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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. 



BİBLİYOGRAFYA : 

Muhammed b. Ahmed ei-Kastallani, Medari
kü'l-meri'ım f1 mesi'ıliki 'ş -şıyi'ım [n şr. Rıdva n 

Muham med Rıd va n) , Kahire , ts . [M ektebetü' s
sekafeti 'd-diniyye), s. 3-5, 119; İbn Rüşeyd , 

Mil'ü 'l-'aybe bimi'ı cümi'a bi- tüli'l-gaybe (n ş r. 

M. Habib ibnü 'I -H oca). Tunus 1402/1981, lll , 
415-430; V, Beyrut 1408/1988, s. 314-318; Bir
zali , Meşyel].atü ~açli ' l - kuçiat Bedreddin ibn 
Cemi'ı'a [n ş r. Muvaffak b. Abdu llah b. Abdülkadir). 
Beyrut 1408/1988,11, 473-478; Fasi, el-'i~dü 'ş
şemin, 1, 321-330; Takıyyüddin İbn Fehd, Laf:ı 

?Ü '1-elf:ı!'ı.? [leylü Te?kireti 'l- /:ıu{fi'ı? li '?-lehebl 
için de , nş r . M. Zahid Kevse rl ). Dımaşk 134 7 , 
s . 76-81; Keşfü '?-?Unun, s. 6 2, 470; ll , 1133 , 
1641 ; Ttaf:ıu 'l-meknO.n , ı , 226 ; ll , 707; Şakir 
Mustafa, et-Tarif]. u '1-'Arabi ue'l-mü'errii].O.n , 
Beyrut 1993, s. 40 1-402; M. Habib el-Hile, et
Tarif]. ue'l-mü'errii].O.n bi-Mekke, Mekke 1994, 
s. 51- 5 2 ; Cl. Gilliot. "Textes arabes anciens 
edites en Egypte au cours des annee s 198 7 
a 199 0 " , M/D EO , XX [ı 99 ı) , s. 449 ; a.mıf .. 
"Tex tes arabes anciens edites en Egypte au 
cours des annees 19 94 a 1996", a.e., XXIII 
(ı 997). s. 389; 1. Lozano. " Qutb al-Dın al-Qas 
tallanı y sus dos epistolas so bre el hac his" . ai
Qantara, XVIII/] , Madrid 1997, s. 1 03-120; Ab
dülkerim Özaydın . "Abdülbasıt el-Malati" , DiA, 
1, 201. ı-.:l 

ııJ!lli.J ABDÜLKADi R ŞENEL 

L 

KASTAMONU 

Karadeniz bölgesin in 
batı kes iminde şehir 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 
_j 

Kızılırmak' ın başlıca kollarından Gökır

mak'a kavuşmak üzere llgaz dağının ku
zey yamaçlarından inen Kastamonu suyu 
veya Karaçomak deresi vadisi boyunda 
denizden yaklaşık 790 m. yükseklikte yer 
alır. Şehrin ne zaman kurulduğu ve adı
nın nereden geldiği kesin olarak bilinme
mekle beraber bölgenin eski sakinlerin
den Kaşka kavminin buraya "şehir" anla
mına gelen Tllm(m)ana adını verdiği, bun
dan dolayı " Kaşkalar'ın şehri" demek olan 
Gastumanna şeklinde anıldığı ve daha 
sonra bunun Kastamonu'ya dönüştüğü 
ileri sürülür. Ayrıca Bizans hanedam Kom
nenler tarafından yaptırılan veya tamir 
edilen kaleye Kastra- Komneni denildiği. 
bu ada istinaden buranın Kastamonu 
adını aldığı da belirtilir. Ancak şehrin adı
nın klasik İlkçağ'larda ve Ortaçağ ' ın ilkya
rısına ait eserlerde geçmemesi bu görüş
lerin bir faraziyeden öteye gitmediğini 
gösterir. İslam coğrafyacılarının eserle
rinde KestamCıniya, KastamCıniye, Kasta
mCıni: Bizans kaynaklarında Kastamon: 
Ortaçağ Batı kaynaklarında Castamea. 
Casstimana. Casternal şeklinde anılan 
şehrin adı Osmanlı dönemi kaynakların
da genellikle Kastamani olarak geçer. 

Kastamonu yöresi tarihinin Alt Paleoli
tik-Yontma Taş safhasına kadar indiği. 
Tahta ve Mal ak köylerinde bu safhaya ait 
ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. 

Aynı şekilde Gölköy Enstitüsü yakınında 
bulunan aletler Orta Paleolitik safhasına 
aittir. Yörede yapılan araştırmalarda he
nüz Neolitik dönem 1 Cilalı Taş 'a ait bulun
tular ele geçmemişse de Geç Kalkolitik 
safhaya, yoğun olarak da İlk Tunç çağına 
aityerleşmeler bulunmuştur. Yüzey araş
tırmalarında yerleşmelerde Hitit. Frig, 
Pers. Helenistik ve Roma çağiarına kadar 
az da olsa bir sürekliliğin varlığı izlenebil
miştir. Milattan önce 1660 yıllarında Kı
zılırmak kavsinde kurulan eski Hitit Kral
lığı'nın kuzeybatısında yer alan Kasta
monu çevresinin Hitit coğrafyasında 
Tum(m)ana bölgesinin içinden kaldığı an
laşılmaktadır. Bu devletin kuruluşundan 
yıkılışma kadar olan dönem içinde bölge
nin kuzeyinde üç grup olarak yaşadığı sa
nılan ve Hititler'e düşman olan Kaşka top
luluğu bulunmaktaydı. Kaşkalar' ın Batı 

grubunun Gökırmak-Devrez kesiminde 
Pala-Tum(m)ana ile sınır komşusu oldu
ğu kabul edilmektedir. 

