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Eda ehliyeti kısıtlı kişi anlamında 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "kısa ve eksik olmak. sona ula
şamamak; kısaltmak. hapsetmek" anla
mındaki kasr kökünden ism-i fail olan 
kasır İslam hukukunda tam eda (fiil) eh
liyeti bulunmayan kişiyi ifade eder. Kur
'an'da kasır kelimesi yer almazsa da kasr 
kökünün çeşitli türevleri "kısaltmak" ma
nasıyla iki (en-N isa 4/1 O ı; ei-Feth 48/27). 
"tahsis etmek ve hapsetmek" anlamıyla 
beş yerde ( ei-A'raf 7/202; es-Saffat 37 /48; 
Sad 38/52; er-Ra h man 55/56, 72) geçer. 
Hadislerde de kasr kökü ve fiil türevleri 
bu çerçevede sıkça kullanılmış olup bun
lardan "dört rek'atlı namazların iki rek'at 
kılınması" manasındaki kullanım (kasr-ı 

salat) daha belirgindir. Fıkıh usulünde ka
sır genelde llletin bir vasfı olarak zikredi
lir ve bununla ilietin benzer olaylara da 
taşabilen (müteaddl) bir vasıf olmayıp sa
dece asla mahsus oluşu kastedilir. Klasik 
dönem fıkıh literatüründe ise kasır keli
mesi namaz. ikrah. hak, kabz. eda, milk 
gibi bir ibadet. hukuki işlem ve ilişkinin 
vasfı olarak kullan ıldığında sahih ve ka
milin zıddı olarak onun gerekli şartları ta
şımaması. eksik olması; şahıs hakkında 
kullanıldığında ise rüşd ve bu!Qğun zıddı 
olarak o şahsın tam eda ehliyetinin bu
lunmaması anlamındadır. 

Kasır kelimesiyle, zimmete ve hukuki 
kişiliğe dayalı vücüb ehliyetinden ziyade 
akıl ve temyiz gücüne dayalı eda ehliye
tindeki eksikliğin ifade edilmesi Arap di
linde noksan kelimesinin daha çok kişile
rin fiziki/ bedeni eksikliği, kusur kelime
sinin de zihnl 1 akli eksikliği ifade etme
siyle de açıklanabilir. Kasırın fıkıhta ka
zandığı terim anlamı da bu çerçevede 
olup yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve akıl 
zayıfl ığı, bunaklık. uyku. yaşlılık, ölümcül 
hastalık. sarhoşluk. iflas. sefeh gibi ki
şinin akli melekelerini tam kullanmasını 
olumsuz yönde etkileyen durumlar sebe
biyle eda ehliyeti kısıtlana n kişi demek
tir. Bunlardan çocuk. deli ve ölüm hasta
lığındaki kişi gibi bir kısmının ehliyeti yar
gı kararına gerek olmaksızın kendiliğin
den. yani hukuk düzeni gereği kısıtlı sa
yılırken sefih. müflis. borçlu gibi bir kıs
mının ehliyeti ancakyargı kararıyla kısıt
lanabilir (bk HACİR) 

