
iBNÜ'I-KAS 

lbnü'I-Kas'ın De/a'ilü '1-~<ble adlı eserinin il k iki sayfas ı (Beyazıt Devlet Ktp. , Veıiyyüddin Efendi, nr. 2453) 

ram krokisiyle (Zeitschrift, S. 40) Roma'ya 
dair en eski Arap krokisini (a.e., s. 52) ihti
va etmesi bakımından da önem taşır ( a. e., 
s. 7-8). Yaküt el-Hamev1Mu'cemü'1-bü1-
ddn'da Kabe maddesinde, İbnü 'l-Adlm 

Bugyetü 't-ta1eb'de çeşitli yerlerde (ı. 
360, 373, 395. 439) bu eserden alıntılar 
yapmıştır. De1d'ilü '1-.lfıble'nin Beyrut'ta 
Circls Efendi'nin özel kütüphanesinde 
mevcut nüshası kendisi tarafından tanıtı
larak bazı parçaları neşredilmiştir ( el-Meş
nl<:, XVI 119131. s. 439-442) . Ayrıca lgnaty 
Y. Krachkovsky'nin 1914 yılında yazdığı bir 
makalede incelediği bu nüsha (ayrıca bk. 
TarTI]u'l-edebi'l-cogra{iyyi 'l-'Arabr, ı . 230-
232) daha sonra Kahire'de el-Hizanetü't
TeymQriyye'ye (nr. 103) intikal etmiştir. 
Fuat Sezgin. Beyazıt Devlet Kütüphane
si'ndeki diğer nüshanın (Veliyyüddin Efen
di, nr. 2453.vr. 1478

- 1698
) kısa birtanıtma 

ve değerlendirme yazısı ile birlikte tıpkı
basımını yapmıştır (bk. bibl.). Kaynaklar
da İbnü'l-Kas'ın ayrıca fıkha dair el-Mit

tdf:ı ve el-Mevd.lfit ile Edebü '1-cedel adlı 
kitapları olduğu, fıkıh usulü, feraiz ve ka
dınların ihram giymesi konusunda da bi
rer eser yazdığı kaydedilir. Bunlardan e1-
Mittd]J. bazı alimler tarafından şerhedil
miştir (Keşfü'?-?Unün, Il, I 769) 
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İBNÜ'l-KASIH 
(~~1.:,;1) 

Ebü'l-Beka NCırüddin Ali b. Osman 
b. Muhammed ei-Uzri 

{ö . 801/1399) 

Kıraat alimi. 
_j 

3Heceb 716'da (21 Eylül 1316) Bağ
dat'ta doğdu. İbn Hacer isim zincirini Ali 
b. Muhammed b. Kasıh olarak zikretmiş
se de Sehavl'ye göre bu doğru değildir. İlk 
öğrenimini tamamladıktan sonra Mısır'a 
giden İbnü'I-Kasıh. burada kıraat alimi İs
mail b. Yusuf ei-Küftl'den arz yoluyla Şa
tıbl'nin lfırzü'1-emdni adlı eserini oku
du. Ayrıca İbnü'I-Cündl, MeydQml, İbn 
Ebü'I-Havafir gibi alimierin kıraat dersle
rine devam ederek aşere*yi tahsil etti ve 
icazet aldı (Sehavl. V. 260; ibnü'I-Cezerl, 1, 
555). Kıraat ilminde derinleştikten sonra 
bu konuda eserler telif ederek zamanın 
önde gelen alimleri arasında yer aldı. M er
dan! Camii'nde kıraat dersleri verdiği be
lirtilen İbnü 'I-Kasıh'tan İbnü ' z-Zeratltl, 
Sehavl'nin hocalarından Zeynüddin Rıd
van b. Muhammed ei-Akabl ve Burhan 
es-Salih! gibi şahsiyetler istifade etti. Şa
fii mezhebine mensup olan İbnü'I-Kasıh 
Zilhicce 801'de (Ağustos 1399) vefat etti. 

