
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. 
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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/ 
niividereni5 
o~ıtselt •.. 
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bisl'ye atıfta bulunmasından onun İmra
nl'nin yanında öğrenim gördüğü kanaa
tinevarmışlardır(UIImann, s. 332;DSB, 
XI, 226) . Dini ve edebi ilimleryanında ma
tematik, astronomi ve felsefe eğitimi 
alan Kabisi, Hamdani emirlerinden Sey
füddevle Ali'nin (944-967) himayesine gir
miş ve onun ölümüne kadar hizmetinde 
kalarakyazdığı eserlerin çoğunu kendisi
ne ithaf etmiştir; hatta bu emirin gök ku
şağı (kavs-i kuzah) hakkında söylediği beş 
beyitlik şiirin aslında Kabisi'ye ait olduğu 
ileri sürülür (İbn Hall i kan. ı ı ı. 401-402). 
Kabisi'nin, İbnü'n-Nedim'in yukarıdaki 
ifadesinden ondan daha sonra öldüğü, 
yani İbnü'n-Nedim'in ölümü için tahmin 
edilen 380 (990), 385 (995) veya 388 
(998) tarihlerinde (DiA, XXI, 172) henüz 
hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserleri. 1. el-Med]].al ilô. şınô.'ati ai:ı
kô.mi'n-nücum. Kabisi'nin en meşhur ve 
en önemli çalışması olup muhtemelen 
337 (949) yılında yazılmış ve Seyfüddev
le Ali'ye ithaf edilmiştir. Beyhakl, bunun 
Arap şiirindeki el}famô.se gibi konusun
da eşsiz bir eser olduğunu söyler. Kabisl'
nin, kendinden önceki astrologların gö
rüşlerini özetiediği beş bölümden mey
dana gelen kitabın birinci bölümü burç
ların asli ve arızi etkileri, gökkürelerin bö
lümleri ve üçlü durumlarıyla gezegenle
rin birbirlerine karşı konumları , ikinci bö
lümü yedi gezegen. özellikleri ve nelere 
işaret ettikleri. üçüncü bölümü gezegen
lerin durumları ve birbirleriyle olan iliş
kileri, dördüncü bölümü astroloji terim-
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Kabisi"nin e/-Medbal ila şınii'ati af:ıkiimi'n-nücüm adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3439/ 20) 

leri. beşinci bölümü de konularına göre 
yıldız falı tahminleri hakkındadır. Türki
ye ve dünya kütüphanelerinde çok sayı
da yazma nüshası bulunan eser (mesela 
bk. Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3439/20, vr. 
205•-2!7•, Yazma Bağışlar, nr. 1342. Ha
midiye, nr. 856/2, vr. 89•-JJ4b; diğer yaz
maları için bk. Brockelmann, 1. 399; King, 

Kabisi'nin 

Şerf:ıu 

Kitiibi'l-Fuşül 

li '1-Fergiini 
adlı eserinin 

ilk ve son sayfaları 

(Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, 
nr. 4832/16) 

II, 699-700). 1144'te Johannes Hispalen
sis tarafından Alcabitii li b er introduc
torius başlığıyla Latince'ye çevrilerek 
1481,1485, 1491 ve 1521 yıllarındaVene
dik'te yayımlanmıştır. Bu tercüme Cecco 
d'Ascoli (Francesco degli Stabili, ö. 1327). 
1331 yılında Paris'te Joannes de Saxonia 
ve 1 560'ta V. Nabod tarafından şerhedil

miş, muhtemelen yine bu çeviri 1362'de 
Pelerin de Pousse tarafından Fransızca'ya 
çevrilmiştir (DSB, Xl, 226) Z. Şeri:ıu Ki
tô.bi'l-FuşCı.lli'l-Fergö.ni. Fergani'nin el
Mecisti'den özetleyip kendi ilave ve ten
kitleriyle zenginleştirdiği Cevô.mi'u 'il
mi'n-nücum adlı sistematik astronomi 