Eda ehliyeti. muamelat alanında kişi
nin vücı1b ehliyeti sebebiyle faydalan ma-

ya ehil olduğu hakları bizzat kullanabi l
mesini, hak ve borçlar doğuracak şekilde 
hukuki işlem yapabilmesini ifade ettiği 
gibi ceza hukuku. itikad ve ibadetler açı
sından kişinin şer'! hitaba ve edanın vü
cı1buna ehliyetini de içerdiğinden fıkıhta 
üzerinde ayrıntılı biçimde d urulan bir h u
sustur. Eksik eda ehliyetlileri n söz ve fi
illerinin ne gibi dini ve hukuki sonuçlar 
dağuracağı konusu ise hayatın tabii sey
rini teşkil eden temyiz öncesi dönem. 
temyiz dönemiyle b uluğ -rüşd sonrası 
dönem şeklindeki üçlü ayırım esas alına
rak incelenir; diğer ehliyet arızaları da eda 
ehiyetine etkisi oranınca bu ayırım içine 
yerleştirilir. Bu bağlamda kasır terimiyle 
daha çok mümeyyiz olan . fakat baliğ ve 
reşid olmayan kimsenin kastedilmesi. fık
hl sonuçları itibariyle eda ehliyeti hiç bu
lunmayanlardan ziyade kısmen bulunan 
mümeyyiz küçüğün ve bu hükümde gö
rülen ve çoğunluğu teşkil eden diğer ek
sik ehliyetlilerin tasarruflarının önem ta
şımakta oluşuyla alakah bir husustur. 

Eda ehliyeti hiç bulunmayan gayri mü
meyyiz küçük ve tam deli ile bu hüküm
de olanların dinen ve hukuken geçerli ni
yet ve iradeleri bulunmadığından söz ve 
tasarrufları geçerlilik taşımaz . Mümeyyiz 
çocuğun mali sonucu bulunan hukuki iş
lemlerinden hibeyi kabul gibi sırf yarar 
taşıyanları kimsenin izin ve onayına bağlı 
olmaksızın sahih, teberruda bulunmak 
gibi sırf zarar içerenleri ise velisi izin verse 
bile gayri sahihtir. Alım satım, icare gibi 
kar ve zarar yönü bulunan tasarrufları 
ise velisinin izin veya icazetine bağlı ola
rak geçerli olur. Bu gruptakilerin teklif 
ve ceza! ehliyeti de bulunmamakla bir
likte dini ödevleri yerine getirmeleri belli 
sebeplerle sahih görülmüştür (bk EHLİ 

YET) 
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İradenin dini 
ve hukuki sonuç doğuran 

bir fiile yönelmesi anlamında 
fıkıh terimi. 

_j 

Sözlükte "yönelmek, azmetmek; orta 
ve doğru yolu tutmak" gibi anlamlara ge
len kasıt (kasd). teri m olarak bir kimse
nin istek ve iradesinin bir fiile ait sonuca 
yönelmesini ifade eder ve çok defa niyet, 
azim, irade, ihtiyar. amd (taammüd). rıza 
gibi insanın iç dünyasına ait sübjektif du
rumu tanımlamaya yönelik kavramlarla 
belli bir mana ilişkisi taşır. Niyet ve kasıt 
ekseriya eş anlamlı olarak kullanılıp bir
biriyle açıklanmakla birlikte kastın mü
cerret yöneliş. niyeti n ise bu yönelişin ar
kasında olan. ona manevi ve olumlu nite
lik kazandıran saik (bais) olduğunu söyle
yerek kastı niyetten daha kapsamlı gö
renler de vardır (Ali Muhyiddin el-Karada
ği, ı. 199-20 ı). İrade, kişinin muayyen bir 
hususta karar verme şeklinde gerçekle
şen sübjektif eylemini. bir fiili yapmaya 
yönelmesini, kasıt ise bu fiilin sonucuna 
yönelişi ifade ettiğinden kasıt iradeye 
göre daha özel bir anlam taşır. İhtiyar iki 
şeyden birini diğerine tercih etmeyi ve 
hukuki işlemin sebebine yönelik iradeyi 
ifade etmesi yönüyle kasta göre daha 
şekil durur ve kasıttan ayrılır. "Bir fiili bi
lerek ve sonuçlarını isteyerek i cra etmek" 
manasını taşıyan am d (taammüd) kelime
si kasta göre daha fazla kararlılık taşıyan 
bir irade ve icrayı ifade eder. Bu gruba 
giren kelimeler arasında bu tür farklar
dan söz edilebilirse de (Ka raf!. s. 7-13) fı

kıh literatüründe özellikle niyet. kasıt ve 
amd kelimelerinin eş anlamlı olarak kul
lanıldığı, niyetin ibadetler. amdın ceza 
hukuku alanında yaygınlık kazanmasına 
karşılık kastın bunları da kapsayacak şe
kilde daha geniş bir kullanımının bulun
duğu söylenebilir. 

