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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. 
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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-
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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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tarafından İbnü'l-Kassar'ın el-Mu]faddi
me fi'l-uşul adlı eserinin sonunda neşre
dilmiştir (Beyrut ı 996, s. 207-2 ı 5). 

· Malikiler, daha erken devirlerden itiba
ren İmam Malik'in görüşleri konusunda 
özellikle İbnü'l-Kasım, Eşheb el-Kaysi gi
bi öğrencilerinin rivayetlerini esas kabul 
etmişlerdir. Birbirine dargın olan İbnü'l
Kasım ile Eşheb'in fıkhl bilgileri Maliki 
alimleri arasında tartışma konusu edil
miş. EbO Abdullah İbn Abdülhakem, Eş
heb'in üstün olduğunu ileri sürerken Yah
ya b. Yahya el-Leyslve İbn Lübabe, İbnü'l
Kasım'ı desteklemiş, SahnOn ise her iki
sinin de fıkıhta aynı seviyede bulundu
ğunu, ancak Eşheb'in hadisçilikyönünün 
daha güçlü olduğunu vurgulamış ve İbn 
Vaddah da bu konuda ona katılmıştır. Fa
kat Nesa!, hadiste de İbnü'l-Kasım'ın Eş
heb'den üstün ve el-Muvatta' rivayetleri 
arasında onun rivayetlerinin en sağlam 
o lduğunu savunmuştur. Bazıları ise İb
nü'l-Kasım'ın borçlar hukuku, Eşheb'in 
ceza hukuku ve İbn Vehb'in de hac konu
suna daha çok vakıf bulunduğunu belirt
mişlerdir. Öğrencisi Esed b. Furat. İbnü'l
Kasım'ın imam Malik'in yerini dolduracak 
seviyede olduğunu ifade etmiş, Malik'ten 
okumak için Medine'ye gittiğinde onun 
vefatını haber alan SahnOn'a Mısır'daki 
İbnü'I-Kasım tavsiye edilerek onun "kü
çük Malik" olduğu söylenmiştir. Yahya b. 
ömer ei-Kinanl. İ{ıtildtü İbni'l-Kasım 
ve Eşheb adlı eserinde İbnü'l-Kasım ile 
Eşheb'in görüş ayrılıklarını deriemiştir 

(Muranyi, S. 193). Bu iki alim arasındaki 
görüş ayrılıkları, İbnü'I-Kasım'ın görüşle
rinin el-Esediyye yoluyla yayılmasından 
sonra ortaya çıkmış olmalıdır. 

İbnü'I-Kasım. İmam Malik'in Mısırlı öğ
rencilerinin en genci, son derslerine ka
tılan ve onun görüşlerini en iyi bileni idi. 
Malik'in derslerinde tuttuğu notlardan 
oluşan 304 cilt hacminde bir fıkıh kolek
siyonu ve yine ondan dinlediği yirmi ki
tap bulunduğu rivayet edilmektedir (Ka
di iyaz, ı. 434). Maliki mezhebinin Mısır' 

da ve bütün Kuzey Afrika ile Endülüs'te 
yayılmasında en büyük pay İbnü'l-Kasım'a 
aittir. Onun rivayet ve görüşleri başta As

. bağ b. Ferec ve Isa b. Dinar olmak üzere 
Yahya b. Yahya ei-Leysl, Halid b. Mu
hammed ei-Kurtubl ve Abdurrahman b. 
Ebü'l-Gumr gibi öğrencileri vasıtasıyla 
Muhammed b. Ahmed el-Utbl'nin el-'Ut
biyye'sinde (el-Müstal].race), bundan ve 
diğer eserlerden naklen İbn E bO Zeyd el
Kayrevanl'nin ilk Maliki kaynaklarını der
lediği en-Nevfıdir ve'z-ziyfıdfıt adlı ki
tabında geniş şekilde yer almıştır. İbn 
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Rüşd el-Cedd'in el- 'Utbiyye'nin şerhi 
mahiyetindeki eseri el-Beyfın ve't-ta]J
şil de İbnü'I-Kasım'ın görüşlerinin nakle
dildiği önemli bir kitaptır. 

