
fQzurrahman Zeynullah'ın tahkikiyle neş
redilmiştir (I-lll, Medine ı 990). 
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li] YAVUZ KöKTAŞ 

şAşl, Kasım b. Muhammed 
(~ı.;.ı~ ~~i'O""l§) 

Ebü'l-Hasen Kasım 
b. Muhammed b. All eş-Şaşl 

(ö. 400/ 1010 civarı) 

Muhammed b. Ali ei-Kaffal 
eş-Şaşi'nin oğlu; 

Şafii fakihi 
(bk. KAFFAL, Muhammed b. Ali). 

şAşi, Muhammed b. Ahmed 
(~J.;J!...~.c.>l~~) 

Ebu Bekr Fahrü'l-islam Muhammed 
b. Ahmed b. el-Hüseyn eş-Şaşl el-Fariki 

(ö. 507/ 1114) 

Şafii fakihi. 

_j 

_j 

Aslen Şaş (Taşkent) Türkleri'nden olup 
Muharrem 429 ( Ekim-Kasım 1 037) veya 7 
Muharrem 427 (11 Kasım 1035) tarihinde 
Meyyafarikin'de doğdu. Bazı çağdaş eser
lerde ismi, künyesi, nisbesi ve mezhebi ay
nı olan Muhammed b. Ali el-Kaffal ile ka
rıştırıldığı için kendisine yanlışlıkla Kaffal 
lakabı nisbet edilmektedir (mesela bk. 
Brockelmann, GAL, ı , 489; Suppl. , 1, 674; 
Zirikll, VI. 2 ı O) . Meyyafarikin'de Kadı Ebu 
Mansur Muhammed b. Şazan et-Tusl'den, 
Diyarbekir'de Ebu Abdullah Muhammed 
el-Kazerunl'den fıkıh dersleri aldı. Daha 
sonra Bağdat'a giderek Ebu İshak eş-ŞI
razi'ye muld oldu; ölümüne kadar kendi
sinden faydalandığı hocasına Horasan (NI
şabur) yolculuğunda eşlik etti. Bağdat ve 
Mekke'de fıkıh ile eectel dersleri aldığı ve 
hadis dinlediği kişiler arasında İbnü's-Sab
bağ. Ebu Ya'Ia el-Ferra ve Ebu Bekir Mu
hammed b. Sabit el-Hucendl gibi alimler 
bulunmaktadır. Ebu İshak eş-Şirazi'nin ölü
münün ardından Bağdat'ta Şafii mezhe
binin reisliğini üstlenen Şaşl zühdü ve tak
vası sebebiyle Cüneyd lakabıyla anılırdı . 

Önceleri Bağdat'ta kendi yaptırdığı med-

resede ders verdi. 19 Muharrem 482 (3 Ni
san 1 089) tarihinden itibaren Tacülmülk'ün 
Bağdat'ta inşa ettirdiği el-Medresetü't
Taciyye'de müderrisliğe başladı. 504 Mu
harreminde (Temmuz-Ağustos 1 1 10) Bağ

dat Nizarniye Medresesi'nde müderris ola
rak görevtendirildiyse de bir müddet son
ra aziedildL Daha sonra yeniden görevlen
dirildiği bu medresede tedrls faaliyetleri
ni ölünceye kadar sürdürdü. Derslerine ve
zir! er ve diğer devlet adamları da katılı
yordu. Fıkhl görüşleri özellikle Nevevi'nin 
el-Mecmu'u olmak üzere Şafii fıkıh kitap
larında nakledilmiştir. İbn Mahmuye diye 
tanınan Ebü'l-Hasan Ali b. Ahmed el-Yez
dl, Silefı. Şühde el-Katibe. İbn Ebu Ren
deka et-Turtuşl, İbn Serhan ve Ebu Bekir 
İbnü'l-Arabl gibi şahsiyetler ondan fıkıh ve 
fıkıh usulü, eectel ve kelam dersleri aldı 
yahut hadis rivayet etti. 25 Şewal507'de 
(4 Nisan ı ı 14) Bağdat'ta vefat eden Şa
şl'nin kabri Babüebrez Kabristanı'nda ho
cası Şlrazl'ninkinin yanındadır. Ölümü için 
16 Şewal (26 Mart) tarihi de kaydedilmek
tedir ( İbnü ' I-Cevzl, VII , 138; İbn Keslr, el
Bidaye, X II , 178; krş. Tabal):atü ful):aha'i 'ş

Şafi'iyyin, ıı. 531). İbn Asakir'in 577 (1181 ) 
( Tebyinü ke?ibi'l-mü{teri, s. 307) ve Mu
sannif'in 505 ( 1111-12) olarak zikrettikle
ri (Tabal):atü'ş-Şafi'iyye, s. 198) yıllar istin
sah hatasından kaynaklanmış olmalıdır. 
Şaşl'nin , kendisi henüz hayatta iken fet
va makamına erişen Ebü'I-Muzaffer Ah
med ve Ebu Muhammed Abdullah adlı iki 
oğlu vardır. 

