
KASANT, Ahmed 

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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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 



eden Lutfullah'ın yerine Ahmed el-Kasa
ni' nin oğlu Ha ce İshak geçti. Sülukünü 
Mevlana Lutfullah 'ın yanında tamamlayıp 
Doğu Türkiskan'da irşad faaliyetine baş
layan Ha ce İshak, Kaşgar Valisi Muham
med Han da dahil olmak üzere birçok mü
rid edindi. Yarkent. Kaşgar, Hoten ve Ak
su'da on iki yıl kadar Nakşibendiliği yay
dıktan sonra memleketi Semerkant'a 
döndü ve orada vefat etti (ö. ı 008/ 1599-
ı600). Hace ishak'a nisbetle Kasaniyye'
nin bu koluna İshakıyye ya da Karadağ
lık Haceleri adı verilmiştir. Hayatına dair 
Muhammed ivaz tarafından Ziyô'ü'l-]fu
J(ıb adıyla bir eser kaleme alınmıştır. Ha
ce İshak vefatından önce oğlu Şadi'yi Yar
kent'e halife olarak tayin etmişti. Sonra
ki yıllarda tarikatın önde gelen isimlerin
den Danyal ve Şuayb siyasi olaylar yü
zünden Keşmir'e kaçmak zorunda kaldı
lar. Bu kola mensup birçok kişinin öldü
rüldüğü olaylarda Kasaniyye'nin diğer ko
lu olan Afakıyye'nin önde gelen ismi Hi
dayetullah Atak ve karısı Hanum Padi
şah'ın parmağı olduğu öne sürülmekte
dir. 1132'1erde (1720) Doğu Türkistan'a 
yönetici olan Danyal'ın vefatı üzerine böl
gedeki şehirler oğulları arasında taksim 
edildi ve bundan sonra İshakıyye'nin si
yasi yönü ön plana çıkmaya başladı. Mu
hammed Sadık Kaşgari'nin Te~kire-i ~zi
zôn, Şah Mahmud b. Mirza Fazı! Curas'ın 
Enisü'Hôlibin adlı eserleri bu kola men
sup şahsiyetler hakkında ayrıntılı bilgi
ler ihtiva etmektedir. H ike İshak'ın önde 
gelen halifelerinden Havend Mahmud La
huri(ö. 1052/ ı642), Keşmir'deki Sünni
ler'in liderliğini üstlenip Şiiler'le mücade
leye girişmiş. daha sonra Lahor'a gelip 
orada vefat etmiştir. Hace Muinüddin'in 
Kenzü 's-sa'ôde ve Mir'ôt-ı Tayyibe 
adlı eserlerinde hayatı hakkında geniş 
bilgi vardır. Silsilesi oğlu Hace Muinüd
din ve Muhammed Ebu Said Belhi tara
fından sürdürülmüştür. Bu son şahıs Ab
dülgani en-Nablusi'nin Nakşi şeyhidir. 

Afakıyye. Ahmed ei-Kasani. oğlu Hace 
Kelan Muhammed Emin'i yerine postni
şin olarak bırakmıştı. Ancak Muhammed 
Emin, kendini bu işe layık görmediği için 
babasının halifelerinden Muhammed is
lam Cuybari'ye intisap etti. Yirmi iki yıl 
onun sohbetinde bulunduktan sonra ica
zet alıp Dehbid'e döndü ve irşada başla
dı. Kasani'nin Ha ce İshak dışında bütün 
oğulları ona intisap etti. Hace Kelan. Deh
bid'de vefatı esnasında oğlu Hace Haşim 
Dehbidi'yi halife olarak bıraktı. Hace Ha
şim de iki önemli halife yetiştirdi. Bunlar-

