makalede incelediği bu nüsha (ayrıca bk. 
TarTI]u'l-edebi'l-cogra{iyyi 'l-'Arabr, ı . 230-
232) daha sonra Kahire'de el-Hizanetü't
TeymQriyye'ye (nr. 103) intikal etmiştir. 
Fuat Sezgin. Beyazıt Devlet Kütüphane
si'ndeki diğer nüshanın (Veliyyüddin Efen
di, nr. 2453.vr. 1478

- 1698
) kısa birtanıtma 

ve değerlendirme yazısı ile birlikte tıpkı
basımını yapmıştır (bk. bibl.). Kaynaklar
da İbnü'l-Kas'ın ayrıca fıkha dair el-Mit

tdf:ı ve el-Mevd.lfit ile Edebü '1-cedel adlı 
kitapları olduğu, fıkıh usulü, feraiz ve ka
dınların ihram giymesi konusunda da bi
rer eser yazdığı kaydedilir. Bunlardan e1-
Mittd]J. bazı alimler tarafından şerhedil
miştir (Keşfü'?-?Unün, Il, I 769) 
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İBNÜ'l-KASIH 
(~~1.:,;1) 

Ebü'l-Beka NCırüddin Ali b. Osman 
b. Muhammed ei-Uzri 

{ö . 801/1399) 

Kıraat alimi. 
_j 

3Heceb 716'da (21 Eylül 1316) Bağ
dat'ta doğdu. İbn Hacer isim zincirini Ali 
b. Muhammed b. Kasıh olarak zikretmiş
se de Sehavl'ye göre bu doğru değildir. İlk 
öğrenimini tamamladıktan sonra Mısır'a 
giden İbnü'I-Kasıh. burada kıraat alimi İs
mail b. Yusuf ei-Küftl'den arz yoluyla Şa
tıbl'nin lfırzü'1-emdni adlı eserini oku
du. Ayrıca İbnü'I-Cündl, MeydQml, İbn 
Ebü'I-Havafir gibi alimierin kıraat dersle
rine devam ederek aşere*yi tahsil etti ve 
icazet aldı (Sehavl. V. 260; ibnü'I-Cezerl, 1, 
555). Kıraat ilminde derinleştikten sonra 
bu konuda eserler telif ederek zamanın 
önde gelen alimleri arasında yer aldı. M er
dan! Camii'nde kıraat dersleri verdiği be
lirtilen İbnü 'I-Kasıh'tan İbnü ' z-Zeratltl, 
Sehavl'nin hocalarından Zeynüddin Rıd
van b. Muhammed ei-Akabl ve Burhan 
es-Salih! gibi şahsiyetler istifade etti. Şa
fii mezhebine mensup olan İbnü'I-Kasıh 
Zilhicce 801'de (Ağustos 1399) vefat etti. 

Eserleri. 1. Sirdcü'1-.lfari'i 'l-mübtedi 
ve te?;kdrü'l-mu.lfri'i'l-müntehi. Şatıbl'
nin lfırzü'l-emdni adlı kaslde-i lamiyye
sinin şerhidir (Bulak I 293; Kahire 1304, 
I 40 I/198 I). Z. Te1l].işü '1-tevd'id ve ta_lf
ribü'1-mütebd'id. Yine Şatıbl'nin 'A_lfile
tü etrdbi'1-.lfaşd'id adlı kaslde-i raiyye
sinin şerhi olup Abdülfettah el-Kadi'nin 
tahkikiyle neşredilmiştir (Kah ir e i 368/ 
ı949). 3. Kurretü '1-'ay n fi'1-tet]J. ve '1-
imdle ve beyne'l-lai?-ayn (İstanbul I 285/ 
ı868). Çeşitli kütüphanelerde yazma nüs
haları bulunan eserde konular yedi kıra
atle sınırlı olarak sürelerin tertibine göre 
ele alınmıştır. 4. Muşta1a]J.u'l-işdrdt fi'1-
.lfırd'ô.ti's-§eld§ete 'aşere'l-merviyyeti 
'ani'§-§i}fat. Ebu Ca'fer el-Karl, İbn Mu
haysın. Hasan-ı Basri, Ya'küb ei-Hadraml, 
A'meş ve Halef b. Hişam'ın kıraatlerinin 
ele alındığı eserin Süleymaniye (Reşid 
Efendi, nr. 26/1; Fatih. nr. 57/2. vr. ı 2b-
9ı al ve Hacı Selim Ağa (nr. 30) kütüp
hanelerinde nüshaları vardır (ayrıca bk. 
Brockelmann . GAL Suppl., ır. 212). s. 
Tu]J.fetü '1-endm ti'l-va_lffi 'ale '1-hemze 
Ii-lfamza ve Hişdm (Süleymaniye Ktp., 
Darülmesnev!. nr. 7. Beşir Ağa, nr. ı. Hacı 

Mahmud Efendi. nr. 350/4. vr. ı 07b-ı37a, 

Erzincan. nr. 153. vr. 98- ı24. Fatih. nr. 59/ 


