KASABA
lü olup oradaki caminin Türk sanatıyla,
mimarisiyle ilgili araştırmalarda önemli
bir yeri vardır. 1997'de 168 nüfuslu idi.
Gaziantep'in Yavuzeli kazasına bağlı Kasaba köyünde de 1980'de 242, 1985'te
ise 321 nüfus mevcuttu. Bir başka kasaba Karaman'ın İlısıra'sının adı olup (günümüzdeki adı Yollarbaş ı , 1997'de 2579
nüfuslu) burası Türkdevrinde gelişen bir
iskan yeridir.
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ise her biri 6 arpalık 4 parmağa eşitti
(Sauvaire, VUIJI886], s. 526). Matematikçi Ebü'I-Vefa ei-Bfızcani. Irak ve iran'daki
arazi ölçümüne dair şu bilgileri vermektedir: Sevad. Basra, Ahvaz ve Fars bölgelerinde araziler 6 zirau'l-misaha uzunluğundaki kasaba veya onun on katına denk
olan silsile ile ölçülür. Bağdat ve Sevad'da
kullanılan ve haşim arşını veya melik arşını da denen zirau'l-misaha kendi kabzasıyla 6, el arşınının kabzasıyla 8 kabzaya eşittir. Fars ile Horasan civarında kul lanılan kasaba, her biri 1,5 demir arşın ı 
na denk olan 3 mabehram arşınma eşit
tir. Irak'ta kasabaya bab adı verilir. Bab 6
arşına, arşın ise her biri 4 parmaklık 6
kabzaya muadildir. Maverdi ve Ebu Ya'la
ei-Ferra da kasabanın 6 arşına tekabül
ettiğini belirtirler. Kemaleddin ei-Farisl
ve İbnü ' I-Havvam , 1 kasaba= 6 haşim
arşını = 8 el arşını = 7t demir arşını = 48
kabza = 192 par mak= 1152 arpa = 6912
kıl eşitliğini verirler. Şeyhürrabve ed - Dı 
maşkl kasabanın uzun bir insanın kulacı
na yani 2~ arşına, Kalkaşendl ise normal
insanın iki kulacına denk olduğunu söyler.
Es'ad b. Memmatl1 hakim kasabası
5 marangoz arşın ı, feddanın ise 400
hakim kasaba karesi olduğunu bildirir.
Bu kasabanın 6~ zirau'l-kirtasa denk
düştüğü de kaydedilir (a.g.e. , a.y.). Kalkaşendl ayrıca şu bilgileri verir: Mısır'da
arazi ölçümünde- Fatımi devlet başkan ı
Hakim- Biemrillah zamanında uygulamaya konması sebebiyle olmalı- "hakim kasabası " adı verilen, Ebü'I-Kasım ez-Zeccacl'nin 6 haşim arşını , İbn Memmatl'nin
5 marangoz arşını veya diğerlerinin 8 el
nın
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KASABA
(~f)

L

Özellikle arazi ölçümünde kullamlan
eski bir uzunluk birimi.

_j

Sözlükte kasaba "kamış" anlamına gelir. Kolay taşınabilmesi, ahşap gibi çalış
maması vb . sebeplerle kamıştan imal
edilen bu ölçü birimine 1 aletine de bu ad
verilmiştir. Ayrıca buna -muhtemelen
bambu kelimesinden bozma- bab da denilir. Cevad Ali, kasabanın aslen Babillehçesinde "iki saat" anlamındaki kas- pu dan geldiğini ve bu sürede yürünen mesafeyi ifade ettiğini ileri sürerse de bu
görüş pek inand ırıcı görünmemektedir.
Sumerler'in gi , Akkadlar'ın qanü adını
3,06 metrelik ölçü birimi
kasabaya tekabül ediyor olmalıdır. Mısır'
da Firavunlar devrinden beri özellikle arazi ölçümünde kullanılan kasabanın değe
ri zaman içinde değişiklik göstermiştir.
Astronomi bilgini Mahmud Bey'egöre
Roma hakimiyeti zamanındaki değeri
yaklaşık 3,94 m . idi (JA, 111873], s. 86) .
Ebü'I-Kasım ez-Zeccaci, kasabanın 60 arşınlık eşlin (habl) onda birine yani 6 haşim
arşınma (= 8 el arşını), haşim arşınının
da 1 el arşınma denk olduğunu söyler.
Haşim arşın ı 8 Bağdat kabzasına , kabza
verdiği yaklaşık
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arşını uzunluğunda olduğunu bildirdiği