dan biri kardeşi Hace Yusuf, diğeri Mu
hammed Hatib Sivinci'dir. Sivinci yoluy
la devam eden silsileye mensup olan 
Mehmed Niyaz Buhari. XVIII. yüzyılda is
tanbul 'a gelip bir süre irşadla meşgul 
oldu ve üç halife bırakarak Kasaniyye'
nin Anadolu'da yayılmasına katkıda 
bulundu. Bu halifeler. Üsküdar Alaca Mi
nare Tekkesi şeyhi Hacı Hüseyin Dede 
(ö. 1173/ 1759). Kanlıca Ataullah Efendi 
Tekkesi şeyhi Mehmed Ataullah Efendi 
(ö ı 203/1789) ve Mustafa Müstakim Ni
yazi' dir. Hace Kelan'ın diğer oğlu Yusuf. 
ağabeyi Hace Haşim'_den icazet alıp oğlu 
Hidayetullah Atak Hace ile Kaşgar'a gitti. 
Bölgenin yöneticisi Abdullah Han'ın oğ
lu Yulbars'tan büyük ilgi gören Hace Yu
suf'un vefatından sonra bu kolun liderliği 
oğlu Atak Hace'ye (Apak Hoca) geçti. Afak 
Hace 1678'de Kalmuklar'ın desteğiyle 
Kaşgar emiri oldu. Oğulları Yahya ve 
Mehdi Kaşgar'da valilik yaptılar. Ancak 
silsilesi Ma-Tai Baba ve Mevlana Azhar 
Kaşgari tarafından devam ettirildi. Ma
Tai Baba ve halifesi Ma-Lai Çih (ö. ı 753) 
tarikatın Çin ve özellikle Tibet'te yayılma
sını sağladılar. Atak Hace'ye nisbetle Afa
kiyye veya Akdağlık Haceleri diye de bili
nen bu kol günümüzde hala etkindir. 
Mevlana Azhar Kaşgari. istanbul Eyüp'
teki Kaşgari Tekkesi'nin ilk şeyhi olan Ab
dullah Nidai'nin (ö. ı ı 74/ ı 760-6ı) şeyhi

dir. Bu tekke XX. yüzyılın başlarına kadar 
Kasaniyye tarikatına mensup şeyhlerce 
idare edilmiş. daha sonra Halidiyye kolu
na geçmiştir. Hidayetullah Atak Hace ve 
müridieri hakkında Halüddin Katib Yar
kendi'nin Hidôyetnôme ve Muhammed 
Sadık Yarkendi'nin Mecmu'atü'l-mu
J:ıa]f]fı]fin adlı eserlerinde bilgi bulun
maktadır. 

Cuybariyye. Ahmed ei-Kasani'nin hali
felerinden Muhammed islam Cuybari(ö. 
97ı/ı563) önce Muhammed Kadi'ye, onun 
vefatı üzerine Ahmed ei-Kasani'ye intisap 
ederek on ikiyıl hizmetinde bulundu ve 
halifesi oldu. Tarikatı Buhara civarında 
yayan Cuybari. yerini oğlu Hace Kelan di
ye bilinen Hace Sa'd'a bıraktı. Gerek Mu
hammed İslam Cuybari gerekse Hace 
Sa'd, Şeybaniler'den İskender Han'ın oğ
lu Abdullah Han ile yakın ilişkiler kurdu
lar. Bedreddin Keşmiri'nin Ravzatü'r
rızvôn adlı eserinde CGybari. Muham
med Talib'in Matlabü'Hôlibin'inde hem 
Cuybari hem de oğulları hakkında geniş 
bilgi mevcuttur. CGybari ailesine ait bazı 
belgeler Bertel's tarafından neşredilmiş
tir. Cuybari'nin önde gelen halifelerinden 
Emir Yunus Muhammed Sufi (ö. 96ı/ 
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ı 554) Merv'e giderek tarikatı orada yay
mış. Merv Valisi Payende Muhammed 
Sultan da ona intisap etmiştir. Emir Yu
nus'un menkıbeleri Bedreddin Keşmiri'
nin Sira cü 'ş-şôliJ:ıin adlı eseriyle günü
müze ulaşmıştır. Kasaniyye. Cuybari'nin 
halifelerinden Hace Ahmed Sadık Taşken
di (ö. 994/ı586) tarafından Anadolu'ya 
getirilmiştir. Taşkendi önce Ahmed el
Kasani'ye. onun vefatı üzerine Muham
med İslam Cuybari'ye intisap ederek ica
zet aldı ve Taşkent'te irşada başladı. Ha
ce İshak Dehbidi'den de teberrüken ica
zet alan Taşkendi daha sonra İstanbul'a 
göç etti ve Fatih Camii yakınındaki Emir 
Buhari Tekkesi'ne şeyh oldu. Kendisinden 
sonra yerine sırasıyla oğlu Ziyaeddin Ah
med ve yeğeni Hace Fazlullah geçti. Bu 
tekke XIX. yüzyılın başlarına kadar bu 
ailenin idaresinde kalmıştır. 