Kur'an-ı Kerim'de kasd kökünün türev
Ieri sözlük anlamıyla altı yerde ( ei-Maide 
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5/66; et-Tevbe 9/42; en-Nahll6/9; Lokman 
3l/l9, 32; Fatır 35/32). taammüd de te
rim anlamıyla üç yerde (en-N isa 4/93; el
Maide 5/9 5; el-Ahzab 33/5) geçer. Niyet 
kelimesi Kur'an'da doğrudan geçmemek
le birlikte diniliteratürdeki kullanım yö
nüne delalet eden çeşitli ayetler vardır. 
Kişilerin iç dünyası ve davranışların sami
rniyetle yapılmasının taşıdığı önem sebe
biyle niyet. kasıt, ihtiyar, irade, rıza, ta
ammüd gibi kelimelerin dini öğretide de 
sıkça kullanıldığı ve giderek kavramiaşa
rak bunlarla inanç ve ibadetlerden mua
melat ve ukübat alanına kadar kişilerin 
dini ve hukuki sorumlul,uklarını çerçeve
leyen ve dışa akseden davranışlarını de
ğerlendiren bir doktrinin oluşturuldu
ğu görülür (bk. İHTiYAR; İRADE; NiYET; 
RlZA) 

İslam alimlerinin tasvirine göre bir fik
rin hatıra gelmesi (hacis) ve sahibini bir 
süre meşgul etmesi (hatır). insanın onu 
yapıp yapmamakta tereddüt etmesi (ha
disü'n-nefs). yapılması yönüne meyletme
si (hem m) safhalarını. o şeyi yapmaya bi
linçli olarak karar vermesi demek olan ka
sıt ve azim safhası takip eder. Bunun için 
de kasıt. insanın eylemi oluşturan zihnl 
faaliyetleri arasında fizik aleme en yakın 
olan· halkayı teşkil eder. Günah olan bir 
fiili n işlenmesi halinde dini sorumluluğun 
hangi safhada başlayacağı özellikle ke
lamcıları fazlasıyla meşgul etmiş bir ko
nudur. Hukukta ise hüküm ve sorumluluk 
kastı izleyen eylem safhasında başlar. 

Hz. Peygamber'in. "Ameller niyetiere 
göredir. Herkes için niyet ettiği şey var
dır" mealindeki hadisi (Buhar!, "Bed'ü' l
vaJ::ıy", ı; Müslim, "İmare" , 155). davranış
ların Allah katındaki gerçek değerini be
lirten genel bir dini ilkeyi ifade eder. Bu 
husus fıkıh kültüründe. "Bir işten mak
sat ne ise hüküm ona göredir": "Uküdda 
itibar makasıd ve meaniyedir, elfaz ve 
mebanlye değildir" kaideleriyle ifade edi
lir (Mecelle, md. 2, 3). Mubah bir işin Al
lah rızasını elde etmek amacıyla yapılma
sı halinde s evap ve ecir kazandıran bir 
ibadet haline geleceği belirtilir. Nitekim 
ResOl-i Ekrem de düşmanla savaşta kul
lanılacak okun imalinin bile cennete gir
me vesilesi olabileceğini ifade etmiştir 
(EbO DavOd, "Cihad", 24). Aynı şekilde 
kurban kesiminde, buluntu malın zilyed
liğinde olduğu gibi failin niyet ve kastma 
göre bir işin dini değer hükmü değişebi

