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KAsANi 
( .dl..ıls:Jf) 

Alaüddln Ebu Bekr b. Mes'ud 
b. Ahmed el-Kasanl 

(ö. 587/1191) 

Hanefi fakihi. 
_j 

Orta Asya'da Fergana bölgesinde Sey
hun nehrinin kuzeyinde yer alan Kasan'
da (Kaşan) doğdu. Hocaları arasında daha 
sonra kayınpederi olan Alaeddin es-Se
merkandl. öğrencileri arasında ise oğlu 
Mahmud ve el-Mu]faddimetü'l-Gazne
viyye adlı eserin müellifi Ahmed b. Mu
hammed el-Gaznevl gibi alimler bulun
maktadır. "Melikü'l-ulema" lakabıyla anı
lan Kasani'nin asıl şöhreti. Alaeddin es
Semerkandl'nin Tu]J.fetü '1-fu)fahô' isim
li kitabına yazdığı Bed d 'i'u 'ş-şanô'i' adlı 
şerhinden kaynaklanmaktadır. Bundan 
çok memnun kalan hacası bir fıkıh alimi 
olan kızı Fatıma'yı ona nikahlamış ve me
hir olarak da bu eseri kabul etmiştir. Özel
likle bu evlilikten sonra Kasanl, eşi ve ka
yınpederinin ortak fetva vermeye başla
dıkları kaydedilir (bk.FATIMA bint AIAED· 
DİN es-SEMERKANDİYYE). 

Çeşitli ilim yolculuklarına çıkan Kasani 
bir ara Konya'ya giderek Selçuklu Sultanı 
I. Mesud'un sarayında kalmış ve bu sıra
da bazı ilmi tartışmalara katılmıştır. Şa'
ranl nisbeli bir alimle (İA, VI, 700) mücte
hidlerin ictihadlarında isabetli olup olma
dıkları konusunda yapılan bir tartışmada 
adı geçen zat. Ebü Hanife'den her müc
tehidin kendi ictihadında isabetli olduğu 
görüşünün nakledildiğini ileri sürmüş, 
Kasani ise Ebü Hanife'den müctehidlerin 
ictihadlarında isabetli oldukları gibi hata 
da yapabileceklerinin ve yalnız birisinin 
isabet edeceğinin nakledilmiş olduğunu 
söylemiştir. Bu arada Kasani rakibinin gö
rüşünün Mu'tezile'ye ait bir görüş oldu
ğunu söylemiş ve kırbacıyla ona vurmaya 
kalkışmıştır. Bunun üzerine sultan Kasa
ni'nin Konya'dan uzaklaştınlmasını iste
mişse de vezirin araya girmesiyle Halep'
te bulunan Nüreddin Mahmud Zengl'
nin yanına elçi olarak gönderilmiştir (Ku
reşT, ıv. 26; M. Ragıb et-Tabbah. ıv. 305-

306) Bu olayın 541-543 (1 146-1148) yıl
ları arasında vuku bulmuş olması muhte
meldir. Halep'te ilim adamları ve öğren
ciler arasında büyük itibar gören Kasa
ni. Zengl tarafından Halaviyye Medre
sesi'ne hoca olarak tayin edildi ve ha
yatının sonuna kadar burada ders ver
di. Kasani 1 O Receb 587'de (3 Ağustos 

1191) H alep'te vefat etti ve makam-ı İb
rahim'in sağ tarafında bulunan hanımının 
kabri yanına defnedildi. Bu mezarlar za
manla önemli bir ziyaretgah haline gel
miştir. 

Kasanl. özellikle Bedô'i'u 'ş-şanô'i' adlı 

eserindeki düzen ve sağlam mantık örgü
sünden de anlaşılacağı üzere fıkıh ve fıkıh 
usulünde derin bilgi sahibiydi. Ayrıca dev
rinde yapılan kelaml tartışmalardan uzak 
kalmamış ve bilhassa Mu'tezile ile bid'at 
ehline karşı mücadele etmiştir. 

