
İbnü'I-Katta'ın yükselişi sakalibe* rei
si Tarafe'nin kıskançlığına yol açtı. Tara
fe, sonunda Abdülmelik b. Mansur'un İb
nü'I-Katta'a olan güvenini sarsarak onu 
bulunduğu mevkiden uzaklaştırmayı ve 
yerini almayı başardı; dolayısıyla sakalibe
nin saray ve idaredeki ağırlığı iyice arttı. 
Ancak bu durum uzun sürmedi ve Tara
fe, Abdülmelik b. Mansur'un geçirdiği 
ağır bir hastalığı fırsat bilerek idarenin 
saygınlığını zedeleyici bazı tasarruflarda 
bulunması üzerine İbnü 'I-Katta'ın yaptı
ğı uyarıların etkisiyle idam edildi. İbnü ' I
Katta' bu olayın arkasından eski nüfuz ve 
itibarını yeniden kazandı. Fakat Tarafe'
nin idamı onun rahatlaması için yeterli 
olmadı . Çünkü Hacib el-Mansur'un döne
minden beri daima üst makamlarda bu
lunması sebebiyle devlet ricali arasında 
ortaya çıkan kendini çekemeyenlerin sa
yısı az değildi; kibirliliği, ihtiyaç sahipleri
ne karşı umursamaz tavrı. insanlarla iliş 
kilerindeki kaba ve katı tutumu da ondan 
hoşlanmayanların sayısını her gün arttır
maktaydı. Diğer taraftan Abdülmelik b. 
Mansur'un annesi Zelfa da oğlunun bir 
cariyeyle evlenmesine yardımcı olduğu 
için ona kızgındı. Bütün bunlardan dolayı 
İbnü'I-Katta'ın Abdülmelik b. Mansur 
nezdindeki itibarı yeniden sarsıldı. Bu ge
lişmelerin hayatına mal olacağını anlayan 
İbnü ' I-Katta' , Emevller'in gücünü zayıf
lattığı ve Berber'iler'i kendilerine tercih 
ettiği için Amiri yönetimine karşı çıkan 
bazı Arap ileri gelenleriyle anlaşarak ll. 
Hişam'ın yerine lll. Abdurrahman ' ın to
runlarından Hişam b. Abdülcebbar'ı ge
tirecek ve Amir'iler' i iktidardan düşüre
cek bir darbe hazırlığının içine girdi. Fa
kat bu planı haber alan Abdülmelik b. 
Mansur. İbnü'I-Katta'ı bir eğlence mecli
sinde bulunduğu sırada öldürttü (20 Re
blülevvel 39 7 / 14 Aralık ı 006); sonra da 
bütün maliarına el koydurup çocuklarını 
hapse attırdı . 
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b. Muhammed b. Abdilmelik 
ei-Kutami ei-Fasi 
(ö. 628/ 1231) 

Muhaddis ve devlet adamı . 
_j 

1 O Zilhicce 562'de (27 Eylül 11 67) Fas 
şehrinde doğdu. Soyu Berber'i kabilesi Ku
tame'ye dayanmakla beraber Kurtuba 
(Cordoba) asıllı olduğu da söylenmekte
dir. Fas'ta Ebü'I-Hasan İbnü'I -Furat diye 
bilinen Ali b. Musa gibi muhaddislerden 
faydalandıktan sonra Merakeş'e yerleşti. 
Burada İbnü'I-Fehhar olarak tanınan Ebu 
Abdullah Muhammed b. İbrahim ei-En
delüs'i, Kela'i. İbn At. Muhammed b. Ab
durrahman et-Tüc'ib'i, Ömer b. Muham
med b. Vacib el-Kays'i'den istifade etti . 
Şeyhlerinin adını ihtiva eden Bernô.
m ec'inde otuzdan fazla şeyhi ve kendi
sine mektupla icazet veren alimierin isim
leri yer almaktadır. 602'de ( 1205) Tlınus' 

ta bulunduğu ve buradaki alimlerden fay
dalanıp icazet aldığı belirtilmektedir. Ken
disinden ders görenler arasında oğulları 
Ebu Muhammed Hasan ve Ebu Abdullah 
Hüseyin ile Ebu Abdullah Muhammed b. 
Yahya İbnü'I-Mevvak ei-Merraküş'i, Ebu 
Abdullah Muhammed b. İyaz b. Muham
med ei-Yahsub'i gibi alimler yer alır. Titiz 
bir münekkit olan İbnü'I-Kattan 'ın hadis
lerin tariklerini, hadis ilimlerini ve hadis 
ricalini iyi bildiği, rivayet sırasında çok 
dikkatli davrandığı , şiirinin ve nesrinin 
güçlü olduğu , belli başlı hadis kaynakları
nı bizzat istinsah ettiği bildirilmektedir. 

