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KABisi

varlığı öğrenilen

eserin Kabisi'nin astrolojiyi eleştiren İbnü 'I-Cerrah lsa b. Ali'ye
verdiği cevapları içerdiği bilinmektedir;
ancak bugüne kadar herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır. s. Risale fi'l-eb ' ad ve'l-ecrami's-semaviyye bi'l-burhan. Astronomların güneşle ayın hacimleri ve dünyadan uzaklıkları konusundaki
görüşlerini inceleyip geometrik deliller ve
çizimlerle ispatlamaya çalışan eser Seyfüddevle Ali 'ye ith af edilmiştir; bilinen
tek nüshası istanbul'dadır (Sül eyman iye
Ktp .. Ayasofya, nr. 4832/15. vr. 88b-94" ). 6.
Risale ii en va'i'l-a'dad ve tara,i~ mine'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 verip ardından bağlaşık sayılara geçerek
Sabit b . Kurre'nin teorisine göre 1Pn=
(2n+l_l } + 2n, Pn-i = (2 n+ 1-l} - 2n+1, qn = 2n+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 Abdülkahir ei-Bağdadl'yi etkileyerek İslam matematiğinin daha önemli keşiflerine hizmet etmiştir ( Rüşd l Ra ş id , s. 307-308) .
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Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed b . Halef
ei-Meafirl ei-Kayrevfm! el-Kabisi

(ö. 403/1012)
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Maliki fakihi ve

eğitimci .
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6 Receb 324'te (30 Mayıs 936) Kayrevan'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 babasının Kabisli (Tunus) olduğu izlenimini
vermekte. Kabis yakınında bulunan Meafirin mevkiini çağrıştıran Meafiri n is besi
de bunu teyit etmektedir. Dolayısıyla babasının Kabis veya Meafirin'den olup Kayrevan'a yerleştiği düşünülebilir . Meafirin'de halkın büyük ilgi gösterdiği bir
mescide adı verilen Sidi Ali ile Kabisi aynı kişi olabilir (Me'alimü 'l-iman, lll , 134135) .
Tunus'ta

Fatı mi

ve Ziriler'in hakimiyeti
Kabisi bu
siyasi oluşuma direnen Maliki bir çevrede yetişti. ilk tahsilini Tunus! u alimlerden
yaptı. 1 O Ramazan 3S2'de (2 Ekim 963)
Doğu seyahatine ç ıktı ve ertesi yıl hac farizasını yerine getirdi. 3S7'de (968) Kayrevan'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-Herevi ve İbn Ebu Zeyd gibi alimler vardır.
altında yaşamasına rağmen

Gözleri görmeyen Kabisi'ye not t utma
ve eserlerini yazmada talebeleri yardımcı
oluyordu. Mekke'de Ebü Zeyd Muhammed b. Ahmed ei-Mervezi'den dinlediği
ve yol arkadaşı Asiii'nin kendisi için yazdığı ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu.f.ıari'yi Mağrib'de rivayet
edip eserin yayılmasını sağladı. Hamza
ei-Kinani'den rivayet ettiği Sünenü'nNesa'i'yi de okutarak bu eserin de bölgede tanınmasına katkıda bulundu. Kendisinden 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 olmamak için hadis ve fıkıh üzerine yoğunlaş
tığı belirtilmektedir. Zamanla hadis ilimlerinde derinleşen Kabisi fıkıh ve kelam
sahalarında da eser verecek bir düzeye
ulaştı. İbn Ebü Zeyd'in vefatından sonra

