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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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bilmek için evinin yanında ona bir ev tah
sis etti. Kasanı de Ubeydullah Han'ın bazı 
ruballerini şerhetti. Ayrıca Babür'ün yaz
dığı birkaç beyti Kasani'ye gönderdiği, 
Kasani'nin bunları şerhettiği ve "Risale-i 
Babüriyye" adını vererek Babür'e iade et

tiği belirtilmektedir. 

Nakşibendiyye tarikatının Kasaniyye 

kolunun kurucusu olan Kasanl. Nakşiben
dl geleneğine aykırı tavır ve tercihleri se
bebiyle zaman zaman tenkide uğramışsa 
da bu tercihlerinden vazgeçmemiş. ceh
rl zikre ve semaa izin vermiştir. Başı açık 

olarak dolaşmak. sohbetlerde kasideler 
okuyup vecde gelmek, teheccüd namaz
Iarını cemaatle kılmak, ikindi namazından 
sonra istiğfarı cehrl olarak yapmak Ka
sanl'nin eleştiriye uğrayan uygulamala

rındandır. Müridierin kabiliyetlerine gö
re eğitilmeleri gerektiğini savunmuş. bu 
sebeple bazılarını han, bazılarını cehrl zi

kirle yetiştirmiştir. İlk dönem Nakşiben
dl şeyhlerinin çoğu gibi vahdet-i vücudu 
benimsemiş . eserlerinde Mevlana Cela

leddin-i Rumi'nin Meşnevi'sinden sık sık 
alıntılar yapmıştır. 

Aynı dönemde yaşayan diğer bazı Nak

şibendl şeyhleri hakkındaki bilgiler sınırlı 
olduğu halde Kasani'nin sözlerini ve men

kıbelerini ihtiva eden beş ayrı eserin ya
zılmış olması onun şöhret ve etkisini gös
teren önemli bir husustur. Bunda seyyid 

ailesine mensup olmasının yanında Hace 
Ubeydullah Ahrar'dan sonra Orta Asya'

nın en mühim tarikatı olma sürecine gi
ren Nakşibendiyye'nin bir temsilcisi olu
şunun da etkisi vardır. Hakkındaki Fars

ça menakıbnameler şunlardır: Dost Mu
hammed Ahslkesl. Silsil e tü 'ş-şıddi]fin 
ve enisü '1- 'aşı]fin (İÜ Ktp., FY, nr. 69 ı, vr. 
ıb-93.): Kasım b. Muhammed Safayi Ka
tib, Enisü'Halibin (Tahran Üniversitesi 

Ktp., Mikrofilm Arşivi, nr. 1106, s. 168-

403); Muhammed Said Buharl. Cemera
tü 'ş-şev if (Gencbahş K tp. ı islamabad ı, 
nr. l 2528, vr. l b-227b); Ebü'I-Beka b. Hace 
Bahaeddin b. Mahdum-ı A'zam, Ca

mi'u '1-ma]famat (Beyazıt Devlet K tp ., 
Bayezid, nr. 9339, vr. ıb-205•): Hafız İbra
him, Mena]fıb-ı Mal]dum-ı A'?:am. 