eserinin (geni ş bilgi için bk. DiA, XII, 378) 
şerhidir. V. (XL) yüzyılda istinsah edilmiş 
ve içerisine beş adet geometrik çizim ko
nulmuş olan bir nüshası İstanbul'da bu
lunmaktadır (Süleymaniye Ktp., Ayasof
ya, nr. 4832/16, vr. 94b-J I 4b). 3. Risfıle ii 
imtiJ:ıfıni'l-müneccimin. Astronomi ve 
astrolojiye dair otuz soru ve cevaptan 
meydana gelen bu eser de Seyfüddevle 
Ali'ye sunulmuştur. Kabisi'nin ilk telifle

rinden olduğu sanılan kitabın iki nüshası 
günümüze ulaşmıştır (Şam Zahiriyye Ktp., 
nr. 4871. vr. 66b-72•; Darü ' l-kütübi'I-Mısriy

ye, Mlkat. nr. 44 7/1. vr. ı b_J !"). 4. Nal} tu 

risfıleti 'isa b. 'Ali fi ibtfıli aJ:ıkô.mi'n-



nüci'ım. eJ-Med.f.ıaJ'in giriş kısmından 

varlığı öğrenilen eserin Kabisi'nin astro
lojiyi eleştiren İbnü 'I-Cerrah lsa b. Ali'ye 
verdiği cevapları içerdiği bilinmektedir; 
ancak bugüne kadar herhangi bir nüsha
sına rastlanmamıştır. s. Risale fi'l-eb 
' ad ve'l-ecrami's-semaviyye bi'l-bur
han. Astronomların güneşle ayın hacim
leri ve dünyadan uzaklıkları konusundaki 
görüşlerini inceleyip geometrik deliller ve 
çizimlerle ispatlamaya çalışan eser Sey
füddevle Ali 'ye ith af edilmiştir; bilinen 
tek nüshası istanbul'dadır (Süleyman iye 
Ktp .. Ayasofya, nr. 4832/15. vr. 88b-94" ). 6. 

Risale ii enva'i'l-a'dad ve tara,i~ mi
ne'l-a'mal. Yine Seyfüddevle Ali'ye ithaf 
ettiği bu eserinde Kabisi matematikte en 
küçük tam sayıyı araştırmakta ve önce 
Öklid'in tam sayıların teşkili kaidesini ve
rip ardından bağlaşık sayılara geçerek 
Sabit b . Kurre'nin teorisine göre 1 P n= 
( 2n+l_l } + 2n, Pn -i = (2 n+ 1-l} - 2n+ 1, qn = 2 n+ 1 

(2n+ı + 2n·'ı- ll formülünü oluşturmakta

dır. V. (Xl.) yüzyılda istinsah edilmiş tek 
yazma nüshası istanbul'da bulunan eser 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4832/14, 
vr. 85"-88" ), daha sonra Kereci ve Abdül
kahir ei-Bağdadl'yi etkileyerek İslam ma
tematiğinin daha önemli keşiflerine hiz
met etmiştir ( Rüşdl Raşid , s. 307-308) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'n-Nedim, ei-Fihrist (Flügel) , s. 265; Ali b. 
Zeyd el-Beyhaki. Tarif] u hükema'i 'l-İs lam (nşr. 
MemdOh Hasan Muhammed). Kahire 1417/ 1996, 
s. 1 06; Yaküt. Mu'cemü '1-büldan (Cü ndi). IV, 
350; ibnü'I-Kıftl. İl] ba. rü'l-'ulema (Lippert). s . 
64, 233, 409; İbn Hallikan. Ve{eyat, lll, 401-
402; ibnü'l-Ekfant. İrşadü '1-/f:aşıd (nşr. Mahmud 
Fa hOr! v. dğr. ), Beyrut 1998, s . 6 7; Keş{ü '?·?Unun, 
ll, 1642; Pertsch. Gotha, 1, 117 -118; Suter. Die 
Mathematiker, s. 57,60-61; a.mlf. , "Kab!s!", İA, 
VI, 30; Brockelmann. GAL Suppl. , l, 399 ; Hediy
yetü'l-'arifin , 1, 578 ; Kadri HMız TOkan. Türa
şü 'l-'A rabi 'l-'ilmi fi'r-riyaziyya.t ve'l-felek, Bey
rut, ts. ( Darü'ş-şa rk), s. 341; Sarton. Jntroduc
tion, 1, 669; Sezgin, GAS, V, 311-312; VI , 208-
210; VII, 170-171 ; İbrahim el-Hüri, Fihrisü matı
tutali Dari 'l-kütübi'?-:?ahiriyye: 'İ/mü ' l-hey'e 
ve mülha/f:atüh, Dımaşk 1389/1969, s. 22; M. 
Ullmann. Die Natur und Geheimwissenscha{ten 
im Islam, Leiden 1972, s. 332; D. Pingree. "al
Qabisi", OSB, XI, 226; Zirikli, ei-A'Iam (Fethul
lah) , IV, 22; D. A. King, Fihrisü'l-matııaıa. ti 'l-'il