Hitit İmparatorluğu'nun milattan ön
ce 1190 yıllarına doğru Orta Avrupa'dan 
gelen Frig ya da Brigler tarafından yıkıl
masından bir süre sonra yöre Frigler'in 
hakimiyetine girdi. Milattan önce 676'da 
Frigya Devleti'nin Kimmer istilasına uğra
ması üzerine yörede daha sonra Lidyalı
lar üstünlük sağladı. Ancak bu üstünlü
ğe milattan önce 546'da Persler tarafın
dan son verilince Kastamonu havalisinin 
de içinde bulunduğu geniş bir alan Pers 
Krallığı'nın idaresine geçti. Herodotos'un 
kaydettiğine göre (Tarih , lll . 90) Paflago
nialılar. Persler'in üçüncü satraplığında 
yer almaktaydı. Bu dönemde diğer Pers 
topraklarında olduğu gibi yöre satraplar 
tarafından yönetildL Persler'in milattan 
önce 334-333'te Makedonya Kralı İ sken
der'e yenilmesiyle de Makedonyalılar'ın 
idaresine girdi. Milattan önce 323'te İs
kender'in ölümü üzerine iç karışıklık ve 
iktidar mücadeleleri başladı. Yöreye bir 
süre sonra Pontus Krallığı hakim oldu. 
Daha sonraları burayı almak isteyen Ro
malılar'la Pontus Krallığı arasında milat
tan önce 88-64 yıllarında yoğun mücade
leler meydana geldi. Bu mücadeleler so
nunda burası milattan önce 64 yılından 
itibaren Roma'nın nüfuz sahasına girdi. 
Kastamonu yöresi, Roma İmparatorlu
ğu'nun 39S'te ikiye ayrılmasının ardından 
Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimi-
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yetinde kaldı ve bu hakimiyet Türkler'in 
Anadolu'ya girmesine kadar sürdü. 

Kastamonu yöresini Türkler 'in hangi 
tarihte fethettiği belli değildir. Ancak 
1 071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuk
lular ' ın maiyetinde Türk boylarının kısa 
süre içinde Anadolu 'nun batı uç bölgele
rine yayıldığı ve bu arada Anadolu Selçuk
lu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'a 
bağlı beylerden Emir Karategin'in 1 084 
yılından sonra kısa süre de olsa Kastamo
nu yöresinde hüküm sürdüğü bilinmek
tedir. Ardından Bizans hakimiyetine giren 
Kastamonu. İmparator Aleksios Komne
nos zamanında Danişmendliler tarafın
dan fethedildi. Böylece burada uzun sü
recek olan Türk- Bizans mücadelesi baş
ladı ve şehir Bizanslılar'la Danişmendliler 
arasında el değiştirdi. Emir Gazi (Melik 
Gazi) Kastamonu'yu alıp iktidar sınırları
nı Karadeniz kıyılarına kadar uzattı. Kas
tamonu ve yöresi, XII. yüzyıl sonlarında 
Anadolu Selçukluları'nın uç beyi olan Emir 
Hüsameddin Çoban'ın kurduğu Çobano
ğulları Beyliği'nin idaresi altına girdi. Bir 
asır kadar süren bu hakimiyet. Çobano
ğulları topraklarının XIV. yüzyıl başların
da Kastamonu ve Sinop civarında kuru
lan Candaroğulları Beyliği tarafından il
hak edilmesiyle sona erdi. Bu ilhaktan 
bir süre sonra Kastamonu beyliğin mer
kezi haline getirildi. 

1361 yıllarında Candaroğulları beyi olan 
Kötürüm Bayezid dönemi Osmanlı Beyli
ği'nin bu yöreyle ilişkisinin arttığı bir dö
nem oldu. Nitekim 1. Murad , Kötürüm 
Bayezid ve oğulları arasındaki taht mü
cadelesinde bir Osmanlı ordusu ile Kötü
rüm Bayezid'in oğlu Süleyman'ı babası
nın üzerine gönderdi. Kastamonu'da ya
pılan savaşta Kötürüm Bayezid ye nilerek 
Sinop'a çekildi. Kastamonu'yu ele geçiren 
ll. Süleyman Paşa ise Osmanlı Beyliği ' nin 

himayesinde hükümdarlığını ilan etti. 
Böylece ikiye ayrılan beyliğin merkezlerin
den birisi Sinop, diğeri Kastamonu oldu. 
Kısa bir süre sonra 1. Murad beyliğin Kas
tamonu şubesini Osmanlı topraklarına 
katınca Kastamonu da Osmanlı idaresi
ne girmiş oldu. Ancak Kastamonu halkı
nın Süleyman Paşa lehine harekete geç
mesi üzerine burayı ona bıraktı. Yıldırım 
Bayezid döneminde Süleyman Paşa'nın 
Osmanlılar'a karşı Kadı Burhaneddin ve 
Karamanoğulları gibi beyliklerle ortak ha
reket etmesi Yıldırım Bayezid'in Kasta
monu üzerine yürümesine yol açtı. Bü
yük bir ordu ile Candaroğlu ülkesine gi
ren Yıldırım Bayezid beyliğin Kastamonu 
şubesini Osmanlı topraklarına dahil etti 
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