Maliki fıkhının el-Muvatta'dan sonra 
temel kaynağı olan el-Müdevvene, İb
nü'l-Kasım'ın rivayet ve görüşlerini top
layan en önemli eserdir. Malik'e bir süre 
öğrencilik yapmış olan E sed b. Furat, 
Irak'ta Muhammed b. Hasan eş-Şeyba
nl'den öğrendiği Hanefi mezhebine dair 
görüşleri Kahire'de İbnü'I-Kasım'a arzet
miş. İbnü'I-Kasım, bu meselelerle ilgili 
hem Malik'in görüşlerini hem kendi icti
hadlarını Esed'e aktarmıştır. Esed de bü
tün bunları, altmış kitap (bölüm) halinde 
derleyerek el-Esediyye adlı eserini mey
dana getirmiştir. Devrin diğer Maliki fa
kihi SahnOn, müellifinin karşı çıkmasına 
rağmen el-Esediyye'nin bir nüshasını 
elde ederek İbnü'I-Kasım'a tekrar arzet
miş, İbnü'I-Kasım daha önce tereddüt 
içinde olduğu meseleleri açıklamak. bazı 
yeni meselelerde görüş bildirmek suretiy
le çeşitli ilavelerde bulunmuştur. Sahil On, 
İbnü'l-Kasım'ın vefatından sonra tashih 
edilmiş nüshayı esas alarak son kısmı ha
riç olmak üzere eseri fıkıh konularına gö
re yeniden sistematik bir tasnife tabi tut
muştur. el-Muvatta'dan yaptığı alıntı
larla İmam Malik'in İbn Vehb, Eşheb el
Kaysi gibi ileri gelen talebelerinin ictihad
larını ekleyip kendisinin savunduğu gö
rüşleri de bazı hadisler ve sahabi görüşle
riyle destekleyerek esere son şeklini ver
miştir. el-Müdevvenetü'l-kübrfı adını 

koyduğu bu eser (Kahire ı 323, ı 324, ı 325, 

ı 345) büyük rağbetgörmüş ve üzerinde 
şerh , ihtisar vb. çalışmalar yapılmıştır (b k. 
ei-MÜDEWENETÜ'I-KÜBAA). Sahnün ta
rafından herhangi bir değişiklikyapılma
dan düzensiz şekilde bırakıldığı için el
Mu{ıtelita diye adlandırılan son kısım da 
günümüze ulaşmıştır (Fas Hizanetü'l-Ka
raviyyln, nr. 796). EbO İshakİbrahim b. 
·Abdurrahman ei-Berki'nin el-Esediyye'
yi İbnü'I-Kasım'a başvurarak tashih ve ih
tisar ettiği, Mısırlı Malikller'in bu nüsha
yı esas aldıkları (a.g.e., "!, 472), Eşheb ei
Kaysl'nin yine bu eseri esas alıp el-Mü
devvene adıyla bir kitap meydana getir
diği ve İbnü'I-Kasım tarafından hazırcı
lıkla suçlandığı da rivayet edilir (a.g.e., ı, 

449). 

İbnü'I-Kasım'a nisbet edilen Mecmu'a 
mine'l-es'ile vecceheh{ı ilfı Mfılik b. 
Enes, Risfıle fi'l-fı]fhi'l-Mfıliki (bu iki ri
salenin yazmaları için bk. Sezgin, 1/3, s. 
ı43), Kitfıbü'l-Mesfı'il ii büyu'i'l-fıcfıl 
(a.g.e. , 1, 439). Kitfıbü'l-Arfızive Kitfıbü 

Ümmi'l-veled (Muranyi, s. ı 38, ı 39) gi
bi eserler, onun rivayet ve görüşlerinden 
oluşan büyük fıkıh koleksiyonundan bazı 
bölümler olmalıdır. İbnü'I-Kasım ' ın el
Muvatta' rivayeti, Ebü'l-Hasan el-Kabi
sl'nin el-Müla{ı{ıaş limfı fi'l-Muvatta' 
mine'l-]Jadişi'l-müsned adlı eserinde 
nakledilmiş ve Muvatta'ü'l-İmfım Md
lik b. Enes, rivfıyetü İbni'l-Kasım ve 
tel{ıişü'l-Kabisi adıyla yayımlanmıştır 

(nşr. Muhammed b. Ali b. Abbas el-Mali
k!, Cidde ı 405/1 985). 
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J. Schacht, "Ibn al-~asım", EJ2(ing.), lll, 817. 

r 

!il ŞüKRÜ ÖZEN 

İBNÜ'l-KASIM es-SAN'AM 

(bk. YAHYA b. HÜSEYiN es-SAN'ANi). 
L ~ 

L 

İBNÜ'l-KASSAR 
(.)I..::Wf w-ı') 

Ebü'l-Hasen All b. Ömer 
b. Ahmed ei-Bağdadl 

(ö. 397 /1007) 

Miiliki fakihi. 
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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
EbO Bekir el-Ebherl'den fıkıh öğrendi. Ali 
b. Faz! es-Sütü ri es-Samir!' den hadis riva
yet etti. Kendisinden Kadı Abdülvehhab 