kasaba kullanılır. Aşağı Mısır'da Sendefa
isimli beldeye nisbetle sendefaviyye diye
adl andırılan ve Hakim'inkinden biraz daha uzun olan bir kasaba kullanılır. Makrizi'ye göre Mısır'da kullanılan kasaba 6~
kumaş arşınma veya yaklaşık olarak 5
marangoz arşınma eşittir. İbn Tağrlberdl
ise kasabanın 1O arşına denk olduğunu
söyler. Kasaba için ayrıca şu değerler
verilmektedir: 6 ömer arşın ı, 61 arşın
(3 ,884 m.), 6,5 arşın= 156 parmak= 936
arpa= 5616 katırkuyruğu kılı (seblbe), 7t
kara arşın, 7~ el arşını, 7,5 el arşını, 7 arşın + 2 kabza + 1 başparmak, 12 kadem
(a.g.e., s. 526-527; Hinz, s. 63).
Fransızlar'ın Mısır ' ı istilası sırasında
kullanımda

olan 24 kabzalık büyük kasaba piramit kaidesinin kenar uzunluğunun
altmışta biri, yani 231 + 60 = 3,85 m . idi
(M. Ziyaeddin er-Reyyis, s. 296; Hinz'in he-

sabına göre ise 3,99 m. Jlslamische Masse, s. 631). 1813-1814 arazi tahririnde 23
kabzalık (- 3,69 m.) kasabalar kullanıldı.
Bu arada söz konusu birim küçüldü: 1821
tahririne esas olan kasabalar 22 kabzadan (- 3, 53 m.) ibaretti. 1836 yılı civa rmda feddanın alanı 3331 kasabaz iken kasaba 22 kabza, kabza ise yaklaşık 6,25
inç uzunluğundaydı . 1861 'de bir fermanla kasabanın değeri 3,55 metreye (=
6,0933745 ez-zirau'l-beledl) sabitlendi
ve hileyi önlemek için tedavüldeki kasabaların iki ucuna resmen mühürlenmiş
demir başlıklar konulması emredildi (Lane, s. 569; Cuno, s. 209-2 10). Nihayet Ocak
1892'de yürürlüğe giren bir genelge ile
Mıs ı r ölçü sistemi birleştirildi. Buna göre
1 kasaba 3,55 m.. 1 feddan 3331 kasabaz= 4200,833 m 2 (yani 1000 kasaba 2 3
feddan) olarak belirlendi (Mahmoud Bey, ı
! 1873], s. 86-87; Systeme des mesures,
s. 19). Ayrıca günümüzde Mısır'da marangoz arşınının altıda birine yani 12,5
santimetreye eşit olan bir başka kasaba
da kullanılmaktadır (Hinz, s. 63).

1890'larda Suriye'de uzunluğu 3,675 m.
ile 5 m. arasında değişen çeşitli kasabalar kullanılıyordu (Young, IV, 372) . XVIII XIX. yüzyıllardaki 'Jlınus kasabası arazi
ölçümünde kullanıl an 31 ,5 parmaklık arşının 6 katına yani 3, 78 metreye eşitti
(Mahmud Ferve, sy. 7-8 !1993], s. 241242). Kasabanın as katları kulaç (ba' veya kame), arşın (zira), kabza; üs katları
eşi , mil, fersah ve berlddir. Bunların kasabaya nisbetleri arşının çeşidine göre
farklılık arzeder. Al an hesabında 100 kasabaz1 cerlbe, 10 kasabaz 1 kaflze, 1 kasabaz 1 aşlre eşittir (ayrıca bk. ARŞl N).
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KASABBAŞizADE İBRAHiM
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(ö. 1820)

