
iBNÜ'I-KASIM 

tarafından İbnü'l-Kassar'ın el-Mu]faddi
me fi'l-uşul adlı eserinin sonunda neşre
dilmiştir (Beyrut ı 996, s. 207-2 ı 5). 

· Malikiler, daha erken devirlerden itiba
ren İmam Malik'in görüşleri konusunda 
özellikle İbnü'l-Kasım, Eşheb el-Kaysi gi
bi öğrencilerinin rivayetlerini esas kabul 
etmişlerdir. Birbirine dargın olan İbnü'l
Kasım ile Eşheb'in fıkhl bilgileri Maliki 
alimleri arasında tartışma konusu edil
miş. EbO Abdullah İbn Abdülhakem, Eş
heb'in üstün olduğunu ileri sürerken Yah
ya b. Yahya el-Leyslve İbn Lübabe, İbnü'l
Kasım'ı desteklemiş, SahnOn ise her iki
sinin de fıkıhta aynı seviyede bulundu
ğunu, ancak Eşheb'in hadisçilikyönünün 
daha güçlü olduğunu vurgulamış ve İbn 
Vaddah da bu konuda ona katılmıştır. Fa
kat Nesa!, hadiste de İbnü'l-Kasım'ın Eş
heb'den üstün ve el-Muvatta' rivayetleri 
arasında onun rivayetlerinin en sağlam 
o lduğunu savunmuştur. Bazıları ise İb
nü'l-Kasım'ın borçlar hukuku, Eşheb'in 
ceza hukuku ve İbn Vehb'in de hac konu
suna daha çok vakıf bulunduğunu belirt
mişlerdir. Öğrencisi Esed b. Furat. İbnü'l
Kasım'ın imam Malik'in yerini dolduracak 
seviyede olduğunu ifade etmiş, Malik'ten 
okumak için Medine'ye gittiğinde onun 
vefatını haber alan SahnOn'a Mısır'daki 
İbnü'I-Kasım tavsiye edilerek onun "kü
çük Malik" olduğu söylenmiştir. Yahya b. 
ömer ei-Kinanl. İ{ıtildtü İbni'l-Kasım 
ve Eşheb adlı eserinde İbnü'l-Kasım ile 
Eşheb'in görüş ayrılıklarını deriemiştir 

(Muranyi, S. 193). Bu iki alim arasındaki 
görüş ayrılıkları, İbnü'I-Kasım'ın görüşle
rinin el-Esediyye yoluyla yayılmasından 
sonra ortaya çıkmış olmalıdır. 

İbnü'I-Kasım. İmam Malik'in Mısırlı öğ
rencilerinin en genci, son derslerine ka
tılan ve onun görüşlerini en iyi bileni idi. 
Malik'in derslerinde tuttuğu notlardan 
oluşan 304 cilt hacminde bir fıkıh kolek
siyonu ve yine ondan dinlediği yirmi ki
tap bulunduğu rivayet edilmektedir (Ka
di iyaz, ı. 434). Maliki mezhebinin Mısır' 

da ve bütün Kuzey Afrika ile Endülüs'te 
yayılmasında en büyük pay İbnü'l-Kasım'a 
aittir. Onun rivayet ve görüşleri başta As

. bağ b. Ferec ve Isa b. Dinar olmak üzere 
Yahya b. Yahya ei-Leysl, Halid b. Mu
hammed ei-Kurtubl ve Abdurrahman b. 
Ebü'l-Gumr gibi öğrencileri vasıtasıyla 
Muhammed b. Ahmed el-Utbl'nin el-'Ut
biyye'sinde (el-Müstal].race), bundan ve 
diğer eserlerden naklen İbn E bO Zeyd el
Kayrevanl'nin ilk Maliki kaynaklarını der
lediği en-Nevfıdir ve'z-ziyfıdfıt adlı ki
tabında geniş şekilde yer almıştır. İbn 
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Rüşd el-Cedd'in el- 'Utbiyye'nin şerhi 
mahiyetindeki eseri el-Beyfın ve't-ta]J
şil de İbnü'I-Kasım'ın görüşlerinin nakle
dildiği önemli bir kitaptır. 