Kayrevan'da Maliki mezhebinin otoritesi
haline geldi. Fıkhi hükümleri imam Malik ve talebelerinin ortaya koyduğu esaslara dayandıran İbnü'l-Mewaz'ın el-Mevvaziyye'sini sadece rivayetleri derleyen
diğer kaynaklara tercih ederdi. Dini endişelerle fetva vermekten çekinen Kabisi. bu makamda kendisinden daha layık
bir kimse bulunmadığını düşünenierin
baskısına direnemeyerek görevi üstlendi. Venşerisi ve Bürzüli onun bazı fetvalarını nakletmişlerdiL Eş ' ariyye'ye meyleden Kabisi, Kayrevan'da yayılmasına katkıda bulunduğu bu mezhep için Keşfü'l
ma~ale adıyla bir eser kaleme almıştır.
Kaynaklara göre 3, mezar kıtabesine göre ise 26 Rebiülahir 403 (22 Ekim veya 14
Kasım 1012) tarihinde Kayrevan'da vefat
eden Kabisi Babütünis Mezarlığı'na defnedildi (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 mümkün oldukça gitmemek ve oralardan kaynaklanan yiyecek ve içeceklere el sürmemek gibi pasif tepkiler ortaya koyduğu rivayet edilmektedir. Kaynaklar onun takva ve kanaat sahibi. merhametli. hoş
görülü, cömert. zorluklara katianan bir
kimse olduğunu belirtmektedir. Kabisi'nin manevi gücünü gösteren birçok menkıbesinin bulunduğu ve talebesi Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah el- Maliki'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 biyografik 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. etTerbiy e fl'l-İsla.m ev et-ta'lfm {f re'yi 'l-19ibisii çinde,Kahire 1945,1955,1968, 1975;
n şr. Abdülemir Şemseddin, el-Fikrü't-terbevi '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'inden büyük ölçüde yararlanmıştır. Ehvani'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 çevrilmiştir (Ankara 1966). Hadis ehlinden
olan fıkıhçıların usulüne uygun biçimde
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düzenlenen eser üç bölümden ibarettir.
Birinci bölümde iman, islam. ihsan ve istikamet kelimelerinin izahı yapıldıktan
sonra Kur'an'ın ve Kur'an'ı öğrenip öğret
menin fazileti. ebeveynin bu husustaki
sorumluluğu konularına yer verilmiştir.
ikinci bölümde ilköğretimde öğretmenin
ücreti, öğretim konuları, eğitim metotları. tatilin gerekliliği ve karma eğitimin sakın caları üzerinde durulmuştur. Üçüncü
bölüm, eğitim ve öğretimde ortaya çıkan
bazı meselelerin çözüm önerilerine ayrıl 
mıştır. Eğitimi fıkıh ilminin bir dalı olarak
ele alması, yani bir çeşit "eğitim fıkhı "
mahiyeti taşıması bakımından ilk örnekler arasında yer alan kitapta hükümler sı
rasıyla Kur' an, sünnet. arnel-i ehl-i Medine ve icmaa dayandırılmış. son olarak da
kıyasa başvurulmuştur. Eser o dönemde
temel eğitimin hedef. konu ve metotları hakkında islam alimlerinin hangi dini
esaslara dayandıklarını ve nasıl bir eğitim
sistemi ortaya koyduklarını göstermesi.
ayrıca öğretmenliğinin profesyonel bir
meslek olarak kabul edilmesi için ileri sürülen gerekçeler yanında öğrencilere verilecek disiplin cezalarına getirilen medeni sınırlandırmalar bakımından da dikkat
çekicidir. 2. Kitabü Müla]].]].ışi'l-Muvat
ta' (Kitabü 'l-Mülal]/]ış li-Müsnedi Muvatta'i Malik b. Enes). Malik b. Enes 'in elMuvatta'ının İbnü'l-Kasım rivayetindeki
520 adet muttasıl hadisi ihtiva eder. Hadisler. Malik'in hocalarının isim veya künyelerinin Mağrib alfabesi esas alınarak
tertiptenmiş sırasına göre verilmektedir.
Eserin hadis usulü çerçevesine giren
uzun bir mukaddimesi vardır. Muhammed b. Alevi b. Abbas el-Maliki"nin neş
rettiği kitabın (Muvatta'ü'l-İmam Malik b.
Enes, rivayetü İbnü 'i-Kasım ve Tell]işü 'iKab isi içi nde. Cidde 1405 , 1408/ 1988)
Ebü'l-Velid İbnü's-Saffar, Bedreddin İbn
Ferhun ve Ebu Abdullah Şehabeddin Muhammed b. Ahmed b . Halil el-Huveyyi
gibi alimler tarafından yapılmış şerhleri
vardır (yazma nü s haları ve şe rhl e ri içi n bk.
Hüseyin b. Muhammed Şevat, 11, 845). 3.
el-Mümehhed fi'l-fı]fh. Fıkıh bablarına
göre düzenlenmiş olup hadis, eser ve ictihadları ihtiva eden kitabın altınışıncı
cüzden sonrası tamamlanamamıştır. Hasan Hüsni Abdülvehhab, Kayrevan'daki
Sidi Ukbe Camii Kütüphanesi'nde bazı
cüzlerinin varlığına işaret etmektedir (Kitabü'l-'Ömr, ı. 278).
Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer
eserleri de şunlardır : Kitabü Rütebi'l'ilm ve (al:ı.uali) ehlih, en-Nati'a fi'l-i'ti-
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]fadat, Risaletü keşfi'l-ma]fale (fl't-tevbe), Menasikü'l-J:ıac, Risale fi J:ıüsni '? 
?an billahi te'ala, Risaletü '~-~ikr ve'ddu'a' mimma li 's-sa 'il fihi mükteta,
Risaletü tezkiyeti'ş-şühud ve tecriJ:ıi
him, Risalefi'l-vera', Kitabü'l-Münebbih li'l-tatin 'ala ('an) gava'ili'l-fiten,
er-Risaletü'n-naşıriyye fi'r-red 'ale'lBekriyye (Abdurrahman b. Muhamm ed
b. Abdullah el-Bekrl es-Sıkıll1' el-Kayreva nl'nin bazı tasavvufl gö rü ş lerine reddi yedir), Kitdbü'l-Mün]fız (müba'id) min şü
behi't-te'vil, AJ:ımiyetü'l-J:ıuşun.
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Zihnin
deney öncesi sahip olduğu
bilgi anlamında
mantık ve felsefe terimi.