miyyeti'l-mahflı?a bi-Dari 'l-kütübi 'l-Mışriyye, 

Kahire 1986, ll , 10, 699-700;RüşdiRaşid. Tari
tıu 'r-riyaziyya ti 'l-'Arabiyye beyne'l-cebr ve'l
hisab (trc. Hüseyin Zeyn üddin) , Beyrut 1989, s. 
307 -308; Arabic Science and Medicine ( n ş r. L. 
Parmoor v.dğr.). London, ts., s. 25-27; Mahmut 
Kaya- Sami Şelhub , "Fergan!", DİA, XII, 378; 
Nasuhi Ünal Karaarslan, "İbnü'n-Ned!m", a.e., 
XXI, 172. 
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KABisi 
( ~IA!f) 

Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed b . Halef 
ei-Meafirl ei-Kayrevfm! el-Kabisi 

(ö. 403/1012) 

Maliki fakihi ve eğitimci. 
_j 

6 Receb 324'te (30 Mayıs 936) Kayre
van'da doğdu. Kendisine dayandırılan bir 
rivayete göre sarığın ı Kabisliler gibi saran 
amcası Kabisi nisbesiyle anılınca aile de 
bu şekilde tanındı. İbn Naci'ye göre ise 
İbnü 'I-Kabisi künyesiyle de anılması ba
basının Kabisli (Tunus) olduğu izlenimini 
vermekte. Kabis yakınında bulunan Me
afirin mevkiini çağrıştıran Meafiri n is besi 
de bunu teyit etmektedir. Dolayısıyla ba
basının Kabis veya Meafirin'den olup Kay
revan'a yerleştiği düşünülebilir. Meafi
rin'de halkın büyük ilgi gösterdiği bir 
mescide adı verilen Sidi Ali ile Kabisi ay
nı kişi olabilir (Me'alimü 'l-iman, lll , 134-
135) . 

Tunus'ta Fatımi ve Ziriler'in hakimiyeti 
altında yaşamasına rağmen Kabisi bu 
siyasi oluşuma direnen Maliki bir çevre
de yetişti. ilk tahsilini Tunus! u alimlerden 
yaptı. 1 O Ramazan 3S2'de (2 Ekim 963) 
Doğu seyahatine çıktı ve ertesi yıl hac fa
rizasını yerine getirdi. 3S7'de (968) Kay
revan'a döndü. Mekke ve Kahire'de hadis 
dinledi ve kıraat öğrenimi gördü. Sayıları 
otuz civarında olan hocaları arasında İb
yani. Derras ei-Fasi. Assal, Ebu Zer ei-He
revi ve İbn Ebu Zeyd gibi alimler vardır. 

Gözleri görmeyen Kabisi'ye not t utma 
ve eserlerini yazmada talebeleri yardımcı 
oluyordu. Mekke'de Ebü Zeyd Muham
med b. Ahmed ei-Mervezi'den dinlediği 
ve yol arkadaşı Asiii'nin kendisi için yaz
dığı ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu.f.ıari'yi Mağrib'de rivayet 
edip eserin yayılmasını sağladı. Hamza 
ei-Kinani'den rivayet ettiği Sünenü'n
Nesa'i'yi de okutarak bu eserin de bölge
de tanınmasına katkıda bulundu. Kendi
sinden kır aat. hadis ve fıkıh dersleri alan 
Mağribli ve Endülüslü öğrencileri arasın
da Ebü imran ei-Fasi. Berazii. Dani, Mekkl 
b . Ebü Talib. Mühelleb b. Ebu Sufre gibi 
şahsiyetler bulunmaktadır. 