Maliki fıkhının el-Muvatta'dan sonra 
temel kaynağı olan el-Müdevvene, İb
nü'l-Kasım'ın rivayet ve görüşlerini top
layan en önemli eserdir. Malik'e bir süre 
öğrencilik yapmış olan E sed b. Furat, 
Irak'ta Muhammed b. Hasan eş-Şeyba
nl'den öğrendiği Hanefi mezhebine dair 
görüşleri Kahire'de İbnü'I-Kasım'a arzet
miş. İbnü'I-Kasım, bu meselelerle ilgili 
hem Malik'in görüşlerini hem kendi icti
hadlarını Esed'e aktarmıştır. Esed de bü
tün bunları, altmış kitap (bölüm) halinde 
derleyerek el-Esediyye adlı eserini mey
dana getirmiştir. Devrin diğer Maliki fa
kihi SahnOn, müellifinin karşı çıkmasına 
rağmen el-Esediyye'nin bir nüshasını 
elde ederek İbnü'I-Kasım'a tekrar arzet
miş, İbnü'I-Kasım daha önce tereddüt 
içinde olduğu meseleleri açıklamak. bazı 
yeni meselelerde görüş bildirmek suretiy
le çeşitli ilavelerde bulunmuştur. Sahil On, 
İbnü'l-Kasım'ın vefatından sonra tashih 
edilmiş nüshayı esas alarak son kısmı ha
riç olmak üzere eseri fıkıh konularına gö
re yeniden sistematik bir tasnife tabi tut
muştur. el-Muvatta'dan yaptığı alıntı
larla İmam Malik'in İbn Vehb, Eşheb el
Kaysi gibi ileri gelen talebelerinin ictihad
larını ekleyip kendisinin savunduğu gö
rüşleri de bazı hadisler ve sahabi görüşle
riyle destekleyerek esere son şeklini ver
miştir. el-Müdevvenetü'l-kübrfı adını 

koyduğu bu eser (Kahire ı 323, ı 324, ı 325, 

ı 345) büyük rağbetgörmüş ve üzerinde 
şerh , ihtisar vb. çalışmalar yapılmıştır (b k. 
ei-MÜDEWENETÜ'I-KÜBAA). Sahnün ta
rafından herhangi bir değişiklikyapılma
dan düzensiz şekilde bırakıldığı için el
Mu{ıtelita diye adlandırılan son kısım da 
günümüze ulaşmıştır (Fas Hizanetü'l-Ka
raviyyln, nr. 796). EbO İshakİbrahim b. 
·Abdurrahman ei-Berki'nin el-Esediyye'
yi İbnü'I-Kasım'a başvurarak tashih ve ih
tisar ettiği, Mısırlı Malikller'in bu nüsha
yı esas aldıkları (a.g.e., "!, 472), Eşheb ei
Kaysl'nin yine bu eseri esas alıp el-Mü
devvene adıyla bir kitap meydana getir
diği ve İbnü'I-Kasım tarafından hazırcı
lıkla suçlandığı da rivayet edilir (a.g.e., ı, 

449). 

İbnü'I-Kasım'a nisbet edilen Mecmu'a 
mine'l-es'ile vecceheh{ı ilfı Mfılik b. 
Enes, Risfıle fi'l-fı]fhi'l-Mfıliki (bu iki ri
salenin yazmaları için bk. Sezgin, 1/3, s. 
ı43), Kitfıbü'l-Mesfı'il ii büyu'i'l-fıcfıl 
(a.g.e. , 1, 439). Kitfıbü'l-Arfızive Kitfıbü 

Ümmi'l-veled (Muranyi, s. ı 38, ı 39) gi
bi eserler, onun rivayet ve görüşlerinden 
oluşan büyük fıkıh koleksiyonundan bazı 
bölümler olmalıdır. İbnü'I-Kasım ' ın el
Muvatta' rivayeti, Ebü'l-Hasan el-Kabi
sl'nin el-Müla{ı{ıaş limfı fi'l-Muvatta' 
mine'l-]Jadişi'l-müsned adlı eserinde 
nakledilmiş ve Muvatta'ü'l-İmfım Md
lik b. Enes, rivfıyetü İbni'l-Kasım ve 
tel{ıişü'l-Kabisi adıyla yayımlanmıştır 

(nşr. Muhammed b. Ali b. Abbas el-Mali
k!, Cidde ı 405/1 985). 
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İBNÜ'l-KASIM es-SAN'AM 

(bk. YAHYA b. HÜSEYiN es-SAN'ANi). 
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İBNÜ'l-KASSAR 
(.)I..::Wf w-ı') 

Ebü'l-Hasen All b. Ömer 
b. Ahmed ei-Bağdadl 

(ö. 397 /1007) 

Miiliki fakihi. 