Ahmed ei-Kasani'nin Dost Muham
med Ahsikesi ve H ord Azizan Belhi adlı 
iki önemli halifesi daha vardır. Bunlardan 
Belhi tarikatın Belh'te yayılmasındaki 
katkısı sebebiyle daha önemlidir. Onun 
silsilesi, İbn Yemin diye bilinen Mevlana 
Eke Şibirgani (ö. ı 004/ı595-96) ve Payen
de Muhammed Ahsikesi ( ö. ı o ı O/ ı6o ı
ı602) tarafından sürdürülmüştür. Hord 
Azizan Belhi'nin Şibirgani'den sorira sı
rasıyla Muhammed Arab Belhi, Seyyid 
Şerif Mir Kelan Belhi ve Ahmed en-Nah
li ei-Mekki (ö. ıı30/ı 7ı8) yoluyla devam 
eden silsilesi tarikatın Şam ve civarında 
yayılmasında etkili olmuştur. Hord Azi
zan Belhi'nin diğer halifesi Payende Mu
hammed Ahsikesi'nin hayatı ve men kı be
leri Baki Muhammed Şikari'nin Ma]fii
môtü'l-'ar itin adlı eseriyle günümüze 
ulaşmıştır. Payende'nin halifelerinden 
Derviş Azizan Gucdüvani'den icazet alan 
Şah Said Pelengpuş Gucdüvani (ö. ıııo; 
ı698) Hindistan'da faaliyet göstermiştir. 

istanbul Üsküdar'daki Bülbülderesi yakın
larında Özbekler Tekkesi'ni kuran Şeyh 
Haydar Taşkendi ( ö. ı ı 12/ ı 700) Şah Said 
Pelengpuş'un halifesidir. Resa mahlasıyla 
Farsça ve Türkçe şiirler yazan Şeyh Hay
dar'dan sonra tekkede Mehmed Niyaz (ö. 
1116/ı704) postnişin olmuştur. 
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Kelimenin aslı Arapça kassab olup 
"hayvan kesme işini devamlı surette ya

pan, bunu meslek edinen kimse" demek

t ir. Bu meslek erbabına aynı anlamda 

cezzar ve lahham da (et satan) denili r. 

Türkler kasap karşılığında et çi kelimesini 

kullanmışlardır (Dfvanü Lugati't-Türk Ter

cümesi, II. 48-49). 

Hayvancılıkla geçinen göçebe toplum

larda kadın erkek hemen her fert hayvan 

kesip yüzmede tecrübe sahibi olduğu için 

kasaplık genelde yerleşik düzende görü
len bir meslektir. Vahye dayanan dinlerde 

hayvanlardan hangilerinin yenileceği ve 

bunların nasıl kesilip yüzü leceği hakkında 

birtakım esaslar belirlenmiştir (bk. HAY

VAN) . İslam toplumlarında ihtisap mües

seselerinin kasaplık mesleğine getirdiği 
kurallar da Kur'an ve Sünnet kaynaklıdır. 
Hz. Peygamber'in ashabı içinde Halid b _ 
Esld b . Ebü'l-ls el-Ümevl. Kiram. Zübeyr, 

