
tim, VII, ı 26). Zehebl de Kablsa'nın redde
dilecek bir rivayetinin bulunmadığını söy
lemiştir (A'lamü 'n-nübela', X, ı 35) . 

KOfeli zahidlerden olan ve yöneticiler
den uzak kalmayı tercih eden Kablsa'nın 
günümüze ulaşmayan e t-Tetsir adlı ese
rinden Taberi'nin Cami'u 'I-beyan'ında 
faydalandığı anlaşılmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Sa'd, et-Tabal):at, VI , 403; Ahmed b. Han
bel. el-'ilei(Vasiyyu llah }.l , 386; Taberi, Cami'u'l
beyan ( Şa kir ) , 1, 371 ; lll , 435 ; İbn Ebü Hatim, 
el-Cerf:ı ue't-ta'dfl, 1, 322; VII , 126-1 27; Hatib, 
Tarfi)u Bagdad, XII, 473-476; Sem 'ani, el-En
sab, VII, 182-183; Zehebi. A' lamü'n-nübela', X, 
130-135; a.mlf .. Mfzanü '1-i'tidal, lll , 383-384; 
İbn Hacer. Teh~fbü 't-Teh~fb, IV, lll, 116-117; 
VIII, 34 7, 349; a.mlf., Hedyü 's -sarf( Sa" d ), s. 
436 ; Keşfü'z-zunün , 1, 456; Fuat Sezgin. Buha
rf'nin Kaynakları Hakkında Araştırmala r, İs
tanbul 1956, s. 283-284; a.mlf., GAS, I, 40-41; 
Mustafa Fayda, "Amir b. Sa'saa ", DiA, lll, 67; 
Ahmed Nedim Serinsu. " Dülefıle r " , a.g. e., X, 21 . 
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Iii ABD ÜLKADiR ŞENEL 

KABISA b. ZÜEYB 
( ~~.:ı\)!~ ) 

EbO. Said (EbO. İshak) Kabisa 
b . Züeyb b . Halhale el-Huzai el-K a'bi 

(ö. 86/ 705 [?]) 

Muhaddis ve fakih, tabii. 
_j 

8 (629) yılında Medine'de doğdu. Mek
ke ve civarındayaşayan Huzaa kabilesinin 
Ka'b b. Amr kolundandır. Babası. Mekke 
fethinde bulunan ve Hz. Peygamber'in 
kurbaniıkiarına bakmakla görevlendirilen 
bir sahabi idi. Kablsa doğunca ResOl-i Ek
rem'in huzuruna getirildi , Hz. Peygam
ber de onun zeki ve şerefli bir kişi olaca
ğını müjdeledi. ResOlullah'ın vefatında 
yaşı küçük olduğu için sahabi sayılmamış
tır. Hulefa-yi Raşidln döneminde Medi
ne'de bulundu ve Ebü'd-Derda. Zeyd b. 
Sabit, EbO Hüreyre gibi sahabilerden ilim 
öğrendi. Bir ara çocuklar için bir okul açtı 

ve burada öğretmenlik yaptı; Em evi Ha
lifesi Abdülmelik b. Mervan da muhte
melen ilk eğitimini bu okulda aldı. Ab
dülmelik b. Mervan Medine divanı baş
kanlığına tayin edilince ( 40/ 6 6 0) Kablsa 
ve arkadaşları Abdülmelik'in de iştirakiyle 
Medine mescidinde ilmi toplantılar ya
parak başta hadis ve fıkıhla ilgili mesele
ler olmak üzere birçok konuyu tartıştılar. 
Abdülmelik'in halife olmasına kadar (65 / 

685) devam eden bu meclislerde ilmi ki
şiliği ön plana çıkan Kablsa . Medine'nin 
önemli fakihleri ve çok fetva veren alim
leri arasında yer aldı ; Zeyd b. Sabit'in hü
kümlerini en iyi bilen kişi olarak tanındı. 

Harre Vak'ası 'nda (63/683) bir gözünü kay
betti. 

Abdülmelik b. Mervan'ın Dımaşk'a yer
leşmesinden sonra onun daveti üzerine 
Dımaşk'a gitti. ilmi çalışmaları yanında si
yasi faaliyetlere de katıldı. Abdülmelik'in 
yanına izinsiz girip çıkabilen birkaç kişi
den biri oldu. Hilafet mührü ve bir ara 
beytülmalin sorumluluğu kendisine ve
rildi. Kablsa gizli yazışmaları yapar, hali
feye gelen mektupları açıp gözden geçi
rir, gerekli gördüklerini ona sunardı; gi
den mektuplar da onun kontrolünden 
sonra mühürlenirdi. Halife dini konular
da ve çeşitli meselelerio çözümünde de 
onun görüşüne başvururdu . Hz. Peygam
ber'in minberini Medine'den Dımaşk'a 

nakletmeyi, kardeşi Abdülaziz'i devre dışı 
bırakıp kendi oğullarını veliaht tayin et
meyi düşündüğü halde onun karşı çıkma
sı üzerine bunlardan vazgeçti. Kablsa. ha
life üzerindeki nüfuzunu kullanarak vali
lerin zulmüne uğrayan Said b. Müseyyeb 
gibi birçok muhaddis ve fakihi baskılardan 
kurtarmış . İbn Şihab ez-Zührl gibi alimle
ri halife ile tanıştırarak bunların yönetim 
üzerindeki etkinliğini arttırmaya çalışmış
tır. İshak ve Said adlarında iki oğlu olan 
Kablsa 86 (705) yılında Dımaşk'ta vefat 
etti ve orada defnedildi. Onun 87, 88 ve
ya 89'da (708) öldüğü de zikredilmiştir. 