ı 
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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
EbO Bekir el-Ebherl'den fıkıh öğrendi. Ali 
b. Faz! es-Sütü ri es-Samir!' den hadis riva
yet etti. Kendisinden Kadı Abdülvehhab 



ei-Bağdadl, Ebü'I-Hasan Ali b. Mufaddal 
es-Samirl. İbn AmrGs, Ebü'l-Hüseyin Mu
hammed b. Ali b. Muhammed b. Mühte
di-Billah ve Ebu Zerei-Herevi gibi alimler 
ders aldılar. Sika bir ravi olmakla birlikte 
rivayeti azdır. Bağdat'ta kadılık yapan İb
nü'I-Kassar bilhassa usul ve hilaf ilimle
rinde mütehassıstı. Ebu Zer ei-Herevi, 
onu tanıdığı Malikller arasında fıkhı en iyi 
bilen kişi olarak nitelemekte. Hanefi ve 
Şafiiler'in etkin oldukları Bağdat'ta Mali
ki mezhebini müdafaa ederek devamını 
sağlayan altı kişiden biri sayılmaktadır 
(Mah!Of. ll, 92). Bazı kaynaklarda 398'de 
(1008) vefat ettiği kaydedilirse de Hatib 
el-Bağdadi . kendi hacası ve İbnü'l-Kas
sar'ın öğrencisi İbnü'l-Mühtedi'ye da
yanarak 7 Zilkade 397 (25 Temmuz 1 007) 
tarihinde öldüğünü söylemekte (Tarli)u 
Bagdad, XII, 42). Zehebi de 8 Zilkade (26 
Temmuz) şeklinde kaydettiği ikinci rivaye
tin doğru olduğunu belirtmektedir (A'la
mü'n·nübela', XVII, ı 08). Kadi İyaz'ın Ter
tibü '1-medarik'inde vefatının 378 (988) 
olarak kaydedilmesi ise baskı hatası ol
malıdır. 

İbnü'l-Kassar'ın günümüze ulaştığı bi
linen tek eseri 'Uyunü '1-edille ii mesa'i
li'l-]]ildt beyne fu~ahô.'i'l-emşi'ır olup 
Maliki mezhebiyle diğer mezhep ve müc
tehidler arasındaki görüş ayrılıklarını ele 
alan hacimli bir kitaptır. Fas Karaviyyin 
(nr. 467) ve İspanya Escurial (nr. 1088) kü
tüphanelerinde kayıtlı birer yazması bu
lunmaktadır. Karaviyyin Kütüphanesi'nde 
(nr. 8 ı 9) Kiti'ıb fi'l-fı~h adıyla kayıtlı mü-

. ellifi meçhul eserin kapağında kitabın 
'Uyunü'l-edille'nin bir bölümü olduğu 
kaydedilmektedir (M. ei-Abid el-Fas!, Il, 
49 ı) . İbn Haldun. Ebu İshak eş-Şirazi'nin 
hilafa dair ondan daha güzel bir eser gör
mediğini belirttiği (Taba/5:atü'l-fuJ5:aha', s. 
ı 68 ı ve Şafiiler'den Ebu Ham id ei-İsfera
yini'nin övdüğü (Kadi iyaz, ıı. 602) bu ki
tabı, Gazzali'nin el-Me'ô.]]iı ve DebGsi'
nin et-Ta'li~a adlı eserleriyle birlikte hi
lafiyat alanındaki çalışmalara örnek ola
rakgösterir (Mukaddime, lll, 1067). Kadı 

Abdülvehhab ei-Bağdadi tarafından İ]]
tişô.ru 'Uyuni'l-edille adıyla bir muhta
sarı yapılmış olup eserin zıh.3r bahsinden 
sonraki kısmı mevcuttur (Karaviy)lln Ktp., 
nr. ı 166) 'Uyunü 'l-edille'ye Bad, Ebü'I
Velid İbn Rüşd. Şehabeddin ei-Karafi. 
Burhaneddin İbn Ferhun. Muhammed 
Emin eş-Şinkiti gibi birçok alim atıfta bu
lunmuştur. Eserin mukaddimesi el-Mu
~addime ii uşuli'l-fı~h adıyla ayrı olarak 
basılmıştır (nşr. Muhammed b. Hüseyin 

es-Süleyman!, Beyrut ı 996) . Sezgin'in el
Mu~addime ii uşuli'l-fı~h (Ezher, UsO
Iü'l-fıkh, nr. ı 70) ismiyle kaydettiği eser 
de (GAS, 1/3, s. ı 74) bu kitaptır. el-Mu
~addime, Maliki usulüne dair günümüze 
ulaşan en eski metinlerden olması bakı
mından ayrı bir öneme sahiptir. İmam 
Malik'in usulle ilgili görüşlerini derleme 
amacına yönelik olan bu mukaddimede 
kendisinden açık rivayet bulunmayan ko
nularda tahricyöntemiyle bazı sonuçlara 
ulaşılmıştır. İmam Malik' e bir şey nisbet 
edilmesinin mümkün olmadığı yerlerde 
ise mezhebin ileri gelen alimlerinin gö
rüşlerine yer verilir. Eser Maliki usulünün 
temel kaynakları arasındayer almış ve 
sonraki literatürde kendisine sıkça atıfta 
bulunulmuştur. 