Eserleri . 1.lfilyetü'l-'ulema' ii ma'ri
teti me?dhibi'l-tu]fahd'. Abbas! Halifesi 
Müstazhir-Billah'a (ı 094-11 18) ithaf edildi
ğinden el-Müsta?hiri ismiyle de bilinen 
kitabın mukaddimesinde. Müstazhir-Bil
lah'ın şer'l sınırların dışına çıkmadan ter
cihte bulunabilmesi için eserde her mese
leyle ilgili farklı mezheplere ait ictihadla
rın ortaya konulduğu belirtilmektedir (Hil

ye, ı . 53-54) Kitabın tertibinde Şlrazl'nin 
el-Mühe??eb'inin etkisi görülmektedir. 
Her meselede önce Şafiller'in, ardından di
ğer Sünni mezheplerin görüşleri aktarılır. 
Bazan Şla'nın ve Zahiriyye'nin ictihadları
na da yer verilir. Zaman zaman görüşler 
arasında tercihte bulunulur. Bu tutum Şa
şl'nin mezhep taassubuna kapılmadığını 
göstermektedir. lfilyetü '1-'ulema' Yasin 
Ahmed İbrahim Derardike (1-111. Beyrut-Am
man 1400/1980 !eksik bir neş irdirJ. 1-Vlll , 
Arnman 1988) ve Said Abdülfettah (I-lll, 
Mekke-Riyad 141 7/1996) tarafından yayım

lanmıştır. Ebu Abdullah Muhammed b. 
Muhammed b. Behram ed-Dımaşki ( ö. 

705/1305) eseri TuJ:ıfetü'n-nübehd' ti']Jti-

SASI. Muhammed b. Ahmed 

lati'l-'ulema' adıyla ihtisar etmiştir. Şa
şl'nin lfilyetü'l- 'ulemd'nın şerh i gibi ka
bul edilen el-Mu'temed adlı bir kitabı da
ha vardır. z. el-'Umde ii türu'i'ş-Şati'iy
ye. Halife Müstazhir-Billah'ın oğlu Umde
tüddln Müsterşid-Billah'a ithaf edilmiştir. 
Kati b Çelebi'nin el- 'Umde'nin şerhlerine 
dair verdiği bilgiler ( Keş{ü'?·?UnQn, 11 , 1170) 
yanlıştır. 3. Tell)işü'l-]favl ti'l-mes'eleti'l
melilsube li-Ebi 'l-'Abbds b. Süreye ti 't
tala]f. Şafii alimlerinden İbn Süreye tara
fından ortaya atıldığı için ona nisbetle anı
lan ve kısır döngü içeren boşama ifade
siyle ilgili fetvayı (bk. İBN SÜREYC, Ebü'I

Abbas) desteklemek üzere yazılmış bir ri
saledir (son iki eserin nü shala rı için bk. 
Brockelmann. GAL, 1, 489; Suppl., I, 674). 
Şaşl'nin kaynaklarda adı geçen diğer eser
leri de şunlardır: eş-Şati (ibnü's-Sabbağ'ın 
Şafii fıkhına dair eş-Şamil ad lı eserinin yir
mi ciltlik şerhidir). eş-Şati ii Şer]J.i Mu]J
taşari'l-Müzeni (muhtemelen bu ikisi ay

nı eserdir) , et-Tergib. Bağdatlı İsmail Pa
şa, Şaşl'ye el-Müsa'id 'ala ma'riieti'l-]fa
va 'id isimli bir kitap nisbet etmektedir 
(Hediyyetü 'l-'arifin, ll , 8 1 ). Brockelmann el
Uşul adıyla çeşitli baskıları yapılmış olan bir 
kitabı İshak b. İbrahim eş-Şaşl. Kaffal eş
Şaşl ve Muhammed b. Ahmed eş-Şaşl'nin 
eserleri arasında saymaktadır ( GAL, 1. 490; 
Suppl., ı . 294, 307; ayrıca bk. şA.şi, Ebu Ali) . 

Ancak Hanefi fıkıh usulüne dair olması ve 
içinde İbnü's-Sabbağ'ın (ö 477/1084) eş
Şamil'ine atıfta bulunulması kitabın üç 
Şaşl'ye de nisbet edilmesinin mümkün ol
madığını göstermektedir. Darü'l-kütübi'l
Mısriyye'de kayıtlı (Fıkh Şafii, nr. 1141 ) Fe
tdva'l-Kattal de (Fuad Seyyid , I, 311; Zirik-
11, VI, 210) yanlışlıkla Muhammed b. Ah
med eş-Şaşl'ye izafe edilmiştir. 
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