Hadis otoriteleri tarafından sika kabul 
edilen ve rivayetleri Kütüb-i Si tt e 'de yer 
alan Kablsa tefsire dair görüşleri ve fet
valarıyla da tanınmıştır. Rivayetlerinin bir 
kısmını mürsel olarak Hz. Peygamber ile 
E bO Bekir' den. büyük bir kısmını da baş
ta Hz. Ömer olmak üzere Ebü'd-Derda, 
Bilal-i Habeşl, Zeyd b. Sabit. EbO Hüreyre, 
Ubade b. Samit. Hz. Aişe ve Ümmü Sele
me gibi sahabilerden nakletmiştir. Ken
disinden oğlu İshak. İbn Şihab ez-Zührl. 
MekhOI b. EbO Müslim. Reca b. Hayve ve 
EbO Kılabe el-Cerml gibi alimler rivayet
te bulunmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Sa'd. et-Taba i):at, V, 176, 229, 230 , 233-
234 , 236; VII, 447 ; Buharı. et-Tarfl)u'l-kebfr, 
VII , 174- 175; İbn Kuteybe. el-Ma'ari{( Ukkaşe ). 
s. 44 7, 54 7, 586 ; Taberi, Tarfi) , Beyrut 141 11 
1991 , lll , 209; İbn Düreyd , el-iş tii!:a i!:, s . 468-
4 70 ; İbn Hibban, eş-Ş ii):at, V, 317 -318; İbn 
Hazm, Aşf:ı[ıbü '1-fütya mine'ş-şaf:ı[ıbe ue min 
ba'dihim ( Ceuami'u 's-sfre içinde. n ş r İhsa n Ab
bas - Nas ırü ddin Esed ). Kahire, ts. , s . 331 ; İbn 
Abdülber. el-istf' ab (Bicavi) . lll , 1272; İbnü'I
Esi r. Üsdü'l-gabe, IV, 382-383; a.mlf .. el-Kamil, 
lll, 464 ; IV, 513, 520; Zehebi, A' lamü 'n-nübela', 
IV, 282-283, 424, 425; İbn Hacer. Teh~fbü't-Teh
?fb, VIII, 346-347; Abdüssettar eş-Şeyh , A'la
mü '1-f:ıuffaz ue'l-muf:ıaddişfn , Dımaşk- Beyrut 
1417/1997, IV, 18-29. 

~ MEHMET EFENDİOGLU 
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KABlST 

KABISI 
(~f) 

Ebü's-Sakr Abdülaziz b . Osman 
b . Ali el-Haşim! el-Kabisi 

(ö. 380/990 'dan sonra) 

Matematik alimi, astronom 
ve ast rolog. 

_j 

Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna 
mensuptur; Musul'un doğusundaki Kabl
sıye beldesinde doğup büyüdüğü için bu 
nisbeyi taşır. Ortaçağ Avrupası'nda Alca
bitius veya Alchabitius adıyla tanınır. Do
ğum ve ölüm tarihleriyle hayatına dair 
bilgi bulunmadığından biyografisini ya
zarken ancak kaynaklarda ve kendi eser
lerinde rastlanan bazı ipuçlarından fayda
lanılabilmektedir. Kabisi'den ilk söz eden 
İbnü'n-Nedlm onu, "Öklld'in Uşulü 'l-hen
dese'sini Arapça'ya çeviren matematikçi , 
tabip Said b. Ya'küb ed-Dımaşki'nin öğ
rencisi ve zamanımızda Batlamyus'un el
M ecisti'sini okutan alim" diye tanıtır (el
Fihrist, s. 265) . Bazı Batılı araştırmacılar, 

yine İbnü'n-Nedlm ' in Kabisi'yi Musul'da 
kütüphanesinin zenginliğiyle ünlü mate
matikçi - astronom Ali b . Ahmed el-imra
nl'ye (ö. 344/955) yakın gösteren ifadesin
den ve imranl'nin Kitabü'l-İ]]tiyarat (De 
electionibus horarum) adlı eserinde Ka-

Kabisi'nin e/-Medl]a l i/il şınil'a ti a /:ıkilmi'n-nücilm a dlı 

eserinin Latince tercümesine Joannes de Saxonia tarafın
dan yapılan serhin il k s ayfa s ı (Lyons 1521-1523) . . . . . 

!f~llıabitiuszı:arofrion1idtı · 
dic\eıilıptiıictpl~trııct~s dij'oennis reı:onı; co 
mfteıio oıdinetqtlio·iıuperriıneoitlicto.~dı> 
dtttsıınnotatlôlbus et. in tıillrginc-ı in te~tıı 
. ııt~ glofl'epermegitlrum iıtıe'truturrel 

lum ~tlropbihı;oiuioıi,gynıııefij re~ 
ctoıeın: cu m trııctatulo o_e cogıiof 

fcrndis infinnitlltlbus ı,tppmc 
l!)".)edicis.ne,efl' ari o e ınultts 
autboıil:ı9 per eddeS~ra.ı
'to.fıııequo reveı-11 fepi' 
~rtauta ijnereıno me . 
.dicus bebct omi&: . 
quo babito \•ıi/ 
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