Amr b. As ve Amir b . Küreyz'in kasaplık 
yaptıkları rivayet edilir (Abdülhay el-Ket

tani. ll. 327) . Ayrıca köleler içinde de mes
leği kasaplık olanlar vardı (Buhar!, "Bü
yü<", 21 ). Zorunlu ihtiyaçların gerektirdiği 

her sanatın Kur'an'da bir dayanağı bulun

duğunu söyleyen Kettani kasaplık için de 

"· -· -henüz canlı iken- kestikleriniz hariç 
... " (el-Maide 5/3) ayetini kaynakgöster
mektedir (et-Teratibü'L-idariyye, lll , 6) . 

Tarih] kaynaklarda kasaplık konusu da

ha çok hisbe ile birlikte geçer. Etin temel 
gıda maddelerinden olması ve çabuk bo

zulması satışında bazı hassasiyetleri ge

rektirir. Bu sebeple her dönemde kasap
ların istenen sağlık şartlarına uyup uy

madıkları kontrol edilmiştir. Hz. Ali mu

tat aralıklarla çıktığı çarşı pazar dene

timlerinde kasapiara da uğ rardı. Onun 

hayvanların yüzülmeden önce üflenerek 

şişirilmelerini yasaklaması (İbn Ebu Şey

be , V, 8), sağlıkşartlarına uyma konusun

da duyulan hassasiyetin bir göstergesidir_ 

Hisbe teşkilatının kurulmasından sonra 

denetimleri muhtesib yapmaya başla

mıştır. Muhtesibin görevleriyle ilgili eser

lerde kasapiarda aranan özellikler ve uy

maları gereken kurallarbelirtilmiştiL is

lam toplumunda kasaplıkyapacakkişile
rin müslüman, ergenlik çağına gelmiş , 

akıllı ve sağlıklı olmaları istenir. Her ne ka

dar sahabe müfessirler, "Kitap ehlinin 
yiyeceği sizin için helal kılınd ı .. . " (el-Ma

ide 5/5) ayetindeki "yiyeceği" kelimesini 

"kestikleri" şeklinde yorumlamışlarsa da 
(Elma! ılı, lll, ı 577) Hz. Ömer kumandan
Iarına kasaplık ve sarraflık gibi hassas 
meslekleri kastederek, "İşlerinizde hıris
tiyanları çalıştırmayın" talimatını gön

dermiştir. Bunun sebebi, müslümanlar 
arasında söz konusu meslekleri icra ede
cek kimselerin bulunması ve gayri müs
limlerin İslam'a uymayan işlerine müslü
manları karıştırmalarını ve dine zarar 

vermelerini önlemektir (İbn Rüşd , IX, 352-
3 5 3 ). Osmanlılar da benzer kararlar al
mışlar ve yahudileri müslümanlara et 
satmaktan menetmişlerdir (Kazı cı. s. 
103-104) . Zimmller domuz eti de satma

larından dolayı ancak kendileri için kasap
lık yapabilirlerdi. 

Kasaplarla ilgili denetim kesimlik hay
vanların temini sırasında başiardı ve bu
na göre kesilmiş hayvan yani et karşılığın
da canlı hayvan satın alınması yasaktı. 

Muhtesib veya bir adamı hayvan kesilir
ken orada bulunur ve Allah 'ın adının anı l

ması, hayvanın eziyet etmeden yatırılıp 
bağlanması , bıçağın keskin ve kesim ye
rinin temiz olması, Hz. Peygamber'in Al
lah'ın her işte iyiliği, güzelliği farz kıldığı. 
öldürürken dahi bunun göz önünde tu
tulması gerektiği yolundaki hadisine 
(Müslim, "Şayd", 57) uyulup uyulmadığı 
ve bir hayvan kesilirken diğerlerinin onu 

Kasap esnafının resmigeçidini tasvir eden bir minyatür 
(Seyyid Lokman, Surname·i Hümayun, TSMK, Hazine , 
nr. 1344, vr. 296') 