Defterdar, Mühendishane
mekteplerinin ilk Türk hocalarından.
L
.
~
Babası

Ali Ağa kasabbaşı olduğu için
diye anılır. Kalemden yetişme bir devlet adamı olan ve hayatı hakkında çok az bilgi bulunan Kasabbaşıza
de 1787 yılında Süratçi Nazırlığı ile Katar-ı
Hacegan'a dahil olmuş ve zamanla defterdarlık makamına kadar yükselmiştir
(Sicili-i Osman!, I, 146). 1. Abdülhamid döneminde başlatılan yenileşme hareketleri çerçevesinde açılmış olan deniz ve kara
mühendishanelerinde Gelenbevl İsmail
ile birlikte hendese ve riyaziye dersleri
vermiş (Uzunçarşılı, s. S30-S31), daha
sonra Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
müdürlüğüne tayin edilmiş, bu görevi sı
rasında yetenekli öğrencileri belirleyerek
devlet tarafından desteklenmelerini sağ
lamıştır. Kasabbaşızade eserlerini daha
çok Arapça olarak kaleme almıştır. 26 Kasım 1820 tarihinde vefat eden Kasabbaşızade, Beyoğlu Mevlevlhanesi haziresine
defnedilmiştir (Sicili-i Osmani, ı. 146).
Kasabbaşızade

Eserleri. 1. ŞerJ:ıu'l-İ?,hô.r. Birgivl'nin
İ?,hl'ırü'l-esrô.r adlı Arapça gramer kitabı
üzerine yazılmış bir şerh olup değişik
kütüphanelerde yazma nüshaları bulunmaktadır (Köprülü Ktp ., nr. K S83; Beyazıt
Devlet Ktp.,nr. 6200; Hacı Selim Ağa Ktp .,
nr. 1600). 2. Sefinetü'l-mesô.'il. Felsefi ve
kelaml meselelerin ağırlıkta olduğu bir
felsefe sözlüğü görünümünde olan eserin bilinen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Halet Efendi, nr. 792).
3. Risô.le ' alô. beyô.ni a]:rsô.mi'l-'ô.Iemin.
Kozmoloji ve ontoloji konularına dair bu

risalede cisimler ve akıllar alemiyle bu iki
alem arasında bir vasıta olarak düşünülen
muallak ideler alemi incelenmektedir (istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. 434). Eserin en önemli yönü. işrakıyye'de olduğu gibi Meşşallik'teki
ay altı ve ay üstü alemi anlayışının dışın
da üçüncü bir alemden bahsetmesidir.
İki alem arasında bir tür soyutluktan somutluğa geçişi sağlayan muallak ideler
alemine ceberOt alemi veya misal alemi
de denilmektedir. Bu alemde dünyadaki
bütün varlıkların birer ilk örneklerinin bulunduğu şehirler vardır (vr. 29b-30b). 4.
Risô.le tete'alla]:ru 'alô. beyô.ni'l-müşü
li'l-Eflô.tuniyye ve'l-müşüli'l-mu'alla
]:ra ve'l-far]:rı beynehümô.. Eflatun'un
ideleriyle muallak ide kavramlarının.
Meşşal. İşraki ve dini literatürdeki anlamlarını açıklayan risale Beyazıt Devlet
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr.
3941/1-2). Kasabbaşızade'ye göre Allah 'ın
dışında müessir ve müdebbir varlıklar
vardır. Müessir varlıklar, Allah'ın kendilerine verdiği güçle cismanl varlıkları gerçekleştiren "on akıl " dır; müdebbir varlık
lar ise oluşan cisimlerin idarecisidir. Ulvl
(semavi) cisimlerin müdebbiri feleklerin
nefisleridir; süfll (ay altı) cisimlerin ise
biri türlerinin, diğeri fertlerinin olmak
üzere iki farklı müdebbir ideleri vardır
(vr. I SI b_ I S2a) . S. Risô.le fi aJ:ıvô.li'I-İşrô.
]:rıyyin. Müellifin İşraki filozoflardan saydığı Eflatun. Hermes ve Pisagor'un felekl nefislerle kendi nefislerinin birleşme
sini (ittisal) ve Pisagor'un mOsiki ilmini
nasıl elde ettiğini araştıran bir eser olup
istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'nda
(Muallim Cevdet, nr. 434) ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde (nr. 3941/1-2) nüshaları mevcuttur. 6. Risô.le fi keyfiyeti'rrü ' yô.. Rüyanın mahiyeti, kısımları ve nasıl meydana geldiğini açıklayan risale Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde kayıtlıdır
(nr. 3941/ ı- 2). Mü ellife göre rüya kazib ve
sadık olmak üzere ikiye ayrılır. Kazib rüya
hiss-i müşterek, hayal ve beyni oluşturan
mizaçtan, sadık rüya ise nefs-i natıkanın
soyut akıllarla birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Zira bu akıllarda bütün varlık
ların sOretleri bulunmaktadır. Nefsin bu
akıllarla birleşmesiyle sOretler nefiste izlerini bırakır ve böylece rüya gerçekleş
miş olur (vr. ı 4~- ı s obı. 7. Risô.Ie fi'r-ruJ:ı
yüsemmô. bi'n-nefsi'n-nô.tı]:ra. Değişik
mezhep ve alimierin görüşlerinin kısaca
mukayese edildiği eserde müellif, ruhu
bedenin bir aleti değil aksine ondan tamamen ayrı ve mücerret bir cevher olarak görmekte. hatta kişi öldükten sonra

