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KASSAM, İzzeddin 
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Muhammed İ zzüddin b. Abdilkadir 
b. Mustafa el-Kassam 

(1882- ı 935) 

Filistin'in bağımsızlığı için 
mücadele eden 

L 
Kassamiyye hareketinin önderi. 

_j 

Suriye'de Lazkiye'nin güneydoğusunda 
bir liman şehri olan Cebele'de doğdu . Ba
bası bir medresede müderris ve şeriat 
mahkemesinde üye idi; aynı zamanda Ka
dirltarikatının o bölgedeki mürşidi olarak 
tanınıyordu. izzeddin on dört yaşında 
iken kardeşi Fahreddin ile birlikte Kahi
re'ye Ezher'e gitti ve 1909'a kadar süren 
eğitimi sırasında Muhammed Abduh ve 
Muhammed b. Abdülmalik el-Alemi gibi 
hocalardan faydalandı ; M. Reşld Rıza , iz
zeddin Alemüddin et-Tenuhl, Züheyr eş
Şavlş ve Ali et-Tantavi gibi şahsiyetlerle 
dostluk kurdu. Cebele'ye döndükten son
ra babasının medresesine müderris oldu; 
aynı zamanda Mansurl ve İbrahim b. Ed
hem camilerinde vaizlik görevi üstlendi. 
Kassam, İtalyanlar'ın Libya'ya saldırma
sına karşı ( 1911) önce düzenlediği gös
teri hareketleriyle katıldı. Ardından halkı 
silahlı mücadeleye çağırmaya, gönüllü 
asker ve para toplamaya girişti; Osmanlı 
askerlerini desteklemek için bir de marş 
yazdı . 

Kassam, sayıları 250'yi bulan gönüllü
leriyle birlikte Trablusgarp'a gitmek için 
bir ay bekledikten sonra Balkan Savaşı'-
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nın çıkması ve İtalyanlar'la bir anlaşma
ya varılması üzerine cepheye giderneden 
geri döndü. L Dünya Savaşı başladığında 
doğrudan Osmanlı ordusu saflarında çar
pışmak üzere müracaat etti. Bunun üze
rine askeri eğitimden geçirildikten sonra 
cephede garnizon imamı olarak görev
lendirildi. Ortadoğu'nun Osmanlı Devle
ti'nden ayrılması meselesi ortaya çıkınca 
Cebele'ye döndü ve bir halk ordusu oluş
turdu. Savaşın ardından Fransızlar Suri
ye'ye yerleştiğinde ömerel-Baytar ile bir
likte direniş hareketine başladı. Fransız
lar tarafından idam talebiyle aranmaya 
başlanınca Filistin'e geçerek H ayfa'ya yer
leşti ( 1921 ) 

Hayfa'da ders vermeye başlayan ve bir 
yandan da İstiki al Camii'nde imam- ha
tip lik yapan Kassam 1926'da Cem'iyye
tü'ş-şübbani'l-müslimln'e girdi ve bir 
süre sonra da başkanlığına seçildi. Bu ve
sileyle köyleri dolaşmaya başladı, İngiliz 
işgaline ve siyonist harekete karşı halkı 
bilgilendirmek imkanı elde etti. Yahudi
lere arazi satılmasına şiddetle karşı çıka
rak bunun önlenmesini istedi. Çevresinde 
toplanan ve "meşayih" (kendisinin ö lü
münden sonra KassamiyyGn) denilen ta
raftarlarının örgütlenmelerini sağladı. 
1930'dan itibaren resminikah memuru 
olarak görevlendirildi. 

Kassam, siyonizmin ingiliz manda ida
resi tarafından desteklendiği kanaatiyle 
esas mücadelenin İngilizler' e karşı yürü
tülmesi gerektiğine inanıyordu. Dolayı
sıyla genel bir mücadele için hazırlıklarını 
tamamladıktan sonra Balfour Deklaras
yonu'nun yıldönümünde hareketi başlat
tı (2 Ekim 1935). Fakat ilerleyen günlerde 
İngilizler'teşkilatın gizli karargahını bas
tılar ve Nablus-CeniQ arasındaki Ya'büd 
mevkiindeki çatışma neticesinde Kassam 
öldürüldü (20 Kasım 1935 ). Cenazesi Hay
fa'ya götürülerek ertesi gün defnedildi. 
Bu çatışma İngilizler' e karşı yürütülen si
lahlı mücadelenin başlangıcı olmuş, daha 
sonra 19 Nisan 1936 günü patlak veren 
ve ilk intifada sayılan Filistin ayaklanma
sında Kassamcılar önemli rol oynamış
lardır. 