Kabisi'nin Kayrevan'da önceleri Kur'an 
ilimleri ve kıraat okuturken Şii idarenin 
bu husustaki sorularına muhatap olma
mak için hadis ve fıkıh üzerine yoğunlaş
tığı belirtilmektedir. Zamanla hadis ilim
lerinde derinleşen Kabisi fıkıh ve kelam 
sahalarında da eser verecek bir düzeye 
ulaştı. İbn Ebü Zeyd'in vefatından sonra 
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Kayrevan'da Maliki mezhebinin otoritesi 
haline geldi. Fıkhi hükümleri imam Ma
lik ve talebelerinin ortaya koyduğu esas
lara dayandıran İbnü'l-Mewaz'ın el-Mev
vaziyye'sini sadece rivayetleri derleyen 
diğer kaynaklara tercih ederdi. Dini en
dişelerle fetva vermekten çekinen Kabi
si. bu makamda kendisinden daha layık 
bir kimse bulunmadığını düşünenierin 
baskısına direnemeyerek görevi üstlen
di. Venşerisi ve Bürzüli onun bazı fetva
larını nakletmişlerdiL Eş' ariyye'ye meyle
den Kabisi, Kayrevan'da yayılmasına kat
kıda bulunduğu bu mezhep için Keşfü'l
ma~ale adıyla bir eser kaleme almıştır. 

Kaynaklara göre 3, mezar kıtabesine gö
re ise 26 Rebiülahir 403 (22 Ekim veya 14 
Kasım 1012) tarihinde Kayrevan'da vefat 
eden Kabisi Babütünis Mezarlığı'na def
nedildi (mezar kitabesi için bk. Ateş, sy. 6 
il992 J, S . 26). 

Fatımi iktidarının meşruiyetini tanıma

dığı anlaşı,lan Kabisi'nin devlet adamlarıy
la görüşmemek, idari merkeziere müm
kün oldukça gitmemek ve oralardan kay
naklanan yiyecek ve içeceklere el sürme
mek gibi pasif tepkiler ortaya koyduğu ri
vayet edilmektedir. Kaynaklar onun tak
va ve kanaat sahibi. merhametli. hoş
görülü, cömert. zorluklara katianan bir 
kimse olduğunu belirtmektedir. Kabisi'
nin manevi gücünü gösteren birçok men
kıbesinin bulunduğu ve talebesi Ebu Ab
dullah Muhammed b. Abdullah el-Mali
ki'nin onun kerametleri hakkında bir eser 
yazdığı kaydedilmektedir. Rahmetullah 
Meliha da Ebü'l-Ifasan 'Ali b . Mu]J.am
med b. Ijalef el-Kabisi adıyla biyogra
fik bir çalışma yapmıştır (Bağdad 1963). 

Eserleri. 1. er-Risaletü '1 -mufaşşıla 

li-af:ıvali'l-müte'allimin ve af:ıkami'l
mu'allimin ve'l-müte'allimin (n ş r. Ah
med Halid, Fransızca tercümesiyle birlikte, 
Tunus. ts.; nşr. Ahmed Fuad el-Ehvani. et
Terbiye fl'l-İsla.m ev et-ta' lfm {f re'yi ' l-19i
bisiiçinde,Kahire 1945,1955,1968, 1975; 
nşr. Abdülemir Şemseddin, el-Fikrü't-ter
bevi 'inde İbn SaJ:ınün ve 'l-19'i.bisi içinde, 
Beyrut 1405/ 1985) . Bir eğitim ci olarak ün 
yapmasını sağlayan bu eserinde Kabisi, 
İbn Sahnün'un Adabü'l-mu'allimin'in
den büyük ölçüde yararlanmıştır. Ehva
ni'nin geniş bir değerlendirmeye tabi 
tuttuğu kitap, Süleyman Ateş ve Hıfzur
rahman R. Öymen tarafından İsldmda 
Öğretmen ve Öğrenci Meselelerine 
Dair Geniş Risale adıyla Türkçe'ye çev
rilmiştir (Ankara 1966). Hadis ehlinden 
olan fıkıhçıların usulüne uygun biçimde 

41 