lir. Kocanın sırf eziyet etmek için karısını 
nikahı altında tutmasının Kur'an'da hak
sızlık ve zulüm olarak nitelendirilmesi bu 
gerekçeye dayanır (el-Bakara 2/231 ). 
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Kişilerin iç iradeleriyle dışa akseden 
davranışları arasında uyurnun bulunma
sı samirniyet ve dürüstlük ölçütü olarak 
dinen büyük önem taşısa da beşeri ilişki
lerde hukuk güvenliğinin ve istikrarının 
korunabilmesi, adaletin sağlanabilmesi 
için haricen bilinmesi mümkün olmayan 
kasıt ve niyet yerine bazı objektif kriter
lerin benimsenmesi ve hükümlerin onla
ra dayandınlması gerekir. Muamelat hu
kukunda iç iradeden. kişinin niyet ve kas
tından ziyade onun temsilcisi sayılan söz 
ve davranışların ölçü alınması ve hüküm
lerin zahire göre verilmesi de bu gerekçe
ye dayanır. Hz. Peygamber, meşhur bir 
hadisinde kendisine sunulan delillerin za
hirine göre hüküm vereceğini belirtmiş 
(Buh ar! , "Şehadat", 27, " AI::ıkam ", 20; 
Müslim, "A~zıye", 4). bu adeta muame
lat hukukunun temel ilkelerinden biri ol
muştur. Akidlerin icap ve kabul ile kurul
ması , yargılamada objektif ispat vasıta
larının benimsenmesi de bu ilkenin gere
ğidir. Burada asıl mesele. kasıt ve davra
nış arasında çatışma olduğu durumlar
da hangisine öncelik verileceği. failin ni
yet ve kastının bilinebileceği durumlarda 
onun temsilcisi sayılan söz ve davranış
ların önemini yitirip yitirmeyeceği husu
sudur. Özetle belirtmek gerekirse başta 
Zahiriler olmak üzere Hanefi ve Şafii 
mezhepleri. akidlerde ve hukuki işlem
lerde tarafların dışa akseden söz ve dav
ranışlarını esas alırken Hanbeli ve Maliki 
mezhepleri. belli ölçüde böyle bir işlemi 
yapmaya sevkeden saiki ve faili n kastını 
esas almaya gayret ederler. Vadeli satış . 

şarap üreticisine üzüm satmak. borçlu
nun alacakl ıya hediye vermesi . ölüm ya
tağındaki hastanın evlenmesi, boşaması 
veya mirasçıları lehine borç ikrarı , hülle 
nikahı gibi örnekler üzerinde yoğunlaşan 
bu tartışmada tarafların farklı görüşte 

olmaları zikredilen iki ilkeden birine ön
celik vermeleri sebebiyledir (bu konudaki 
görüşlerin değerlendirmes i için bk. Abdül
ke rim Zeydan, s. 249-270). 

Ceza hukukunda kusuradayalı (sübjek
tif) sorumluluk ilkesi hakim olup mali ni
telikteki bazı cezalarda kusursuz (objek
tif) sorumluluğa yer verildiği de olur. Bu
nun için ceza hukukunda failin suç teşkil 
eden eylemi bilerek ve sonucunu isteye
rek yapmasını ifade eden kasıt. ağır bir 
dini ve uhrevl sorumluluğu mücip olduğu 
kadar suç hukukunun da adeta omurga
sını oluşturmaktadır. Mesela Kur'an'da 
adam öldürme suçu failin öldürme kastı 
esas alınarak kasten (amden) ve hataen 
şeklinde iki gruba ayrılmış ve her biri için 