izzeddin ei-Kassam'ın hareketi, İngiliz 
idaresine karşı cihad fikrinde birleştiği 
diğer hareketlerden, özellikle Mısır'daki 
İhvan-ı Müslimln'den daha çok askeri ta
rafı ağır basan bir hareket olmasıyla ay
rılır. Nitekim Filistinli bazı gruplar 1980'
lerin sonlarında askeri kanatiarına izzed
din el-Kassam adını vermişlerdir. Kas
sam. Suriyeli liderlerden Muhammed Ka
mil ei-Kassab ile birlikte Muhammed Şub-

hi Huzeyran'a reddiye olarak başta cenaze 
konusu olmak üzere bid'atlara dair bir 
de kitap yazmıştır ( en-Nai!;.d ve'l-beytm fi 
def'i evhami ljuzeyran, Dımaşk 1925). 

BİBLİYOGRAFYA : 

S. J. H. Simpson, Palestine: Report on lmmi
gration, Land, Settlement and Development, 
London 1930, s. 35-36, 52-56; Subh! Yasin, eş
Şevretü'l-'Arabiyyetü'l-kübra {i Filistin: 1936-
1939, Dımaşk 1959, s. 23-26; Muhammed iz
zet Derveze, f:iav le 'l-f:ıareketi'l-'Arabiyyeti 'l-f:ıa
dişe, Sayda, ts ., s. 116 vd.; Semih HamOde, el
Va' y ve'ş-şevre: Dirase {i f:ı ayti ti ve cihadi'ş
şeyl] 'İzzeddin el-~assam: 1882-1935, Am
man 1986; S. Abdullah Schleifer. "The Life and 
Thought of lzziddin al-Qassam", IQ, XXIII/2 
( ı9 79), s. 61-81; Basheer M. Nafi, "Shaykh ' l zz 
Al-Din AI-Qassam: A Reformist andaRebel 
Leader" , Journal o{ lslamic Studies, Vlll/ 2, Ox
ford 1997, s. 185-2 15; "'izzüddin el-~assam", 
Mv.F, lll , 229-231; Ph. Mattar, Encyclopedia of 
the Modern Middle East, New York 1996, lll, 
1498-1499. 

!!ii!~ MusTAFA L. BiLG E 

1 
KASSA.R 
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()La.'ill) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Kasım 
b. Muhammed ei-Kassar ei-Kaysi 

(ö . 1012/ 1604) 

L 
Maliki fakihi, hadis ve ensab alimi. 

_j 

939 (1532) yılında Fas'ta doğdu. Asi en 
Endülüs'ün Gırnata (Granada) şehrin
den olup dedesi Gırnata'nın 1492'de 
düşmesi üzerine Fas'a göç etmiş ve ora
da yerleşmiştir. Talebelerinden İbnü'I
Kadl'nin verdiği bu tarihi diğer tale
besi Makkarl 939 veya 940 şeklinde 
kaydeder. Kadirl ise 938'de doğduğunu 
belirtir. Kassar (çamaşır y ı kayıcı) lakabı , 

bir kassarın vesayeti altına giren dedele
rinden birine ait olup ondan sonra aile bu 
lakapla tanınmıştır. Fas'ta öğrenim gören 
Kassar. Ebu Nuaym Rıdvan b. Abdullah 
ei-Cenevl, Muhammed Haruf et-Tunisl, 
Muhammed b. Ahmed b. Abdurrahman 
ei-Yesltinl, Abdurrahman b. Muhammed 
b. İbrahim ed-Dükkall. Ebu Abbas Ah
med et-Tesuli gibi filimlerden faydalandı. 
Ayrıca, Kahire ulemasından Bedreddin 
ei-Karafi, Necmeddin ei-Gaytl, İbn Abdül
hak es-Sünbatl ve Şam müftüsü Bedred
din Muhammed ei-Gazzl'den icazet aldı. 

Başta hadis ve fıkıh olmak üzere rica! 
ilmi, tarih, ensab, fıkıh usulü, mantık. be
yan ve kelam ilimlerinde yetkin bir alim 
olan Kassar kaynaklarda "hafız. hüccet, 
nessabe, raviye" gibi sıfatlarla anılır. Ab
dülhay ei-Kettanl onun Fas'ın müsnid ve 
muhaddisi. hadis ilimleri veravileri ko
nusunda eşsiz bir alim olduğunu belirtir. 