İskenderiye Üniversitesi kütüphane ka
talogunda (Ca'ferVell, nr. 142) İbnü'I-Kas
sar'a diğer biyografik kaynaklarda SÖZÜ 

edilmeyen lfadişü'l-~ac;li adlı bir risa
le nisbet edilmektedir (Yusuf Zeydan , ı . 

252-253) . İbnü'l-Kassar'ıneJ-Mu~addime 
fi'l-uşul'ünü neşreden Muhammed b. 
Hüseyin es-Süleyman!, el-İmam Ebü'l
lfasan b. el-Kaşşô.r ve i'ıri'ı'ühü'l-uşu
liyye adlı incelemesinin Beyrut'ta Da
rü'l-garbi'I-İslami yayınları arasında neş
redileceğini haber vermektedir (e l-Mu
kaddimefi uşü.li'l-fı/5:h , neşredenin girişi, 

S. 15) . 
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İBNÜ'l-KASTALIANi 

(bk. KASTAu.ANi, 

Muhammed b. Ahmed). 
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iBNÜ'I-KATIA' es-SI KILLI 

İBNÜ'l-KATT A' es-SIKIW 
(~f ı:liüıı ı.)o!f) 

Ebü'I-Kasım Ali b. Ca'fer b. Ali 
b. Muhammed es-Sıkılli 

es-Sa'di ei-Ağlebi et-Temimi 
(ö. 515/1121) 

Arap dili ve edebiyatı alimi, 
tarihçi ve şair. . 

_j 

1 O Safer 433'te (9 Ekim 1 041) Sicilya'da 
doğdu . Aslen Temim kabilesine mensup
tur. Babası dil ve lugat alimi , dedesi ise 
şairdi. İbnü'I-Katta', ilk eğitimini babasın
dan aldıktan sonra dil ve edebiyat alimi 
İbnü'I-Birr Muhammed b. Ali b. Hasan et
Temimi gibi Sicilya'nın ileri gelen alimle
rinden öğrenim gördü. SOO (1106) yılın
da Sicilya adası Franklar (Normanlar) tara
fından işgal edilince Mısır'a gitti ve ora
da saygıyla karşılandı. Başta Fatımi Ha
lifesi Amir- Biahkamillah'ın vezir ve ku
mandanı Efdal b. Bedr ei-Cemall'nin oğ
lu olmak üzere ileri gelenlerin çocukları
na ders verdi. İsmail b. Hammad ei-Cev
herl'nin Ti'ıcü '1-luga (Şıf:ıaf:ıu '1-luga) adlı 
sözlüğünü isnadıyla ve bütün incelikleriy
le rivayet edip okutarak eserin yayılmasını 
sağladı. Bu sayede Mısır'da tanınıp haklı 
bir şöhrete kavuştu. Safer S 1 S'te (Nisan
Mayıs 1121) rustat'ta vefat etti ve İmam 
Şafii'nin kabrinin yakınına defnedildi. 

İbnü'I-Katta', Sicilya ve Mısır'da özellik
le nahiv ve lugat alanında dönemin önde 
gelen alimlerindendi. Aynı zamanda şair 
olup kaynaklarda şiirlerinden örnekler yer 
almaktadır. İbn Berri. Ebü'I-Berekat Mu
hammed b. Hamza. Ebü'I-Hasan Hibetut
lah b. Ali b. Hasan. Ebü'I-Berekat Esed b. 
Ali b. Ma'mer ei-Haseni en-Nahvi, Ali b. 
Abdülcebbar b. Selame ei-Hindi ei-Li..ıga
vi gibi alimler onun öğrencileri arasında 
yer alır. 

Eserleri. 1. Tehzibü'l-Ef'i'ıl. İbnü'I-Kü
tiyye'nin el-Ef'i'ıl adlı eserinin güç me
selelerini açıklayıp eksik bırakılanları ta
mamlamak suretiyle ve farklı bir sistem
le düzenleyerek meydana getirdiği fiiller 
sözlüğüdür. Fiili er ilk fıarflerine, vezin ve 
kalıp esasına göre dizilmiştir. Eser, Ab
dullah ei-İmadi ve Zeynelabidin ei-Musevi 
tarafından Salim Krankavi'nin hazırladığı 
ayrıntılı indeksle birlikte el-Ef'i'ıl adıyla 
yayımlanmıştır (1-111, Haydarabad-Dekken 
1360-1364/1941-1945). 2. Mecmu' min 
şi'ri'l-Mütenebbi ve gavô.mi:iuhu. Mü
tenebbi'nin, Hamdanl Hükümdan Sey
füddevle hakkında söylediği bazı beyit
lerine dair kısa açıklamalar içeren eseri 
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