farklı müeyyideler öngörülmüş (en-Nisa 
4/92-93), bu ayırım klasik doktrinde de 
korunmuştur. Buna göre adam öldürme 
suçundakasıt (amd) failin bilerek ve iste
yerek ölümle sonuçlanan bir fiili işlemesi 
demektir ve suçun manevi unsurunu teş
kil eder. Malik ve Leys b. Sa'd'ın önceden 
planlanan cinayetlerde kısasın uygulan
ma şartlarını hafifletmesi bir tarafa, 
doktrinde suçu önceden planlama anla
mıyla taammüd ve fiilin sonucunu o an
da istemiş olma anlamıyla kasıt ayırımı 
genelde yapılmaz. Öte yandan kasıt kişi
nin iç dünyasıyla alakah bir durum olduğu 
ve tesbitinde zorluklar bulunduğu . hu
kuki hükümlerin ise objektif verilere da
yanması gerektiği için fakihler kişinin ka
sıt ve niyetini göstermeye elverişli objek
tif bir ölçüt geliştirmeye çalışmışlar, bu
nun için defailin kullandığı aletin öldürü
cü olmasını onun öldürme kastını taşıdı
ğının delili saymışlardır. İslam hukukçu
larının çoğunluğunun görüşü bu olmakla 
birlikte öldürücü aletin tanım ve örnek
lendirmesi mezheplere, hatta fakihlerin 
kişisel bilgi birikim ve takdirine göre de
ğişiklik gösterir. Maliki fakihleri . muame
lat alanında olduğu gibi genelde sübjek
tif metodu benimseyerek aletin öldürücü 
olmasını değilfailin öldürmekastı taş ı 

masını ölçü almışlardır (b k. KATİL) . Adam 
öldürme suçunda kasıt ile hata arasına 
üçüncü bir kategori olarak ilave edilen 
kasıt benzeri (şibh-i amd) öldürme ise fa
ilin ölümle sonuçlanan fiili bilerek işlediği 
ancak ölüm sonucunu istemediği durum
ları modern hukuktaki ifadesiyle kastı 
aşan müessir fiille adam öldürme suçu
nu ifade eder ve kasta göre daha alt bir 
ceza gerektirir (b k. DİYET; KISAS). Teseb
büb yoluyla işlenen suçlarda ve verilen 
zararlarda failin kastı tazmin sorumlulu
ğu açısından o fiilin mübaşereten işlen
mesi hükmündedir (Mecelle, md. 92-93). 

Ceza hukukunda kast! suçtan söz ede
bilmek için faili n hukuken suç sayılan ha
reketi önceden tasawur etmiş. onun suç 
olduğunu bilmiş ve onu yapmayı istemiş 

olması şartları arandığından bunların bu
lunması halinde kasıt geçerli, akıl hasta
sı, gayri mümeyyiz küçük, tam ikrah al
tındaki şahıs gibi iradeleri hukuken yok 
sayılan kimselerin kastı ise geçersiz sayı
lır. Bu ayırım suç için öngörülen cezanın 
uygulanmasını doğrudan etkiler. Klasik 
fıkıh literatüründe çeşitli suç türlerine ait 
fer'l meseleler üzerinde geliştirilen gö
rüşler, suç işleme kastının günümüz hu
kukundaki adlandırmalara uygun biçim
de bazı tasnitlere tabi tutulmasına, suçun 



oluşmasının değişik safhalarında kastın 

ölçütü ve sonuçları konusunda teoriler 
üretmeye imkan veren bir zenginlik taşır 
(Ahmed Fethi Behnesl, IV, 235-247; Dal
gın, sy I O [ 1998/. s. 225-247) 
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III. (IX.) yüzyılda 
Endülüs'ün kuzeydoğu 

sınır bölgesine hakim olan 
müvelled hanedanı. 