Fas'ta hüküm süren Muvahhidler döne
minde yaşayan İbnü'I-Kattan onlarla sıkı 
ilişkiler içinde bulundu ve müreffeh bir 
hayat yaşadı. Ülkenin en seçkin alimlerine 
"talebe" dendiği Muvahhid'i Hükümdan 
Ebu Yusufel-Mansur döneminde ( ı 184-
1 ı 99) talebe reisliği yaptı ve Mansur ta
rafından huzurunda hadis okumakla gö
revlendirildi. İbnü 'I-Kattan ' ın 622 (1225) 
yılından sonra Merakeş'te hadis ve diğer 
ilimlerle ilgili meclisler akdettiği bilinmek
tedir. Ebu Yusuf ei-Mansur'un ölümü üze
rine yerine geçen N asır - Lidiniilah devrin
de ( 1199-1 214) İbnü 'I-Kattan adeta dev
letin ikinci adamı konumuna geldi; Vezir 
Muhammed b. Ebu İmran'ın delaletiyle 
on üç resmi görevin sorumlusu oldu. An
cak vezir 605'te (1208-1209) gözden dü
şünce onun da itibarı azaldı. Yeni vezir 
Ebu Sa\'d el-Cami' zamanında resmi vazi
feleri geri alındı. Müstansır-Billah el-Mu-
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vahhid'i döneminde ( 1214-1224) Fas'ta gö
rülen büyük kıtlık ülkede sıkıntıya ve eş
kıyanın çoğalmasına yol açınca İbnü ' I
Kattan, Vezir Ebu Sa'id'e eşkıyanın bastı
rılması için bir ordu hazırlanmasını teklif 
etti. Mal\' sebeplerle vezirin buna istekli 
görünmemesi üzerine yeni vergi konul
masını önerdi. İbnü'I- Kattan'dan hoşlan
mayan vezir bu görevi ona verdi. Bu işte 
başarılı alamayınca da hükümdara zen
ginlerin maliarına el koymasını teklif et
ti; bu yüzden birçok kimsenin tepkisini 
çekti. Müstansır- Billah 'ın ölümünün ar
dından başlayan kardeşi Abdülvahid ile 
oğlu Adil arasındaki hilafet kavgası sıra
sında İbnü 'I-Kattan Abdülvahid'i destek
ledi. Adil sekiz ay sonra isyan ederek hi
lafeti ele geçirince İbnü'I- Kattan'ı hapset
mek istediyse de onun saraya gelmesini 
ve ta le be reisi i ği yapmasını engellemekle 
yetindi. 624'te (1227) Adil'in öldürülme
si üzerine Mu 'tasım Yahya kısa bir süre 
halifelik yaptı . AncakAdil'in kardeşi Me'
mun hilafeti ele geçirince ona güvenme
yen İbnü ' I - Kattan 627'de (1230) Mu'ta
sım'la birlikte Sicilmase'ye kaçtı. Mera
keş'teki evi ve kitapları yağmalandı. Öm
rünün son günlerini sıkıntı içinde geçiren 
İbnü ' I - Kattan 1 Reb\'ülewel 628'de (7 Ocak 
1231) vefat etti ve Sicilmase'deki büyük 
cami yakınına defnedildi. 

Bazı kimseler, İbnü'l-Kattan'ın peygam
berliğin kes bl olduğu görüşünü savundu
ğunu ileri sürerek aleyhinde fetva almak 
istemişse de devrin tanınmış alimi Mikla
t'i, onun büyük bir ilim adamı ve muhad-

. d is sayıldığını söyleyerek bu isteği red
detmiştir. İbnü ' I-Kattan ' ı eleştirenler 
onun kibrinden dolayı kimseye selam ve
rip selam almadığını . Muvahhid'i halife
lerinin yanında mevki edinmek isteyen 
alimleri küçümsediğini , siyasetle fazla il
gilendiğini söylemiş . hatta içki kullandi
ğını ileri sürmüşle rdir ( İ b n Abd ülmelik, 1, 
171 ). İbnü 'l-Kattan aleyhindeki bu iddia
ları, Beyanü 'l-vehm ve 'l-ihô.m adlı ese
rini yayımiayan Hüseyin Ayt Said cevap
landırmaya çalışmıştır ( neş redenin g iri ş i , 

ı . 131 - 137) . İbnü ' I-Kattan'ın oğlu Ebu Mu
hammed Hasan b. Ali de bir alim olup 
Na?-mü 'l-cümô.n önemli eserlerinden 
biridir. 

