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KASIM b. MUHAMMED
b. EBÜ BEKİR
(_f:! ..s. i ..:,.! ~ ..:,.! r'>""lAJf)
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EbCı

Muhammed (EbCı Abdirrahman)
b. Muhammed b. Ebi Bekr
es-Sıddlk el-Kureşl et-Teyml el-Medeni
(ö . 107/725 [?])
el-Kasım

L

Medineli meşhur yedi tabiin
fakihinden biri.

Alimierin ölüp gitmesiyle ilmin yok olmasından endişe eden Halife Ömer b. Ab-
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Hz. Osman'ın halifeliği döneminde doğ
du. Annesi Sevde isimli bir ümmüveleddir. Babasının öldürülmesinden sonra bir
müddet halası Hz. Aişe'nin yanında kaldı.
Ondan , babaannesi Esma bint Umeys,
Zeyneb bint Cahş. Abdullah b. Abbas. Abdullah b. ömer. Ebu Hüreyre. Muaviye b.
Ebu Süfyan. Abdullah b. Amr b. As ve diğer bazı sahabilerden hadis rivayet etti.
Kendisinden hadis nakledenler arasında
Yahya b. Said el-Ensarı. Ali b. Ebu Talha.
Şa'bl. Nafi' . Salim b. Abdullah b. Ömer.
Ebu Bekir b. Hazm. Malik b. Dinar. İbn
Şihab ez-Zührl. İbn Ebu Müleyke. Reblatürre'y, Ubeydullah b. Ömer b. Hafs.
Ebü'z-Zinad. Abdullah İbn Avn . Eyyub esSahtiyanl gibi şahsiyetler vardır. Hadis
tenkitçilerinin güvenilirliği hususunda
görüş birliğine vardığı Kasım'ın Abdullah
b. Mes'ud'dan mürsei. babası aracılığıyla
dedesinden münkatı ' rivayetlerde bulunduğu da kaydedilmektedir.
Mus' ab ez-Zübeyr! Kasım'ı "ta bilnin hayırlılarından". İmam Malik "ümmetin fa-

kihlerinden" diye anarken Yahya b. Said
Medine'de Kasım'dan daha faziletlisini
görmediklerini söyler. Ebü'z-Zinad da hadis konusunda ondan daha alimine rastl amadığını. Zührl fetvanın Sel em e b. Ekva'. Kasım ve Salim'de toplandığını belirtmiştir. Ali b. Medlnl. zamanının en faziletiisi şeklinde tanımladığı Kasım'ın 200
hadis rivayet ettiğini açıklarken Malik' e
göre bu sayı 1OO'ü bulmaz. İbn Avn onun
hadisleri harfiyen rivayet edenlerden olduğunu söyler. İbn Main. Ubeydullah-Kasım-Aişe ravi zincirini "altın yaldızlı sened" şeklinde niteler. Müslim b. Haccac'ın
çok önem verdiği Kasım'a ait rivayetler
Kütüb-i Sitte'de yer almıştır.

dülazlz, Medine Valisi Ebü Bekir b. Hazm'a
bir ferman göndererek başta teyzesi Amre bint Abdurrahman ve Kasım b. Muhammed'in rivayetleri olmak üzere Hz.
Peygamber'in hadislerini araştırıp yazmasını istemiştir. Bunun üzerine Ebü
Bekir'in rivayetleri derleyip halifeye gönderdiği belirtilmektedir.
"Fukaha-i seb'a" olarak anılan Medineli meşhur yedi tabiln fakihi arasında yer
alan Kasım'ın Mescid-i Nebevl'de ders
halkası vardı. ilmi gizlemenin helal olmadığını söyler. sorulan sorulardan bilmediklerini cevaplandırmaz. bir fikir beyan
ettiğinde onun şahsi görüşü olduğunu ve
mutlaka hakkı yansıttığını ileri sürmediğini vurgulardı. Özellikle ehl-i re'ye. insanın Allah 'ın farzlarından habersiz yaşa
masının bilmediği şeyleri O'na ve Resulü'ne nisbet etmesinden daha hayırlı olduğunu söyleyerek indi fetva vermemelerini öğütlerdi. Fetvaianna bir örnek olarak kişinin akıl ve ruh sağlığının temini
ve yolculukta develerin hızlandırılması
gibi meşru amaçlarla musikiyi caiz görmesi zikredilebilir (Ebu Abdullah el-Hallm!. III, 20) Kur'an'ı tefsire -dirayet tefsiri olmalı- çalışmayan Ka.sım Kaderiyye'yi
lanetlemiş ve kader hususunu tartışan
bir gruba Allah'ın açıklamadığı şeyi tartış
mamalarını tavsiye etmiştir. Şakir Mustafa onun Ta beri. Vakıdl ve Belazürl gibi
tarihçiler tarafından iktibas edilen megazi ve halifelerle ilgili bazı haberlerinden hareketle bu hususları içeren bir kitap yazmış olabileceğini söylemektedir