Eserleri. 1. Sirdcü'1-.lfari'i 'l-mübtedi 
ve te?;kdrü'l-mu.lfri'i'l-müntehi. Şatıbl'
nin lfırzü'l-emdni adlı kaslde-i lamiyye
sinin şerhidir (Bulak I 293; Kahire 1304, 
I 40 I/198 I). Z. Te1l].işü '1-tevd'id ve ta_lf
ribü'1-mütebd'id. Yine Şatıbl'nin 'A_lfile
tü etrdbi'1-.lfaşd'id adlı kaslde-i raiyye
sinin şerhi olup Abdülfettah el-Kadi'nin 
tahkikiyle neşredilmiştir (Kah ir e i 368/ 
ı949). 3. Kurretü '1-'ay n fi'1-tet]J. ve '1-
imdle ve beyne'l-lai?-ayn (İstanbul I 285/ 
ı868). Çeşitli kütüphanelerde yazma nüs
haları bulunan eserde konular yedi kıra
atle sınırlı olarak sürelerin tertibine göre 
ele alınmıştır. 4. Muşta1a]J.u'l-işdrdt fi'1-
.lfırd'ô.ti's-§eld§ete 'aşere'l-merviyyeti 
'ani'§-§i}fat. Ebu Ca'fer el-Karl, İbn Mu
haysın. Hasan-ı Basri, Ya'küb ei-Hadraml, 
A'meş ve Halef b. Hişam'ın kıraatlerinin 
ele alındığı eserin Süleymaniye (Reşid 
Efendi, nr. 26/1; Fatih. nr. 57/2. vr. ı 2b-
9ı al ve Hacı Selim Ağa (nr. 30) kütüp
hanelerinde nüshaları vardır (ayrıca bk. 
Brockelmann . GAL Suppl., ır. 212). s. 
Tu]J.fetü '1-endm ti'l-va_lffi 'ale '1-hemze 
Ii-lfamza ve Hişdm (Süleymaniye Ktp., 
Darülmesnev!. nr. 7. Beşir Ağa, nr. ı. Hacı 

Mahmud Efendi. nr. 350/4. vr. ı 07b-ı37a, 

Erzincan. nr. 153. vr. 98- ı24. Fatih. nr. 59/ 
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ibnü ' I -Ka s ıh'ın Mu(ıtaşarü'l-Emalf adlı eserinin müellif hattı nüshasının ilk ve son sayfaları 
(Süleymaniye Ktp., Erzincan , nr . 4) 

2, vr. 45b - 93b, nr. 67/1, vr. Jb·20b, Çelebi 
Abdullah Efendi, nr. 13, vr. 25-101, Bağ
datlı Vehbi Efendi, nr. 41,52 varak; Hacı 
Selim Ağa Ktp ., nr. 8, 52 varak; ayrıca bk. 
a.g.e., a_y_). 6. el-Kaşidetü'l-'a1eviyye 
fi'1-~ırô.'ô.ti's-seb'. Müellif hattıyla 801'
de (1399) yazılmış bir nüshası Bursa Eski 
Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi'n
dedir (Haraççıoğlu , nr. 743). 7. e1-Emô.1i 
şerf:ıu '1-Kaşideti'1- 'a1eviyye ii'l-~ırô.'ô.
ti's-seb'. Müellif bu eserinden bir sonra
ki muhtasarının mukaddimesinde söz et
miştir. 8. Mul]taşarü'1-Emô.1i ii şerf:ıi'1-
Kaşideti'1- 'a1eviyye ii'1-~ırô.'ô.ti's-seb '. 

796 (1394) t arihli m üellif hattı n üshası 

Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(Erzincan, nr. 4). 9. Tuf:ıietü't-tullô.b ii'1-
'ameli bi-rub'i'1-ustur1ô.b. Doksan bab 
olarak düzenlendiği belirtilmektedir (Keş
fü ';g:-;g:unün, I, 369; Brockelmann, GAL, II, 
214; Suppl., II, 212)_ 1 O. Hidô.yetü'1-müb
tedi ii ma'riieti'l-ev~iiti bi-rub'i'd-dô.'i
re elle~i'a1eyhi'1-mu~antarô.t. Bir ön
ceki eserin muhtasarıdır (Keşfü '?·?Unün, 

II, 2041). 11. Dür re tü '1-eikô.r ii ma'riieti 
ev~iiti'1-1eyli ve'n-nehô.r. 12. el-Men
he1ü'1-'a~b.1 3. İttiiô.~u'1-~urrô.' (son üç 
eserin yazma nüshaları bk_ Brockelmann , 
GAL Suppl., ll , 212). 14. Te~kiretü'1-aş
f:ıô.b ii ta~diri '1-i'rô.b . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Sehavi, eçf-Qau'ü'l-ta.mi' , V, 260; ibnü'J-Ceze
ri, Gayetü 'n-Nihaye,l, 555 ; ibn Hacer. inba'ü '1-
gumr, IV, 71-72; SüyQti, l:füsnü '1-muf:ıac;fara, 1, 
510; Keş{ü '?·?uniın, 1, 369,647, 738; ll , 1159, 
1163, 1325, 1341, 1711, 2041; izat:ıu'l ·mek
nCın, I, 243, 272; Hediyyetü ' l-'ari(in, I, 727 ; 
Serkis. Mu'cem, I, 209; Brockelmann. GAL, ll, 
214; SuppL, II , 212; Zirikli. ei-A'Iam, V, 127; 
Kehhale. Mu'cemü 'l-mü'elli(in , VII , 148. 

r 

L 

~ MEHMET A Li SARI 

İBNÜ'I-KASIM 
( ,..... lAJI .:,.o f) 

Ebu Abdiilah Abdurrahman b. Kasım 
b. Halid ei-Utaki ei-Mısri 

(ö . 191/806) 

İmam Malik'in 
önde ge len talebelerinden. 