Ahmed el-Kasani tasavvufi konular 
üzerine otuz civarında Farsça risale kale

me almıştır. İstanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndeki bir mecmua (FY, nr. 649, vr. 
ı b_ 2 50b) sırasıyla şu eserlerini ihtiva et
mektedir: Esrarü'n-nika]J., Risale der 
Sema', Risale-i Vücudiyye, Adabü's-
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salikin, Adabü'ş-şıddi]fin, Gencname, 
Büka'iyye, Naşi]J.atü's-salikin, Seva
dü'l-vech fi'd-dareyn, Tenbihü's-selô
tin, el-Veledü siiru ebihi, Nefa]J.atü 's
salikin, Risale-i Zikr, Şer]J.-i Ruba'iy
yat-ı 'U beydullah If an, Risale fi beya
ni Silsile-i Na]fşibendiyye, Şer]J.-i Çe
har Kelime, Silsil e tü 'ş-şıddi]fin, Risa
le-i Bıttil]ıyye, Mir'atü'ş-şafa, Zübde
tü's-salikin ve tenbihü's-sel{ıtin, Gül-i 
Nevruz, Mlracü'l-kamilin, Mürşidü's
salikin, Vakı'a-i lfa]f]faniyye, Risale-i 
Babüriyye. Özbekistan Fenler Akademi
si Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi 'ndeki 
(Taşkent) mecmuada (nr. 10626) yukarı
dakilerin yanında Risale-i 'İlmiyye, Ten
bihü'l-'ulema', Risale-i Fena'iyye ve 
Risale-i Şeybiyye adlı eserleri bulun
maktadır. Aynı kütüphanedeki Risale 
der Menakıb-ı Hace 'Abdülhalik-ı 
Gucdüvanl de on~ nisbet edilm~ktedir. 
Bunlardan Gül-i Nevruz ve Genename 
yayımlanmıştır (bk. bi bl.) . Sachiko Mura
ta Esrarü'n-nika]J.'ı tanıtan bir makale 
yazmıştır (bk. bi bl.). 
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KASANİYYE 
(4it...IS') 

Nakşibendiyye tarikatının 
Ahmed el-Kasan'i'ye 

(ö. 949/1542) 
nisbet edilen bir kolu. 

.J 

Ahmed ei-Kasanl'nin faaliyetleriyle bil
hassa Fergana, Semerkant ve Buhara'da 
temelleri atılan Kasaniyye onun vefatın
dan sonra halifeleri yoluyla Orta Asya'da, 
Doğu Türkistan. Kuzey Hindistan, Belh, 
Şam ve İstanbul'da yayılma imkanı bul
muştur. Dehbldiyye adıyla da anılan Ka
saniyye'nin yükselişi ve şehirlerde etkin
lik kazanması Orta Asya'da Kübreviyye 
ile Yeseviyye'nin zayıflamasına yol açmış. 
hatta bu yükseliş diğer bazı Nakşibendl 
koliarına ancak küçük kasabalarda tutu
nabilme imkanı vermiştir. 

Tarikatın usul ve adabı klasik Nakşl 
geleneğine benzemekle birlikte bazı de
ğişiklikler ihtiva etmektedir. Müridiere 
kabiliyetlerine göre farklı esma tavsiye 
edilebilir. Hatta bazıları için sema, hal
vet, cehrl zikir ve riyazete de izin verile
bilir. Kasaniyye'de günlük evrad, seher 
vakti yetmiş defa tekrarlanan "estağ
firullah" ve üçer defa tekrarlanan tövbe 
mahiyetindeki dualarla başlar. Bu istiğ

far, ikindiden sonra da cehrl olarak yapı
lır. On iki rek'at kılınan teheccüd namazı
nın arkasından muhtelif virdler okunur. 
Sabah namazının ardından zamanı geldi
ğinde iki rek'at işrak ve on iki rek'at du
ha namazı kılınır ve kelime-i tevhld ile 
meşgul olunur. Klasik Nakşibendl gelene
ğinde olduğu gibi Kasaniyye'de de soh
bet. rabıta ve edep önemli unsurlar ara
sındadır. 

Kasaniyye tarikatı İshakıyye, Afakıyye, 
Cuybariyye adlı koliara ayrılmıştır. Bun
ların dışında müstakil bazı Kasani şeyhle
ri de vardır. 

İshakıyye. Kasaniyye'nin Ahmed ei
Kasanl'nin halifelerinden Mevlana Lut
fullah Çustl ile (ö . 979/157 1-72) baş

layan koludur. Mevlana Lutfullah, Ah
slkes'in Çust köyünde doğdu, Semer
kant'ta tahsil görürken Muhammed 
Kadl'ye, onun ölümünden sonra da Ah
med ei-Kasanl'ye intisap etti. Kasani'
nin vefatı üzerine hafifesi olarak Semer
kant'ta irşada başlayan Lutfullah. Küb
revller'le tartıştığı için dönemin idarecisi 
Ebu Said Han'a şikayet edildi ve han tara
fından cezalandırıldı. Bu olaydan sonra 
memleketi Çust'a dönüp orada vefat 


