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r 
KASSAM, İzzeddin 

--, 
( I"C;;il ıJ!...VIj:) 

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). 
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1 
KASSA.R 

--, 
()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. 



Fas muhitinde daha önceki alimierin be
lirli makamlara ulaşabilmek için sadece 
nahiv. fıkıh ve Kur'an'la meşgul olmaları 
sebebiyle pek iltifat edilmeyen akli ilim
leri Ahmed b. Ali ei-Mencür'la Kassar'ın 
i h ya ettiği kaydedilir. Bu iki alim, akli ilim
leri Muhammed Harlif et-TOnisi ve Mu
hammed ei-Yesltinl'den öğrenip kendile
rinden sonraki nesillere aktardılar (Mu
hibbl, IV. ı 21; Abbas b. ibrahim. V. 2 ı 5) 
Makkarl onun büyük bir kütüphaneye sa
hip olduğunu belirtir. 

Kassar. 1 007 ( 1598) yılında Sa'dller Hü
kümda rı Ahmed el-MansOr tarafından 
Fas'a müftü ve Karaviyyln Camii'ne 
imam- hatip olarak tayin edildi ve ölü
müne kadar bu görevlerde kaldı. Yetiş
tirdiği öğrenciler arasında İbn Ard ün, İb
nü'I-Kactl, Ahmed b. Muhammed el-Mak
karl. Abdülazlz ei-Fiştall, Abdurrahman 
b. Muhammed el-Fas!, Muhammed Ara bl 
b. Ebü'I-Mehasin Yusuf el-Fas!. İbn Aşir 
ei-Fasl. Muhammed b. Sldl Ebü Bekir ed
Dil al gibi alimler bulunmaktadır. 1 O 12 
(1604) yılında Sultan Zeydan'ın daveti 
üzerine Şaban veya Ramazan (Ocak veya 
Şubat) ayında Fas'tan Merakeş'e yaptığı 
yolculuk sırasında İbn Sasl Zaviyesi'nde 
vefat eden Kassar. Merakeş'te tanınmış 
evliyadan Ahmed b. Ca'fer es-Sebtl'nin 
kabrinin karşısına veya Kadi İyaz kubbe
sine defnedildi. 

Eserleri. 1. Ifaşiye 'ald Şer]Ji'l-'A~i
deti's-Senusi el-kübra. Muhammed b. 
Yusuf es-Sen üsTnin kendi eserine yazdı
ğı şerhin haşiyesi olup Menelir'un haşiye
sine de birçok eleştiri yöneltmiştir (Mak
karl, s. 330). Z. Fehrese. Hadis ve fıkıh
taki isnadlarını topladığı bu eserin yaz
ma nüshası Hizanetü'I-Ahmediyye'de bir 
mecmua içindedir (Abdüsselam b. Abdü l
kadir ibn SOde, Il, 3 ı 3) 3. Se bt. Bazı ha
dis, fıkıh, fıkıh usulü ve tasawuf kitapla
rıyla ilgili isnadlarını ihtiva eder (Abdül
hay ei-Kettanl, ll, 966; bu rivayet zincirleri 
için bk. Makkarl, s. 323-329). 4 . er-Rav
zü'z-zdhir fi nesebi Sidi Mu]Jammed et
Tahir. Aynı konuda ayrıca ed-Dibacü'l
mensuc bi'ş-şı~ılli ii nesebi Sidi Mu
]Jammed el-'Arabi eş-Şı~ılli adlı bir 
manzumesi olup her ikisi de ei-Hizanetü'I
Fasiyye'de Fas şeriflerinin nesebine dair 
bir mecmua içinde günümüze ulaşmıştır 
(Abdüsselam b. Abdülkadir ibn SOde. ll, 
40 ı -402). Kassar ayrıca Mevlay İdrls b. 
Abdullah el-Kamil ve oğlu İdrls ei-Ez
her'in menakıbına dair bir eser (a .g.e., ı. 

ı 39-140) ve bazı şiirler kaleme almıştır 
(örnekleri içinbk. ibnü'l-Kadl, ll, 154-161; 
Makkari. s. 330-33 ı) 
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Iii HüSEYiN KAYAPlNAR 

KASSARİYYE 
(~.)ı.:a.;ıı) 

Melametiyye akımının 
ilk temsilcisi kabul edilen 

Hamdun el-Kassar'a 
(ö . 271/884) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. MElAMİYYE) . 

KASTALIANI 

(bk. KESTELI) . 

KASTALIANi, 
Ahmed b. Muhammed 
( ~~' ~ 0.l ...~.<ı> i) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Ebi Bekr el-Kastallani 

(ö. 923/151 7) 

Hadis hafızı, ketarn ve kıraat alimi. 