_j 

128 (746) yılında Filistin'in Remle şeh
rinde dünyaya geldi. 131 (749), 132 ve 
133'te doğduğuna dair rivayetler de var
dır. Mekke'nin fethedildiği gün Taif'te esir 
alınarak Hz. Peygamber'in yanına getiri
lip onun tarafından azat edildikleri için 
Utakiyyln ve Utaka diye anılan topluluk
tan Hacrü Himyer kabilesine mensup Zü
beyd b. Haris ei-Utakl'nin mevlasıdır. Aile
si Remle'den göç ederek Kahire'ye yerleş-

iBNÜ'I-KASIM 

miş olup babası divanda görevliydi. İb
nü'I-Kasım, Kahire'de Ebu Yahya Abdür
rahim b. Halid ei-Cumahl, Ebu Halid Tu
leyb b. Kamil ei-Lahml ve Ebu Amr Sa'd 
b. Abdullah ei-Meafirl'den ders aldı. İmam 
Malik'in görüşlerini bu hocaları aracılığıy
la öğrendikten sonra Medine'ye giderek 
Malik' e öğrencilik yaptı ve onun vefatma 
kadar çeşitli aralıklarla yirmi yıl dersleri
ne devam etti. Ayrıca Leys b. Sa'd, İbnü'I
Macişun, Müslim b. Halid ez-Zenci, Süf
yan b. Uyeyne, İbn Ebu Hazim. Nafi' b. 
Abdurrahman gibi alimlerden de öğre
nim gördü. Yahya b. Main. Nesa! ve Ebu 
Zür'a onun sika olduğunu söylemişler, Bu
har! e1-Cô.mi'u'ş-şaf:ıil:ı'inde bir rivaye
tine , Ebu Davud e1-Merô.sil'de ve Nesa! 
es-Sünen 'inde çeşitli rivayetlerine yer 
vermişlerdir. Kendisinden oğlu Musa, As
bağ b. Ferec. Haris b. Miskin, Sahnun, Ysa 
b. Dinar ve kardeşi Abdurrahman b. DI
nar ei-Kurtubl, Ebu Muhammed İbn Ab
dülhakem, Ebu Abdullah İbn Abdülha
kem, İbnü'I-Mewaz ve Yahya b. Yahya ei
Leysl gibi şahsiyetler hadis ve fıkıh tahsil 
etmiştir. On yedi defa hacca giden İbnü'I
Kasım, son haccında Mekke'den döndük
ten birkaç gün sonra hastalanıp 9 Safer 
191 (25 Aralık 806) tarihinde Kahire 'de 
vefat etti ve Kar3fetüssuğra Kabrista
nı 'na defnedildi. 192 yılında öldüğü de ri
vayet edilir. İbnü'I-Kasım , zamanında 
zühd ve takvasıyla tanınan alimlerden 
biri olup bu konuda mürşidi Süleyman b. 
Kasım ei-Mısrl idi. İdarecilerden hediye 
kabul etmez, vali ve kadılarla yakınlık kur
mazdı. Münzevi bir hayat yaşar, mescid
den dışarı çıkmayarak ilim öğretmekle 
meşgul oludu. Bunda hacası Malik'in il
mi yaymaya yönelik teşviklerinin de et
kisi olmalıdır. 

Hocaları daha ziyade ehl-i hadisten ol
duğu halde İbnü'I-Kasım'ın re'y ekolüne 
meyli fazla idi. Re'y taraftarların ın hadis 
ehlinin yoğun eleştiris ine maruz kaldığ ı 

bir dönemde e1-Müdevvene'nin birçok 
yerinde "bu benim re'yim" ifadesini kul
lanması da bunu açıkça ortaya koymak
tadır. Fıkhl meselelerde bir müctehid tav
rıyla görüş bildirmiş. hacası Malik' e çeşitli 
konularda muhalif kalmıştır. Ebu Ubeyd 
Kasım b. Halef ei-Cübeyrl et-Turtuşl, En
dülüs Emevl Halifesi ll. Hakem'in emriy
le bu görüş farklılıklarını delilleriyle birlik
te et-Tavassut beyne Malik ve İbni'1-
Kiisım fi'l-mesô.'il elleti il]te1eiô. fihô. 
min mesô.'ili'1-Müdevvene adlı kitapta 
bir araya getirmiş (Miknas, Hizanetü'l-ca
mii ' l-keblr, nr. 218), eserin mukaddime 
kısmı Muhammed Hüseyin es-Süleyman! 
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