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Iii CENGiZ KALLEK 

1 KASABBAŞizADE İBRAHiM -, 
(ö. 1820) 

Defterdar, Mühendishane 
mekteplerinin ilk Türk hocalarından. 

L . ~ 

Babası Ali Ağa kasabbaşı olduğu için 
Kasabbaşızade diye anılır. Kalemden ye
tişme bir devlet adamı olan ve hayatı hak
kında çok az bilgi bulunan Kasabbaşıza
de 1787 yılında Süratçi N azırlığı ile Katar-ı 
Hacegan'a dahil olmuş ve zamanla def
terdarlık makamına kadar yükselmiştir 
(Sicili-i Osman!, I, 146). 1. Abdülhamid dö
neminde başlatılan yenileşme hareketle
ri 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 Ka
sım 1820 tarihinde vefat eden Kasabba
şızade, Beyoğlu Mevlevlhanesi haziresine 
defnedilmiştir (Sicili-i Osmani, ı. 146). 

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 bulun
maktadır (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 ese
rin bilinen tek nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'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 (is
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Mual
lim Cevdet, nr. 434). Eserin en önemli yö
nü. 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 so
mutluğa geçişi sağlayan muallak ideler 
alemine ceberOt alemi veya misal alemi 
de denilmektedir. Bu alemde dünyadaki 
bütün varlıkların birer ilk örneklerinin bu
lunduğu 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 an
lamlarını 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 kendile
rine verdiği güçle cismanl varlıkları ger
çekleştiren "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 S I b_ I S2a) . S. Risô.le fi aJ:ıvô.li'I-İşrô.
]:rıyyin. Müellifin İşraki filozoflardan say
dığı Eflatun. Hermes ve Pisagor'un fele
kl 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 Dev
let Kütüphanesi'nde (nr. 3941/1-2) nüsha
ları mevcuttur. 6. Risô.le fi keyfiyeti'r
rü 'yô.. Rüyanın mahiyeti, kısımları ve na
sıl meydana geldiğini açıklayan risale Be
yazıt Devlet Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
( nr. 3941/ ı-2). Mü elli fe 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 kaynaklan
maktadır. Zira bu akıllarda bütün varlık
ların sOretleri bulunmaktadır. Nefsin bu 
akıllarla birleşmesiyle sOretler nefiste iz
lerini 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 ta
mamen ayrı ve mücerret bir cevher ola

rak görmekte. hatta kişi öldükten sonra 
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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 Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (nr. 3941/1 -2). B. Ri
sô.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.zi
li'I-I:ramer ve müksihi fihô. . Ayın men
zilleri 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 di
ğer mezheplerin görüşlerini de zikret
mektedir. Eser Risô.le-i İ'tikö.diyye adıy
la yayımlanmıştır (İstanbul ı 2S8). 11. Ri
sô.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 olay
lar incelenmektedir. Kasabbaşızade'nin 
en ilgi çeken görüşü depremle ilgili ola
nıdır. 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. Gü
neşin tutulmasıyla yeryüzüne gelen ısı
nın aniden kesilmesi yer altında bulunan 
gazların soğuyup büzüşmesini sağlar. Gü
neş tutulmasının sona ermesiyle yeryü
züne aniden gelen güneş ışınları, bu, üç 
maddenin ısınıp genleşerek yer kabu
ğunu 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). 

BİBLİYOGRAFYA : 
Kasabbaşızade İ brahim. A/!:samü'l-'alem1n, 

İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim 
Cevdet, nr. 434, vr. 29b-3Qb; a.mlf., el-Müsü
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1-2, vr. 15 Jb. 1 52"; a.mlf .. Risale fi'r-ruJ:ı yü
semma bi'n-nefsi'n-natı/!:a, Beyazıt Devlet K tp., 
nr. 3941/1-2,vr. 154"-155b; a.mlf.,Risalefibe
yani'l-mürekkebat, İstanbul Belediyesi Atatürk 
Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. K. 542, vr. !5•-
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turcs (tre. M. !'Abbe de Cournand). Paris 1789, 
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zanc ı gi l- Sevim Tekeli). İ stanbul 1982, s. 203; 
İsmail Erdoğa n, ibrahim Kasabbaşızade'nin 
Felsefi Görüşleri( do kto ra tezi, 2001 ). AÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, s. 13-23, 128-129 ,1 52-155, 
I 72, 2 18 vd. Iii İSMAİL E RDOGAN 

L 

KA SAME 
( 4l..Alf) 

Faili meçhul cinayetlerde cezai 
ve mali sorumluluğu tesbit amacıyla 

cinayetin işlendiği bölge insanlarının 

veya maktulün yakınlarının 
yemin etmesi usulünü ifade eden 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "yemin etmek, yemin eden 
topluluk; barış ve yüz güzelliği" gibi an
lamlara gelen kasame İslam hukukunda, 
failin kesin delille belirlenemediği bir ci
nayet işlendiğinde suç mahallinden sınır
lı sayıda bir topluluğun haklarındaki suç 
isoadını defetmek veya maktulün yakın
larının suç isoadında bulunmak amacıyla 
mahkeme huzurunda yaptığı özel yemin
Ierin ad ıdır. 