Cezeri

b. Şeyh Muhammed el-Hadi el-Allanl tarafından Fı]fhü'l-İmô.m el-Kasım b. MuJ:ıammed b. Ebi Bekr eş-Şıddi]f ve eşe
ruhu ii Tunis (ı 988). Ali b. Abdullah Salih Ca bir tarafından Riyad'daki Camiatü'lİmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye'
de Fı]fhü'l-Kiisım b. MuJ:ıammed muvô.zinen bi-fı]fhi eşheri'l-müctehidin
(1407/1987) adıyla birer doktora tezi hazırlanmıştır.
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KASIM

(et-Taril].u'l-'Arabi, s. 154).

Ömrünün son üç yılında gözleri görmeyen Kasım. yetmiş veya yetmiş iki yaşın
da iken bir hac ya da umre yolculuğu sı
rasında Kudeyd mevkiinde vefat etti ve
Müşellel'de defnedildi. Ölüm tarihiyle ilgili olarak 101 (719). 102. 106, 107. 108
ve 112 (730) yılları verilmekte, İ bn Hacer
el-Askalanl gerekçe göstermeksizin doğ
rusunun 106 olduğunu ileri sürmektedir
( Ta/<.:ribü 't-Teh?ib, ll, 120) . İlk kaynakların
bir kısmı ise 107 tarihini esas almaktadır.
Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzl, Ebu ishak eş-Ş!razi ve İbn Mencuye tarafından
kaydedilen 117 (735). 121 ve 130 yılları
iktibas veya istinsah hatası olmalıdır. Amcası Abdurrahman'ın kızı Kureybe ile evlenen Kasım'ın Abdurrahman. ümmü
Ferve, Ümmü Hakim ve Abde adında çocukları vardı; Ca'fer es- Sadık kızı ümmü Ferve'den olma torunudur.
Kasım'ın fıkhl görüşleri üzerine Tunus'ta el-Ma'hedü'I-a'la li'ş - şerla'da Enes

PAŞA,

PAŞA,

(ö. X./XVI.
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CENGiZ KALLEK

Cezeri
ilk yarısı)

Fatih Sultan Mehmed
ve Il. Bayezid dönemi devlet
ve şai rlerinden .
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Kıraat alimi Cezerl'nin tarunu ve Fatih
Sultan Mehmed dönemi nişancılarından
Cezerlzade Şemseddin Mehmed Bey'in
oğlu olduğu ve bu sebeple Cezerl nisbesiyle anıldığı belirtilir. Ancak evail-i Ramazan 907 (Mart 1502) tarihli vakfiyesinde
(istanbul Müftülüğü Şer'iyye Sici li eri Arşivi, Evkaf-ı Hümayun, nr. 2, s. 250) isminin Kasım Paşa b. Abdullah olarak geçmesi, bazı kaynakların n aklettiği gibi (LatHI, s. 219; Al! Mustafa Efendi, s. 800; BelTğ, s. 65) Şeyh Mehmed Cezerl'nin veya
bu ailenin kölesi olduğ u şeklindeki rivayetin daha kuwetli olduğunu göst erir. Gerçekte ismi Neşrl'de (Cihannüma , ı. 231)
Cezerl Kasımı Paşa . İbn Kemal'de (Te va-
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