
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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'l-Kadi, Oürretü'l·f:ıical, ll, 153-162; Mak
karı. Rauzatü '1-as, Ra bat 1403/1983, s. 3 ı 6-
317, 322-332; Muhibbi. Jjulaşatü '1-eşer, IV, 
121; Kadiri. Neşrü '1-meşani, 1, 86-94; Abdüsse
lam b. Abdülkadir ibn SCıde. Oelilü mü'erril]i 'I
Magribi'l-af\şa, Darülbeyza 1960-65, ı , 139-
140; ll , 312-313, 401-402; Abbas b. ibrahim, 
el-i'lam, V, 208-21 7; Muhammed Hacci. el-f:la
reketü 'l-fikriyye bi 'I-Magrib, Rabat 1396/1976, 
ll, 363; Abdülhay el-Kettani, Fihrisü'l-feharis, 
ll , 965-967; ibrahim Harekat. el-Magrib 'abre't
taril], Darülbeyza 1405/1984, ll, 347; a.mlf .. 
es-Siyase ue'l-müctema' fi'l-'aşri's-Sa'di, Da
rülbeyza 1408/1987, s. 41 O; Ömer b. Abdülke
ri m el-Cidi. ibn 'Arç/ün ei-Kebir : f:layatühü ue 
aşarüh, Darülbeyza 1407/1987, s. 129-130; M. 
Lakhdar. "al-ı<:aşşar", EJ2 (ing). IV, 736. 

L 

L 

Iii HüSEYiN KAYAPlNAR 

KASSARİYYE 
(~.)ı.:a.;ıı) 

Melametiyye akımının 
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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-
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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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berlerle rivayetlerin senedierini çıkarıp 
Şatıbi hakkında başka kaynaklarda veri
len önemli bilgileri eklemek suretiyle bu 
çalışmayı Mul]taşaru Fet]J.i'l-mevahibi 
ii menalpbi'I-imam eş-Şatıbi adıyla ya
yımlamıştır (Cidde 141511995). Eser ibra
him b. Muhammed ei-Cüremi tarafından 
da et-Tercemetü '1-kamile li-seyyidi'l
~urra': el-Fet]J.u'l-mevahibi fi terceme
ti'J-imam eş-Şatıbi başlığıyla neşredil
miştir (Amma n 2000) 7. Menahicü'l-hi
daye li-Me'alimi'r-rivaye. ibnü'I-Ceze
ri'nin el-Bidaye ii me'alimi'r-rivaye 
adlı hadis ilimleriyle ilgili manzum eseri
nin şerhidir (Darü'l-kütübri-Mısriyye, nr. 
23824; Süleymaniye Ktp., Karaçelebizade 
Hüsameddin, nr. 30; Adana il Halk Ktp., nr. 
982). 8. Tu]J.fetü's-sami' ve 'J-~ari bi-l]at
mi Şa]J.i]J.i'l-Bul]ari (Beyazıt Devlet K tp ., 
Bayezid, nr. 7951 ). 9. el-İlhamü 'ş-şadır 
'ani 'l-in'ami 'l-vafir (Süleymaniye Ktp., 
E sad Efen d i, nr. 973) 1 o. İ~tida'ü '1-ga
fil bi-ihtida'i'I-'a~ıl. Fıkıh la ilgili bir eser
dir (Atıf Efendi Ktp., Atıf Efendi, nr. 1383; 
iü Ktp., nr. 1395). 11. Ma~amatü'l-'ari
fin (Köprülü Ktp., nr. 784). 12. Zehrü'r-ri
yaz ve şita'ü'l-~ulO.bi'l-miraz. Müellifin 
vaazlarından oluşan bu eserin bir nüshası 
iskenderiye'de bulunmaktadır (el-Mekte
betü'l-belediyye, Mevaiz, nr. 20). 13. Me

şar*u'l-envari'l-mu.Ziyye ii şer]J.i'l-Ke
vakibi'd-dürriyye ii med]J.i l]ayri'l-be
riyye. ibn Merzük Hafid ' in Kaşidetü '1-
bürde şerhinin özetidir ( Darü ' l-kütübi'I
Mısriyye, nr. 16208, 16275; Beyazıt Devlet 
Ktp., Bayezid, nr. 3539). 14. en-NCırü's-sa

tı' el-mülte~at mine'Q.-l)av'i'l-Jami'. 
Kastallani'nin, hacası Sehavi'nin eserini 
ihtisar etmek amacıyla kaleme aldığı bu 
çalışmanın bir nüshası Zaviyetü'I-Hamza
viyye'dedir (nr. 120; bu nüshadan alınmış 
bir mikrofilm Kahire'de Ma'hedü'l-mahtG
tilti'l-Arabiyye, nr. 2153'te kayıtlıdır). 