Eserleri. 1. Beyanü 'l-vehm ve'l-ihô.
mi'l-vô.kı'ayn ii kitô.bi'l-AJ:ıkam . Eser
de, İbnü ' l -Harrat' ın el-AJ:ıkamü'l-vüs
ta'da bir araya getirdiği ahkam hadisle
rinde görülen rivayete dair hatalar on iki 
babda, dirayetle ilgili olanlar yirmi bir 
babda ele alınmıştı r. Zeheb\', bu tenkitle-
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rin çoğunda İbnü'I-Kattan'ın haklı olma
dığını göstermek üzere bir reddiye yaz
mış. Zehebl'nin risalesi İbnü ' I-Harrat'ın 
el-AI:ıkamü '1-vüsta'sının baş tarafında 

(1, 7-46) Na]!.dü'l-imam e~-Zehebi li-be
yani'l-vehm ve'l-iham adıyla. ayrıca Fa
ruk Ham m ade tarafından müstakil olarak 
neşredilmiştir (Darülbeyza 1408) . Beya
nü'l-vehm'i altı cilthalinde yayımiayan 
Hüseyin Ayt Said (Riyad 14181!997). 1. 
ciltte müellifin hayatını ve eserini geniş 
bir şekilde incelemiş , sonuncu cildi genel 
fihriste ayırmıştır. İbnü'I-Harrat'ın eseri
ne İbnü'I-Mewak da bir tekrnile yazmış, 
İbn Abdülmelik bu iki kitabı el-Cem' bey
ne kitabeyi İbni'l-Kattan ve İbni'l
Mevva]f 'alô kitabi'l-AJ:ıkam li- 'Abdil
J:ıa]!. b. el-ljarrôt adıyla bir araya getir
miştir. z. en-Na?ar ii aJ:ıkami'n-na?aT 
bi-]J.asseti'l-başar. Şer! ahkama göre ay
nı veya farklı cinsler arasındaki ilişkilere 
dair fetvaları ve fıkhl hükümleri ihtiva 
eden eseri Fethi Ebu Isa (Tanta 1414/ 

ı 994) ve İdrls es-Samedi ( Beyrut- Darül
beyza ı 416/ ı 996 ) yayımlamıştır. 3. el-iJs.
na' ii mesa'ili'l-icma' (et-icma'). Alimte
rin itikadl ve fıkhl meselelerle ilgili icma
larını muhtasar olarak bir araya getiren, 
İbn Abdülberr'in et-Temhid ve el-İsti~
kar, İbn Hazm'ın Meratibü'l-icma' ve 
el-MuJ:ıalla, Şafii'nin er-Risale ve İbnü'I
Münzir'in el-İJs.na' ii mesa'ili'l-icma' adlı 
kitaplarından büyük oranda istifade edi
lerek kaleme alınan eserin bir nüshası Al
manya'da (Potsdam, ll. Galyum Saray Ktp., 
nr. 95), bu nüshanın mikrofilmi ise Rabat'
ta ei-Hizanetü'l-amme'de bulunmaktadır 
(Kitabü'n-Nô,?ar; neşredenin girişi, s. 29-

30). 4. Risale ii tazli 'aşura' ve't-ter(!ib 
fi'l-infa]f iihi 'ale'l-ehl (Risale (i f:ıadfşi 
'aşura' fi't-tevessü'ati 'ale'l-'iyal, Ma/<;.ale 
fi faili 'aşura' ve ma verede fı'l-infa/<;. fihi 
'ale'l-ehl). On beş varaktan ibaret olan 
eserin yazma nüshasının Merakeş'teki 

İbn Yusuf Kütüphanesi'nde olduğunu be
lirten Hüseyin Ayt Said eseri tahkik edip 
yayımiayacağını belirtmektedir ( Beyanü 'l
vehm, neşredenin girişi, ı. 151 ). 5. Ziya
datü Ebi'l-ljasan el-Kattan 'ala Süne
ni İbn Ma ce (nşr. Misfir b. Gurmullah ed
Dümeynl, Riyad 1412). 6. Mesa'ilü'l-mu
taraJ:ıQt (Brockelmann, GAL, I, 458; Suppl., 
ll. 978). 