_j 

Endülüs tarihinde ön plana çıkmış İs
panyol asıllı (müvelled) ailelerden biridir. 
İbre (Ebro) nehri vadisinde Sağrüla'la'da 
yaşayan Kasller, Beni Tav'li ve Tüdbller'le 
birlikte Aragon bölgesinde hakimiyet mü
cadelesi vermişlerdir. İbn Hazm'a göre 
hanedanın adını aldığı Kast. Vizigot haki
miyeti döneminde Vasconia kontudur ve 
Endülüs'ün müslümanlar tarafından fet
hedilmesinden sonra Suriye'ye giderek 
Velid b. Abdülmelik vasıtasıyla müslüman 
olup onun himayesine girmiştir. Hanedan 
genelde Kurtuba (Cordoba) Emevl Emir
liği'ne bağlı kalmış, fakat fırsat bu ldukça 
da isyan edip zaman zaman bağımsızlık 
kazanmıştır. Kasller'den Musa b. FürtQn, 
172 (788-89) yılında Yemenliler'le birlik
te Emir I. Hişam'a karşı TurtQşe'de (Tor
tosa) ayaklanan ve Sarakusta'yı (Zaragoza) 
ele geçiren Said b. Hüseyin b. Yahya el-

Ensarl'nin üzerine gönderildi. Mudari
ler'in desteğiyle Sald'i yenerek öldüren 
Musa Sarakusta'yı geri almayı başardı; 
ancak bir süre sonra Said taraftarlarıyla 
yaptığı savaşta öldürüldü. Dul kalan karı
sının Navarra (Neberre) Kralı lnigo Arista 
ile evlenmesi, Beni Kasl ile Navarralılar 
arasında dostluk kurulmasına ve gerek
tiğinde tarafların birbirine askeri yardım 
sağlamasına vesile olmuştur. 

Beni KasTnin en meşhur şahsiyeti Er
nit (Arnedo) Kalesi hakimi Musa b. Musa 
b. Fürtun'dur. Musa. ll. Abdurrahman'ın 
önde gelen kumandanlarından biriydi ve 
Tutlle (Tudela) valisi olarak Franklar'la ya
pılan savaşlarda üstün başarılar kazan
mıştı. Fakat daha sonra bazı emlrlerle 
arası açıldığı için isyan etti. Üzerine gön
derilen Haris b. Bezl' (BezTğ) karşısında 
büyük kayıplar veren Musa, H aris Tutlle'
yi muhasara edince onunla anlaşarak Tu
tlle'den ayrıldı ve Ernlt'e gitti. Haris'in 
Ernlt'e yürümesi sebebiyle Navarra Kralı 
Garcia lnigues ile ittifak kurdu. Yapılan 
şiddetli savaşta H aris yeniidi ve esir düş
tü (228/843). Bu gelişmeler karşısında ll. 
Abdurrahman Tutlle'yi kuşattı; ancak 
Musa oğullarından birini ona rehin vere
rek bu kuşatmadan kurtuldu ve Tutlle 
valiliğinde kaldı. 230 (845) yılında Endü
lüs sahillerine inen Normanlar'ın (Viking
ler) geri püskürtülmesinde emlre yardım
cı oldu . Musa 232 (846-847) ve 235 (849-
850) yıllarında iki defa daha isyana kalkış

tıysa da isyanları yine bastırıldı. 237'de 
(851) Tutlle'nin yanı sıra Veşka (Huesca) ve 
Sarakusta da onun idaresine verildi. 241 
(855) ve 242'de (856) Franklar'a karşı dü
zenlenen seferlere katıldı ve BerşelOne 
(Barselona) bölgesindeki bazı kaleleri fet
hetti. Kazandığı zaferlerden sonra ken
dini İspanya'nın üçüncü hükümdan ola
rak görmeye başladı ve 243-245 (857-
859) yılları arasında Tuleytula'da (Toledo) 
çıkan isyanlara destek verip oğlu Lübb'ü 
oraya gönderdi. 245'te (859) Leon Kralı I. 
Ordono karşısında ağır bir yenilgiye uğra
ması üzerine valilikten aziedildL Ardın
dan Vadilhicare'de hüküm süren Ezrak 
b. Mentil b. Salim ile dostluk kurmaya 
çalıştı ve kızını ona verdi. Ancak bir süre 
sonra damadı ile araları açıldı ve onunla 
Vadilhicare'de yaptığı savaş sırasında al
dığı yaralardan öldü (248/862) 

