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KATTAN, Ebfi Ma'şer
(bk. EBU MA'ŞER et-TABERI).
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KATTAN, Rebi' b. Süleyman
(bk. REBI' b. SÜLEYMAN el-KATTAN).

KATIAN, Yahya b. Said
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(bk. YAHYA b. SAID el-KATTAN).
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KAVAİDÜ
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AKAiDi ALİ MUHAMMED
(bk. BEYANü MEZHEBİ'I-BATINİYYE).
~
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KAVAİDÜ't-TAHDIS
(~~1..ı.c1~)

Cemaleddin

el-Kasımi'nin

(ö. 1914)

hadis usulüne dair eseri.
L

~

Hadis usulü konularının yeni bir tertiple ele alındığı eserin tam adı K,ava'idü'ttal;diş min fünCıni muştalal;i'l-l;adiş'
tir. Kasımi hadis. fıkıh, kelam, tasawuf
ve edebiyat ilimlerinin belli başlı kaynaklarından iktibaslar yaparak hazırladığı
eseri 19 Zilhicce 1324'te (3 Şubat 1907) tamamlamıştır. Müellif. on bölüm halinde
kaleme aldığı eserin girişinde tanınmış
şahsiyetlerin gelecek nesiller için kitap
yazmasının önemi konusundaki görüşle 
rini açıklamakta, kitaplarda nakledilen
fikirlerio kaynağını zikretmenin önemi
üzerinde durmakta, İbn Hacer el-Askalanl'ye dayanarak başlangıçtan itibaren
usul-i hadise dair eser yazanların çalışma 
larını tanıtmaktadır.
Kitabın birinci bölümünde hadisin, hadis ilminin, hadisleri nakleden ve savunanların değeri; ikinci bölümde hadis, haber, eser, hadls-i kudsi, hadisleri ilk ted-

60

vin edenler; üçüncü bölümde hadis ilminin mahiyeti. ravilerle ilgili bazı terimler;
dördüncü bölümde sahih, hasen, zayıf,
mürsel hadisler ve uydurma rivayetler,
hadis diye uydurulan sözlerin nasıl bilineceği, beşinci bölümde ashap ve tabiinin
hadis rivayetindeki yeri, Şal;il;-i Bu]].ari
ve Şa]Jil;-i Müslim'de uygulanan bazı
metotları; altıncı bölümde isnadın mahiyeti, önemi, tahammül yolları, rivayet sı
rasında kullanılan rumuzlar; yedinci bölümde rivayetle ilgili meseleler, hadisi
manen, ihtisar ve takti' suretiyle ve birden fazla yerde rivayet, hadislerle istiş
had; sekizinci bölümde hadis rivayet
edenlerle hadis talebesinin uyması gereken kurallar; dokuzuncu bölümde hadis
kitaplarının tabakaları ve bunların sağ
lamlık derecesi, onlardan faydalanman ın
usulü, bazı kitaplarda kullanılan rumuzlar; on uncu bölümde hadisin vahye dayanan. dayanmayan kısımları, dinin ResOl-i
Ekrem'den nasıl öğrenildiği, sünnetin
herkesi bağladığı, hadisiere göre amel etmenin gereği, hadisi herkesin anlamayacağı görüşünün yanlış olduğu, hadise saygı göstermeyenlerden uzak durulması
gerektiği. aniaşılamayan hadisler karşı
sında ve çelişki durumunda nasıl davranılacağı, sahabe, tabiln ve fakihlerin ihtilaf sebepleri, ehl-i hadis ve ehl-i re'y arasındaki farklar, müctehid imarnlara tabi
olmanın gereği gibi konular yer almaktadır. Eser, ilirnde ilerleyebilmenin yolu
ve hadisin iyi bir kul olabilmek için öğre
nilmesi gerektiğine dair iki hatime ile son
bulmaktadır. Kendilerinden alıntı yapılan
müelliflerle kitapları belirgin şekilde zikredilen eser Muhammed Behcet el-Baytar tarafından yayımlanmıştır ( Dımaşk
1353; Kahire 1380/1961; Beyrut 1979, 1986,
1408/1987, 1989).

Kavala'dan bir görünüş
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KANDEMİR

KAVALA
Yunanistan'ın
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Makedonya kesiminde
liman şehri.

~

Ege denizinin kuzey sahilinde Selanik
ile Dedeağaç (Aiexandropolis) arasında yer
alır; ıssız bir Ortaçağ yerleşim bölgesinde
Osmanlılar tarafından kurulmuştur. Kavala, Kuzey Ege'ye doğru çıkıntıyapan kayalık bir burunda iyi korunmuş olup günümüze ulaşan bir Bizans ve Osmanlı kalesinin hakim olduğu alanda bulunur. Yeni
kurulan mahalleler eski merkezin batı ve
doğusundaki dağlara doğru kademeli bir
şekilde yelpaze biçiminde açılır. Kanuni
Sultan Süleyman döneminden beri ticari
mekanlar kalenin altındaki düzlükte ve
liman boyunca yoğun! aşmıştır.
Kavala, karşısındaki Taşöz (Thasos) adasının bir kolonisi olan kadim Neapolis şeh
rinin devamı olarak kabul edilir. Roma
devrinde ise denizden 16 km. içerideki
Philippi şehrin e bağlıydı. Geç antikite döneminde bu şehrin yıkılışının ardından
Neapolis kendi bağımsızlığını kazandı.
İmparator lustinianos tarafından yeniden
güçlendirilen şehir, Slavlar ile Bulgarlar'ın
istilalarına uğradıysa da IX. yüzyılda Philippi'yi işgal eden Bizanslılar'ın elinde kaldı. Bu dönemlerde Christopolis adıyla tanın dı ve bir piskoposluk merkezi oldu.
XIII. yüzyıldan itibaren başpiskoposluk