bile ruhunun algılamaya devam ettiğini
ve sağ olan kişilerle irtibat kurabildiğini
iddia etmektedir (vr. ı S4a- ı s Sb). Eserin
bilinen tek nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 3941/1 -2). B. Risô.Ie fi'l -ma']:rülô.ti'l- 'aşere. Aristocu bir
bakış açısıyla on kategoriyi açıklayan eser
Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir (nr.
3941/1-2). 9. Risô.le ii beyô.ni menô.zili'I-I:ramer ve müksihi fihô. . Ayın menzilleri ve bu menzillerde geçirdiği süreler
konusunu inceleyen eserin bilinen tek
nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde
bulunmaktadır (nr. 3941/1-2). 10. Risô.le
fi i'tikö.d-i Ehli's-sünne ve'l-cemô.a.
Ehl-i sünnet'in tanımını yapan ve görüş 
lerini kısaca anlatan bu Türkçe eserde
müellif. genellikle Matürldller'in görüşü
nü benimsemekle birlikte Eş' arilik ve diğer mezheplerin görüşlerini de zikretmektedir. Eser Risô.le-i İ'tikö.diyye adıy
la yayımlanmıştır (İstanbul ı 2S8). 11. Risô.le fi beyô.ni'l-mürekkebô.t elleti Iô.
mizô.ce Iehô. fi'l-cev. İstanbul Belediyesi
Atatürk Kitaplığı'nda bulunan bu Türkçe
eserde (Muallim Cevdet, nr. K. S42) hava
tabakasında, yerkürenin dış kabuğunda
ve iç katmanlarında meydana gelen olaylar incelenmektedir. Kasabbaşızade'nin
en ilgi çeken görüşü depremle ilgili olanıdır. Ona göre deprem yer altında ısınıp
genişleyen hava, buhar ve dumanın yer
kabuğunun zayıf olan kısmını kırmasıyla
oluşur. Depremin meydana gelmesinin
en önemli sebebi güneş tutulmasıdır. Güneşin tutulmasıyla yeryüzüne gelen ısı
nın aniden kesilmesi yer altında bulunan
gazların soğuyup büzüşmesini sağlar. Güneş tutulmasının sona ermesiyle yeryüzüne aniden gelen güneş ışınları, bu, üç
maddenin ısınıp genleşerek yer kabuğunu en zayıf yerinden kırmak suretiyle
depremi oluşturur. Depremi önlemek için
deprem bölgelerinde derin kuyular açıla
rak yer altında sıkışan gazların boşaltıl
ması gerekir (vr. ı sa- ı 7a).
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