~ 
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12 Zilkade BS 1 ·de ( 19 Ocak 1448) Kahi
re'de doğdu. Ailesi aslen Tunus'ta Kastil
ya olarak da adlandırılan Cerld bölgesi
nin Tüzer (Tevzer) şehrindendir. Kastalla
nl. Kur'an'ı ezberledikten sonra kıraat-i 
seb'a yanında İbnü'I-Çezerl ve Şatıbl gibi 
kıraat alimlerinin rivayetlerini öğrendi. 
On dört kıraati ve rivayetlerini bildiği kay
dedilmektedir. Kendisinden en çok fayda
landığı hacası Şemseddin es-Sehavl'den 
hadis. Siraceddin en-Neşşar'dan kıraat-i 
seb'a okudu; ayrıca beş mecliste Buha
rl'nin el-Cdmi'u'ş-şa]Ji]J'ini dinledi. Nec
meddin İbn Fehd, Celal ei-Bekrl, Halid ei
Ezherl. Zekeriyya el-Ensarl gibi hocalar
dan istifade etti. Daha sonra Nüzhetü'l
ebrdr ii mena~ıbi'ş-şey]] Ebi ']-'Abbds 
el-Ifarrar adlı eserinde hayatını yazdığı 
Ebü'I-Abbas el-Harrar'ın ardından Kara-

KASTALLAN1, Ahmed b. Muhammed 

fetüssuğra Medresesi'nin şeyhliğine ta
yin edildi. Bu görevi yanında 873 (1468) 
yılından itibaren başta ei-Camiu'I-Gumarl 
olmak üzere çeşitli yerlerde vaaz veren 
Kastallanl'nin oldukça etkili bir vaiz ol
duğu ve çok güzel Kur'an okuduğu belir
tilmektedir. Biri 884 (1480). diğeri 894 
( 1489) yılında olmak üzere yaptığı iki hac 
ziyareti dışında Kahire'den ayrılmayan 
Kastallani 7 Muharrem 923'te (30 Ocak 
1517) burada vefat etti ve evinin yakın
larında bulunan Medresetü'l-Ayniyye'nin 
avlusunda Bedreddin el-Aynl'nin yanına 
defnedildi. Süyüti ile Kastallani arasında 
bir küskünlük olduğu belirtilir. Süyütl. 
Kastallani'yi kitaplarından yararlandığı 
halde bunu belirtmeyip doğrudan bu ki
taplarda anılan kaynaklara atıfta bulun
makla suçlamışsa da bu iddianın aynı dö
nemde yaşamış alimler arasında mevcut 
kıskançlıktan doğduğu ifade edilmekte
dir. 

Eserleri. 1. İrşadü 's-sari. Buhari'nin 
el-Cami'u'ş-şa]Ji]J'ine yazdığı ve sahası
nın önemli eserlerinden biri olarak kabul 
edilen bu şerhini 916'da (1510) tamam
layan Kastallani çalışmasını el-İs'dd ii 
mul]taşari'l-İrşdd adıyla kısaltmaya baş
lamışsa da bitirememiştir. Eser gerek 
müstakil olarak gerekse başka kitaplarla 
birlikte birçok defa basılmıştır (DİA, vıı. 
ı 2 ı) . z. Letd'ifü '1-işdrat li-fünuni'l-~ı
ra'dt. On dört kıraatle rivayetlerini esas 
alan ve pek çok nüshası bulunan eserin 
(Brockelmann, GAL, ll, 88;Suppl. , ll, 79) 1. 
cildi Amir Seyyid Osman ve Abdüssabür 
Şahin tarafından yayımlanmıştır (Kahire 
ı 392/1 972). 3. el-Mevahibü'l-ledünniy
ye*. Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret edip 
bir süre kaldığı Medine'de duyduğu heye
canla kaleme aldığı bir siyer kitabıdır. İlk 
defa Kahire 'de neşredilen eserin (ı 281/ 
ı 864) daha sonra pek çok baskısı yapıl
mış ve Türkçe'ye de çevrilmiştir. 4. Mev
lidü'n-Nebi. Eserin, Muhammed b. 
Ömeren-Nevevi tarafından el-İbrizü 'd
ddni ii mevlidi seyyidind Mu]Jammed 
el-'Adndni adıyla yapılan ihtisarı basıl
mıştır (Kahire ı 299). 5. Mesdlikü '1-J:ıu
nefd' ila meşdri'i'ş-şalat 'ale'n-Nebiy
yi'l-Muştafd (nşr. Bessam Muhammed 
BarQd, Eb0zab12000). 6. Fet]Ju'l-meva
hibi ii menakıbi'l-İmam eş-Şdtıbi. Ka
sım b. Flrruh eş-Şatıbl'nin biyografisine 
dairdir.Bizzat Kastallani'nin Min]Ja min 
mine]Ji'l-Fet]J adıyla ihtisar ettiği belir
tilen eser ayrıca adı bilinmeyen bir müellif 
tarafından da kısaltılmış (Brockelmann, 
GAL, Il , 87-88). daha sonra Muhammed 
Hasan Akli Musa. gereksiz gördüğü ha-
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