_j

Felsefede önsel bilgiyi ifade eden kabli
literatüründea priori) terimi Arapça'da "önce" anlamında zaman zarfı olan
kabi kelimesinden türetilmiş olup ba'dinin (a posteriori) karşıtıdır. Bilginin kaynağı konusunda nereden ve nasıl elde
edildiği bilinmeyen. duyu algılarına, deney ve akıl yürütmeye gerek kalmadan
bir önermenin doğru veya yanlış olduğu
nu zihnin ilk hamlede kavramasını filozof
Kindi "el-evailü'l-akliyye, el-mukaddimatü'l-üvel. el-mukaddimatü'l-Ola" terimleriyle karşılar (Resa'il, s. I07, ı I4) . Farabi
ise "kab li. el-evaW' (et- Ta'likat, s. 3). "elmukaddimatü'l-Qla, evailü'l-maarif" ve
"mebadiü'l-burhan" (el-Cem', s. 98) terimlerini aynı anlamda. yani "aksiyomatik
bilgi" karşılığında kullanır. İbn Sina da çeşitli eserlerinde bu kavramı "el-ulumü'leweliyye el-gariziyye, el-ma'külatü'l-bedihiyye şeklinde ifade etmiştir (eş-Şifa', s.
39-40; ei-İşarat, s. 40, 95, 99) . Seyfeddin
el-Amidi bu tür aksiyonlardan oluşan
önermeleri "el-kazaya'l-eweliyye" ve "elkazaya'l-fıtriyye" olarak adlandırmakta
dır (Emlrel-A'sem, s. 34 I-342) .
(Batı

Daha çok lmmanuel Kannan itibaren
bilgi teorisinde
kullanılan apriori terimi Arapça 'da genellikle kabli kelimesiyle karşılanmakta
dır. Son dönem Osmanlı mantık ve felsefe kitaplarında ise a priorinin karşılığı
olarak farklı terimiere rastlanmaktadır.
Mesela Ahmed Naim bir süre a prioriyi
"bidai". a posterioriyi "nihai" tabirleriyle
karşılarken daha sonra bunları terketmekle birlikte ıstılah encümeninin önerdiği kab li ve ba'di terimlerini de uygun
bulmamış. sonuçta Cevdet Paşa'nın Mi'yar-ı Sedad'ındaki tasdik çeşitlerini dikkate alarak kab li yerine "tasdik-i eweli".
ba'di yerine "tasdik-i tecrübi"nin kullanılması gerektiğini söylemiştir (Kara, sy.
4120001. s. 202-203). İzmirli İsmail Hakkı
ise kabli yerine "tasdik-i ewell", ba'di yerine "tasdik-i sani"yi tercih eder (Felsefe
Dersleri, s. I 26- I 27). Çağdaş Arapça literatüründe ka bii ve ba'di terimleri benimsenmiştir (ayrıca bk. BA ' Di).
Batı'da gelişen Yeniçağ