Eserleri. Kasani'nin bilinen eri önemli 
eseri BedaYu' ş-şana'r* ii tertibi'ş-şe
rô'i'dir (1-VII, Kahire 1327-ı328; nşr. Ali 
Muhammed Muavvez -Adil AhmedAbdül
mevcOd, 1-X, Beyrut 14 ı 8/1 997) . Eser, Ala
eddin es-Semerkandl'nin Kudürl'nin el
Mu.l]taşar'ına dayanan Tu]J.fetü'l-fu]fa
hd' adlı kitabının şer hi olarak kaleme alın
makla beraber klasik anlamda bir şerh 
olmayıp yepyeni bir sistemle yazılmıştır. 
Bu sebeple fıkıh tarihçileri arasında Be
dô'i'u 'ş-şanô'i'in Tu]J.fetü'l-fu)fahô' ile 
şerh- metin ilişkisi tartışmalı dır. Bir ta
raftan Kasani'nin hocasının eserine ta
mamen sadık kaldığı ileri sürülüp onun 
bizzat hocasının nezareti altında Tu]J.fe'yi 
yeniden kaleme almış olması ihtimaline 
işaret edilirken ( Kavakcı, Xl ve XII. Asır/ar· 

da Karahanlılar, s. 125) diğer taçaftan 
Tu]J.fe ve Kudürl'nin el-Mu.l]taşar'ı ile 
karşılaştırıldığında gerek içerik gerekse 
metot bakımından müstakil bir kitap sa
yıldığı ve Tu]J.fe'nin şerh i olarak gösteri!- . 
mesinin doğru olmayacağı belirtilmiştir 
(Spies, XLI ı ı 969 ı. s. 20). Joehen Gentz. 
Bedô'i'u'ş-şanô'i'e dayanarak islam hu
kukunda kefalet konusunu incelemiştir 
("Die Bürgschaft im islamisehen Recht 
nach al-Kasan!", Zeitschrift {ür uergle

ichende Rechtswissencha{t, LXI ı 19601. 

s. 86-180) . 

Brockelmann Kitôbü't-Te'vilôt adlı bir 
eseri Kasani'ye izafe ederse de ( GAL, ı, 

465) onun belirttiği nüsha (Ragıb Paşa 
Ktp., nr. 32/4) Abdürrezzak b. Ahmed el
Kaşanl'ye ait Te'vilôtü'l-Kur'ôn'dır (krş. 
GAL, Il, 262; Suppl., ll, 280). Ayrıca es
Sultônü'l-mübin ii uşuli'd-din adında 
kelamla ilgili bir eser daha Kasani'ye nis
bet edilmiştir (Kureşl , IV, 27; Keşfü'?-?U

nün, ll, 996) . Bu eserin el-Mu'temed 
fi'l-mu'te]fad adıyla da anıldığı belirtilir 
(Leknevl, s. 53). 
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KAsANi, Ahmed 
( .)l...ıls:Jf ~ı) 

Ahmed b. CeUıliddln el-Kasanl 
(ö. 949/1542) 

Nakşibendi şeyhi. 
_j 

866'da (1461) Fergana bölgesinde yer 
alan Ahslkes'in Kasan kasabasında dün
yaya geldi. Bir seyyid ailesine mensup ol
duğundan "mahdüm-ı a'zam" diye anılır. 
Gençliğinde medrese tahsili yaparken 
manevi bir cezbe ile ruhi sıkıntıya düştü
ğü kaydedilen Kasanl. çevresindeki insan
lardan derdine çare bulamayınca bir tav
siye üzerine Taşkent'e gidip Nakşibendl 
şeyhi Hace Ubeydullah Ahrar'ın halifele
rinden Muhammed Kadi'ye intisap etti. 
On iki yıl şeyhinin sohbetlerine katılıp 
kendisine hizmet ettikten sonra icazet 
alarak memleketine döndü. Fakat Ka
san'daki kargaşadan usandığı için Semer
kant'a göç edip şehrin yakınlarındaki Deh
bld köyüne yerleşti. Zaman zaman Bu
hara. Ahslkes ve Semerkant'a gidip gel
mekle birlikte genellikle Dehbld'de otur
du. 21 Muharrem 949'da (7 Mayıs 1542) 
burada vefat etti. 

O dönemde bölgeye hakim olan ŞeyM
ni hanları ile sıkı ilişkiler içine giren Ah
med ei-Kasanl. Risôle ii beyemi Silsile-i 
Na]fşibendiyye adlı eserini Şeybanller'
den Canı Beg'in isteği üzerine kaleme 
aldı. İskender ve isfendiyar hanlardan 
himaye gördü. Kendisine intisap eden 
Ubeydullah Han onunla daha sık görüşe-
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