Ceza ve ispat hukukunun birçok kuru
mu gibi kasame de islam öncesi dönemi
nin Hicaz-Arap toplumundan devralina
rak İyileştirilmiş bir usul olup kökü Sami 
geleneğe kadar uzanır. Eski Ahid'deki, fa
ili meçhul cinayetlerdefailin bulunabil
mesi amacıyla daha önce işe koşulmamış 
genç bir ineğin boğazlanması ve maktu
lün bulunduğu yere en yakın şehrin ihti
yarlarının bu ineğin üzerinde elini yıkaya
rak ellerinin kan dökmediğine, gözlerinin 
onu görmediğine yemin etmesi usulün
den söz eden ifadeler (Tes n i ye, 2 ı 11-9) 
kasamenin yahudi hukukunda mevcut 
olduğunu gösterir. Kur'an'da da İsrailo
ğulları arasında vuku bulan bir cinayetle 
failin teşhisi için benzeri şekilde bir ine
ğin kesilmesine yemin unsuruna yer ver
meksizin temas edilmektedir (ei-Bakara 
2/72-73) 

Hicaz Arapları , yalan yere yeminin dün
yevl kötü sonuçları olacağına dair köklü 
inanışları sebebiyle ispat hukukunda ye
mine sıkça başvuruyor, yemin etmesi is
tenen kimsenin yeminden kaçınmasını 
sübGtyönünde önemli bir delil sayıyordu . 

Bunun için de faili meçhul cinayetlerde 
cinayetin işlendiği veya cesedin bulundu
ğu yerdeki insanların cinayeti işlemedi 

ğine ve görmediğine dair yemin etmesi 
veya yeminden kaçınması suçu ispat veya 
suç isoadını defetmek açısından önem
liydi. İkinci bir yol olarak da maktulün ya
kınlarının cinayeti belli bir şahsın işlediği-
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ne inanmaları ve böyle bir iddiada bulun
maları halinde bu defa onlardan cinayeti 
o şahsın işlediğine dair yemin etmesi iste
niyor, yemin ederlerse sanığa diyet öde
tiliyordu (Cevad Ali, V, 524). Ancak bun
lardan hangi usule öncelik verileceği kay
naklarda açık değildir. Faili meçhul cina
yetlerde tarafların bu iki türlü yeminleş
me usulü İslam döneminde nefy ve ispat 
kasarnesi şeklinde fıkıh mezheplerince 
sistemleştirilerek korunmuştur. Kaynak
larda, Cahiliye dönemi kasarn e uygulama
sına örnek olarak El)G Talib'in Haşimo

ğulları'ndan bir işçin in öldürülmesi üze
rine zanlı şahsın kabilesinden ell i kişiye 
yemin ettirmesi olayı aktarılır (B uharl, 
"Menal5ıbü'l-enşar", 27; İ bn Hablb, s.33 5-
336). 

Cahiliye Arapları tarafından bilindiği ve 
yer yer başvurulduğu anlaşılan kasarneye 
Kur'an'da temas edilmez. Hadis mecmu
alarında Hz. Peygamber'in kasameyi Ca
hiliye'deki şekliyle devam ettirdiği rivayeti 
yer alır (Müslim, "J5asame", 7; Nesa!, "~a
same", 2) ve bu kaynakların kasame, di
yat, eyman gibi bölümlerinde konuya iliş
kin sınırlı bilgiler ve uygulama örnekleri 
verilir. Bunlardan birinde, ensardan Ab
dullah b. Sehl b. Zeyd'in Hayber hurma
lıklarında öldürülmüş olarak bulunması 
üzerine maktulün yakınlarıyla yol arkada
şı olan Muhayyisa b. Mes'Qd cinayeti Hay
ber yahudilerinin işlemiş olma ihtimalini 
dile getirdiler. ResGl-i Ekrem. onlardan 
bu cinayeti Hayber yahudilerinin işlediği
ne dair elli defa yemin etmelerini istedi
ğ i nde onlar yanında bulunmadıkları ve 
görmedikleri bir cinayet hakkında yemin 
edemeyeceklerini bildirdiler. Bunun üze
rine Hz. Peygamber yahudilerin elli ye
minle cinayet suçundan berat edeceğini 
açıkladı ve aradaki gerginliği gidermek 
için de maktulün diyetini beytülmalden 
ödedi (Buhar!, "Diyat", 22; Müslim, "J5asa
me", ı ). Bir diğer rivayette ResGiullah ' ın , 