İbnü'I-Kattan'ın kaynaklarda adı geçen 
eserlerinden bazıları da şunlardır: Kitab 
fi'r-red 'ala Ebi Mu]J.ammed b. ljazm 
tJ.Kitabi'l-Mu]J.alla (i b n Hazm' ın hadisle
rin metin ve senedierinde yaptığı hatalara 
dairolup tamamlanmamıştır), Ne]!.'u'l
(!ulel ve'l-teva'id ve'l-'ilel ti'l-kelam 
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ridü men ~ekerehü'l-ljatib ii tari{J.ihi 
min ricali'l-]J.adiş bi-]J.ikaye ev şi'r (iki 
cilt) , E]Jôdiş ii tazli't-tilaveti ve·~-~ikr, 
Risale ii men'i'l-müctehid min ta]!.li
di'l-mu]J.addiş ii taş]J.i]J.i'l-J:ıadiş lede
yi'l-'am el, Risale ii tetsiri ]!.avli'l-mu
]J.addişin ti'l-]J.adiş: İnnehu ]J.asen, Şü 
yil{J.ü'd-Dare]!.utni, Bemamecü şüyil
{J.ih, Ma]!.iile ti tazli '.A'işe, Risale ti't-ta
la]!.i'ş-şelaş, Ma]!.iile ii mu'ameleti'l-kô
tir (Leon Kralı Il. Fernando'nun Halife Na
sır-LidTnillah ' ı ziya re~ edeceği sı rada ha
li fen in ibnü'I-Kattan'dan Fernando'ya na
sı l davranması gerektiğini sorması üzeri
ne kaleme alınmıştır), MaJs.iile ti 'l -evzan 
ve'l-mekdyil, Ma]!.iile ii ]J.aşşi'l-imam 
'ale'l-]!.u'ud li-sima'i me?alimi 'r-ra'iy
ye, Mesa'il ii (min) uşuli'l-tı]!.h, Ki tab 
ma ]J.acj_ara (yuf:ıaçl.ıru) bihi'l-ümera', 
Esma'ü'l-{J.ayl ve ensabüha ve a{J.bô
ruha, Ebu Kalemun. İbnü'I-Kattan 'ın ay- . 
rıca müsned ve musanneflerdeki hadis
leri bir araya getirmeye başladığı , sade
ce taharet, salat, cenaiz ve zekat bölüm
lerini tamamiayabildiği bu çalışmanın on 
cilt kadar olduğu belirtilmiştir. 
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(1..5~~1 ~ıhAII~I) 

Şemsüddin Muhammed 
b. Ali b. Muhammed es-SemennCıdi 

(ö. 813/141 1) 

Kıraat ve fıkıh alimi. 
_j 

737'de (1336-37) dünyaya geldi. Takıy
yüddin İbn Kadi Şühbe doğum tarihini 730 
(1330) olarak zikretmiştir. Aslen Kahire 
ile Dimyat arasındaki Semennud şehrin
dendir. Babası pamuk ticareti yaptığı için 
İbnü'I-Kattan diye tanındı. Şevkani'nin el
Bedrü't-tali' adlı eserinde (ll, 226) nis
besinin Semhudl şeklinde yazılması bir 
baskı hatası olmalıdır. İbnü'I-Mülakkın ve 
İmadüddin Muhammed b. Hasan ei-İs
nevl'den usul ve fıkıh d.ersleri aldı. 750 
(1349) yılında İbnü'I-Mülakkın'ın Şer i}. u '1-
ljavi (ljulaşatü'l-fetavr fi teshfli esrari'l
Hauf) adlı eserini bizzat kendisinden din
leyerek yazdı. Şemseddin İbnü's-Saiğ ve 
Bahaeddin İbn Akil gibi hocalardan kF 
raat tahsil etti. Özellikle İbn Akil'in önem 
verdiği bir talebesi olan İbnü'I-Kattan, ay
nı zamanda hizmetinde bulunduğu bu ho
casından Maide suresinin sonuna kadar 
tefsir dersleri aldı; usul, fıkıh ve diğer ko
nularda faydalandı ve kızıyla evlendi. Ba
haeddin Ebü'I-Beka es-Sübkive oğlu Bed
reddin es-Sübkl'nin .ders halkalarına ka
tıldı . Ebu Abdullah Muhammed b. Mu
hammed ei-Bülbeysl'den Müslim'in Ca
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'ini dinledi; aynı eseri kendi
si de başkalarına okuttu. İbn Hacer el-As
kalanl'nin kendisinden naklettiğine göre 
çok sayıda hadis dinlemiş, İbn Hacer'le 
birlikte bazı hocaların hadis derslerini ta
kip etmiş . ancak bunları zaptetmemiştir. 
Sadreddin Muhammed b. Muhammed 
es-Seftl ve Ebu Bekir ed-Darlr gibi şahsi
yetler kıraat ilminde İbn Kattan'dan isti
fade ettiler. İbn Hacer de ondan es-Sehl 
ti'l-]fıra'ati's-seb' adlı eserinin bir kısmı 
ile Cem'u'ş-şeml'ini okuyup icazet aldı; 
ayrıca Abdülgaffar b. Abdülkerim ei-Kaz
vlnl'nin Şafii fıkhına dair el-ljavi'ş-şa
(!ir'ini okudu. 

İbnü'I-Kattan çeşitli görevlerde bulun
muştur. Bedreddin ei-CezCıll tarafından 
Nil nehri kenarında inşa edilen medrese
de hacası İbn Akil müderris olarak çalışır
ken kendisi de imamlık görevini üstten
di; 812 (1410) yılında Şeyhuniyye Medre
sesi'nde kıraat hocalığı yaptı, ayrıca muh
telif yerlerde ders okuttu ve fetva verdi. 