Bunların dışında Kastallani'ye Minha
cü'l-ibtihac bi-şer]J.i Müslim İbni'l
lfaccac ("Kitabü'l-I:Iacc"a kadar), el
'U~üdü's-seniyye ii şer]J.i'J-Mu~addi
meti'l-Cezeriyye, el-İs'ad ii tell]işi'l
İrşad (ibnü'l-Mukri el-Yemeni'nin Şafii 
fıkhına dair eserinin bir kısmının özetidir). 
Kitabü'l-Envar fi'l-ed'iye ve'l-e?kar ve 
diğer bazı eserler de nisbet edilmektedir 
(Leta'ifü'L-işarat, neşredenin girişi, s. 16-
1 8; Brockelmann, GAL, 1, 165, 170, 310; 
ll, 87-88; Suppl. , I, 262-263, 268; Il , 78-
79). Atıyye Abdürrahim Atıyye el-İmam 
el-Kastallanive Şa]J.i]J.ü'J-Bul]ari adıyla 
bir çalışma yapmıştır (Kahire ı 399/ !978, 
1406) . 
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27 Zilhicce 614'te (27 Mart 1218) Kahi
re'de doğdu. ibnü'I-Kastallani diye de ta
nınmaktadır. Ailesi aslen, Kastilya olarak 
da adlandırılan Cerid bölgesinin Tüzer 
(Tevzer) şehrindendir. Kastallani beş yaş
larında iken ailesiyle birlikte Mekke'ye 
gitti. Burada başta babası olmak üzere 
Ebü'I-Feth ei-Husri, Ebü'I-Hasan ibnü'I
Benna. elinden tasawuf hırkasını giydiği 
ve 'Avarifü'l-ma'arif'ini okuyarak icazet 
aldığı Şehabeddin es-Sühreverdi gibi ho
calardan istifade etti. Bu sırada Kütüb-i 
Sitte'nin çoğunu babasından. kalan kıs
mını da başka hocalardan dinledi. Mek
ke'de uzun süre ikamet eden Kastallani, 
630 ( 1233) yılından itibaren M escid-i Ha
ram civarındaki Darüzübeyde Medrese
si'nde babasının huzurunda ders akut
maya, ayrıca Şafii mezhebine göre fetva 
vermeye başladı. 649'da ( 1251-52) seya
hate çıkarak Bağdat. Küfe, Şam, Halep, 
Harran, Kudüs ve Medine'yi ziyaret etti. 
Daha sonra Yemen'e gitti ve orada ilgiyle 
karşılandı. Kahire'deki Kamiliyye Darül
hadisi'nin şeyhi olan kardeşi Ebü'I-Hasan 
Ali'nin vefatı .üzerine buranın yöneticili
ğini üstlenmesi için yapılan daveti kabul 

ederek memleketine döndü ve ömrünün 
sonuna kadar bu görevde kaldı. Abdül
mü'min b. Halef ed-Dimyati, ibn Seyyi
dünnas, Kutbüddin ei-Halebi, Bedreddin 
ibn Cemaa ve Yusuf b. Abdurrahman ei
Mizzi onun talebelerinden bazılarıdır. 
Kastallani 28 Muharrem 686'da (15 Mart 
1287) Kahire'de vefat etti ve Karafetüs
suğra Kabristanı'na defnedildi. 

Eserleri . 1. Medarikü'l-meram fi me
saliki'ş-şıyam. Ramazan ayının fazileti. 
bu ay içinde yapılması tavsiye edilen amel
ler. orucu n önemi, hikmetleri ve fıkhi hü
kümlerine dair olan eseri Rıdvan Muham
med Rıdvan neşretmiştir(Kahire 1930, 
1987). 2. Meraşıdü'ş-şılat ii ma~aşıdi'ş
şala t: Çeşitli namazların fazilet derece
leriyle namaz esnasında okunan duaların 
ve yapılan hareketlerin mana ve hikmeti 
üzerinde durulan eser Rıdvan Muhammed 
Rıdvan (Kah i re 1931) ve Muhammed Sıd
dik ei-Minşavi (Kah i re 1995) tarafından 
yayımlanmıştır. 3. Tekrimü'l-ma'işe ii 
ta]J.rimi'l-]J.aşişe . Özellikle bazı mutasav
vıflar arasında haşhaş kullanımının yay
gınlık kazanması üzerine bunun haram 
olduğunu göstermek amacıyla kaleme 
alınmıştır (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Fık

hü'l-mezahib, nr. 50). EseriAbdülbasıtel
Malati ed-Dürrü'l-vesim adıyla şerhet
miştir. 4. Tetmimü't-Tekrim. Bir önceki 
eserin zeyli olup Yasin ei-Hatib tarafından 
yayımlanmıştır (Mekke 1411 ). lndalecio 
Lozano. Kastallani'nin hayatını, haşhaşın 
o dönemdeki kullanımını ve meselenin 
fıkhi yönünü incelediği makalesinde bu 
son iki eserin özetini vermiştir(bk. bibl.). 
5. Kelimatü Ebi 'Abdillah el-Kuşeyri 
ve gayrih fi't-taşavvuf (Süleymaniye 
Ktp .. Ayasofya, nr. 4798) . 6. el-Edviye
tü'ş-şafiye fi'l-ed'iyeti'l-kafiye (Hacı Se
lim Ağa Ktp., nr. 559). 7. Kitab fi'ş-şCıfiy
ye. Hallac-ı Mansur'dan (ö. 309/922) Afi
füddin et-Tilimsani'ye (ö. 690/1291) kadar 
gelen mutasawıfların biyografilerini içe
ren bir eserdir. 8. Lisanü 'I-beyan 'an 
i'ti~adi'l-cinan. Müellif, akaid konuları
nı işlediği bu eserini el-Mul]taşar adıyla 
özetlemiştir. 9. Cümelü '1-icaz fi'l-i'caz 
bi-nari'l-lficaz. Hicaz bölgesinde mey
dana gelen volkanik patlama sonucunda 
görülen ateşle Medine'de çıkan yangınla
rın, özellikle de bunlardan Mescid-i Nebe
vi'ye kadar uzanan birinin anlatıldığı bir 
eserdir. 10. 'Urvetü't-tevşi~ fi'n-nar 
ve'l-]J.ari~ . Bir önceki kitapta kısaca ele 
alınan olayların daha geniş biçimde açık
landığı bu eser, SemhGdi'nin el-Vefa' 
bima yecibü li-]J.azreti'l-Muştafa adlı 
kitabının önemli kaynaklarından biridir. 