yahudilerden elli erkeğe cinayeti işleme
diklerine ve işleyeni de bilmediklerine da
ir yemin ettirerek diyet ödettiği, yahudi
lerin de, "Gerçekten o, neblmiz Musa'nın 

hükmettiğiyle hüküm vermiştir" dedikle
ri aktarılır (Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki , 
VIII, 123) 

Hz. Peygamber' in ve Hulefa-yi Raşi 

dln'in uygulamalarında kasame usulüyle 
diyete hükmedildiğine dair muhtelif riva
yetler mevcutsa da kısasın uygulandığına 
dair rivayetlerin sıhhati ve içeriği tartış

malıdır (Buharl, "Diyat", 22; "Megazl" , 
36; Ebu DavOd, "Diyat", 9; Abdürrezzak es
San'anl, X , 37-44; Serahsl, XXVI, 109). is-

lam toplumunda fıkhl düşüncenin gelişi
mine ve ekolleşmesine paralel olarak fa
kihler, kasamenin meşruiyetinden uygu
lanış şekline ve sonuçlarına kadar birçok 
yönünü tartışıp zengin bir doktrin geliş
tirmişler, bunun sonucu olarak da kasa
me fıkıh literatüründe bu adı taşıyan ba
ğımsız bir bölüm veya cinayet bölümünün 
alt konusu olarak, ayrıca "eyman, nükül, 
diyat, da'va" gibi başlıklar altında dalaylı 
bilgiler verilerek ayrıntılı biçimde işlen
miştir. 

Mahiyeti ve Çeşitleri. Aksi ispat edil
mediği sürece kişilerin suçsuz! uğu asıl ol
duğundan ceza yargılaması hukukunda 
delile dayalı ispat merkezi bir önem taşır. 

Klasik doktrinde beyyine denince şahitli
ğin anlaşılması ve ispata elverişli delille
rin başında şahitliğin veya suçlunun itira
fının gelmesi de ispatın açık ve mümkün 
olduğunca şüpheden uzak bir delile da
yanması ilkesinin gereğidir. Ancak şahi
din ve suç itirafının bulunmadığı durum
larda hakların zayi olmaması ve suçların 
önlenmesi için yardımcı deliliere başvuru
lur. Yemin ve yeminden kaçınma bu yar
dımcı delillerden biri olup toplumda ahla
ki ve şahsi faziletierin canlılığına da bağlı 
olarak belli bir ispat gücü taşır. Özel bir 
yemin türü olan kasame, toplumda can 
güvenliğinin sağlanması ve korunmasın
da bölge halkının duyarlılık kazanması ve 
ortak sorumluluk bilincinin güçlenmesi, 
cinayet zanlılarının haksız töhmetten 
kurtulması , maktulün yakınlarının acısı
nın hafifletilmesi, adaletin gerçekleşme

si ve kamu vicdanının rahatlatılması gibi 
önemli işlevler üstlenmiştir. 

Kasamenin İslam döneminde cinayet
lerde sorumluyu belirleme yöntemi ola
rak uygulama alanı bulması ve gerekçe
lendirilmesi de bu çizgide olmuş , bunun 
için fakihler kasamen in genel ispat huku
kundan bir istisna olduğu , genel kuralı 
tahsis ettiği , kıyasa ve suçların şahslliği 
ilkesine aykırı düşse de kanların heder ol
masını önleme amacıyla maslahata bina
en ve Hz. Peygamber'in sünnetiyle meş
ruiyet kazandığı gibi açıklamalar yapmış
lardır. Ancak kasame fakihlerin büyük 
çoğunluğunca meşru bir delil sayılsa da 
azınlığı teşkil eden bazı tabiln ve sonrası 
nesil alimleri, kasameyi meşru bir ispat 
vasıtası veya kısas ve diyete hüküm için 
yeterli sebep görmezler. Bu fakihler, ka
samenin genel ispat kurallarıyla çeliştiği 
ve olaya tanıklığı bulunmayan kimsele
rin yeminine dayalı olarak hüküm verme
nin doğru olmayacağı görüşündedir (İbn 
Rüşd , ll , 357-358; Şevkanl, vıı, 41 ). 