257 (871) yılında Sağrüla'la'da isyan 
eden Musa'nın oğlu Lüb ve kardeşi İs
mail, Sarakusta'yı ele geçirip Vali Abdül
vehhab b. Ahmed b. Mugls'i şehirden çı
karırken diğer kardeşlerinden Fürtun Tu-
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tlle'ye, Mutarrif de Veşka'ya hakim oldu 
(258/872). Ertesi yıl bölgeye gelen I. Mu
hammed Benblune'ye (Pamplona) kadar 
ilerledi ve İsmail b. Musa'yı bağışlayıp 
bazı kalelerin hakimiyetini ona verdi. Mu
tarrif b. Musa ise oğullarıyla birlikte Kur
tuba'ya götürülerek idam edildi (259/873). 

Daha sonraki yıllarda İsmail b. Musa bir
kaç defa daha ayaklandıysa da her se
ferinde kendini affettirdi. En son 270 
(883-84) yılında çıkardığı isyan. I. Muham
med'in hakimiyetini tanımış olan yeğeni 
Muhammed b. Lüb tarafından bastırıldı. 
Ancak Sarakusta'yı ele geçiren Muham
med b. Lüb, Tüdbller'in baskısı karşısın
da şehri muhafaza edemeyeceğini anla
yınca ertesi yıl burayı Ernlt, TarasOne (Ta
razona). Cerlş ve Tutlle ile değişti; ardın
dan bunlara bölgedeki diğer bazı kaleler 
de eklendi. Emir Abdullah'ın tahta çık
masından sonra isyan etti. Sarakusta'yı 
Tüdbller'den almak için defalarca uğraş
tıysa da başaramadı. Daha sonra ZünnQ
nller'in elinde bulunan Tuleytula'yı aldı 
(283/896) ve 285 (898) yılında Sarakus
ta'yı tekrar kuşattığı sırada öldürüldü. 
Muhammed b. Lüb, isyanıyla üç Kurtuba 
Emevl emirini meşgul eden Ömer b. Haf
sOn'la ittifak kurmuş ve oğlu Lübb'ü ona 
destek vermesi için görevlendirmişti. Tu
tlle ve TarasOne valiliği yapan Lüb b. Mu
hammed 285 (898) ve 291 (904) yılların
da Franklar'a karşı başarıyla sonuçlanan 
seferler düzenledi, fakat 294'te (907) 
Benblune yakınlarında Navarralılar'la sa
vaşırken öldü. Yerine kardeşi Abdullah 
geçti. Bundan sonra Beni KasTnin çökü
şü hızlandı . 303 (915-16) yılında Abdul
lah b. Muhammed'in ölümünün ardın
dan yerini alan Mutarrif b. Muhammed 
b. Lüb yeğeni Muhammed b. Abdullah b. 
Muhammed tarafından öldürüldü. Mu
hammed b. Abdullah, Benblune seferi sı
rasında kendisini Tutlle valisi olarak tanı
yan lll. Abdurrahman'ın hakimiyetini ka
bul etti ( 3 12/924); hanedan mensupların
dan bazıları da lll. Abdurrahman'la bir
likte Kurtuba'ya giderek hizmetine girdi
ler. Kasller'den son Tutlle Valisi Muham
med b. Lüb b. Muhammed 31 S (927) 
yılında Laride'yi (Lerida) işgal etti; fakat 
halk tarafından şehirden çıkarıldı ve 
317'de (929) kayınbiraderi Belyariş (Pal
lars) kontu Raymond'un ihtirası yüzünden 
öldürüldü. Hanedanın geri kalanları Hıris

tiyanlığa dönüp Leon ve Navarra kralları
nın saflarına geçtiler; Lüb b. Muhammed 
b. İsmail ise İfrlkıye'ye gidip Fatımller'e 
katıldı. 

561 


