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Saliki cezbeye sevkeden manevi hal, 
arifin gönlü ve ilahi aşkın şarabıyla 

mest olan kişinin vücudu anlamlarında 
bir tasavvuf terimi 
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(bk. ŞÜRB). 

KAS EM 

(bk. AKSAMii'l-KUR' AN; YEMİN). 

KASIM 
(~lAfi) 

Hz. Peygamber'in oğlu. 
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ResGl-i Ekrem'in nübüwetinden kısa 
bir süre önce Mekke'de dünyaya geldi. 
Annesi Hz. Hatice'dir. Kasım'ın doğumuy
la ilgili başka rivayetler de bulunmakla 
birlikte ibn İshak. genel bir ifadeyle Hz. 
Peygamber'in Hatice'den doğan bütün 
çocuklarının nübüwetten önce dünyaya 
geldiğini belirtmektedir. ResOluilah ilk ço
cuğu Kasım olduğu için Ebü'l-Kasım kün
yesiyle anılmıştır. Kasım'ın ebesi ümmü 
Rafi' Selma olup akika için iki kurban ke
silmiştir. Onun ne kadar yaşadığı ve ne 
zaman öldüğü konusunda da ihtilaf var
dır. Yedi gün veya yedi ay yaşadığı, süt 
emme yaşını tamamladığı. hatta temyiz 
yaşında yahut hayvana binecek yaşta öl
düğü ileri sürülmüştür. ResGl-i Ekrem'in 
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çocuklarının vefatıyla ilgili olarak yine ge
nel bir ifade kullanan İbn ishak kızlarının 
peygamberlik dönemine ulaştığını, erkek 
çocuklarının ise nübüwetten önce. öldü
ğünü kaydeder. Kasım ' ın nübüvvetten 
sonra vefat ettiğini kabul edenlerin en 
önemli dayanağı. onun ölümünün Kevser 
sOresinin nüzGI sebepleri arasında zikre
dilmesidir. Buna göre Kasım öldüğünde 
müşriklerden biri ResGlullah'ın soyunun 
kesildiğini iddia etmiş , bunun üzerine 
Kevser sOresi nazil olmuştur. ibn Mace'
nin es-Sünen'inde ("Cena'iz", 27) yer 
alan bir rivayette, Kasım'ın süt emme ça
ğını tamamlamasına az bir süre kala öl
mesi üzerine annesinin bu süreyi doldur
madan ölmesi sebebiyle üzüntüsünü di
le getirdiği, ResGl-i Ekrem'in de onun bu 
müddeti cennette tamamiayacağını söy
lediği belirtilmektedir. 
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~ AsRi ÇUBUKÇU 

KASIM, Abdülkerim 
(~IS ~.fJI~) 

(1914-1963) 

Irak'ta cumhuriyet yönetimini kuran 
asker ve devlet adamı. 

-, 

Bağdat'ın güneyindeki bir köyde doğ
du. 1934'te Bağdat Askeri Akademisi'ni 
bitirdi. 1941 yılında İngilizler' e ve kral na
ibine karşı Reşid Ali'nin başlattığı ihtilal 
sırasında Musul'da garnizon kumandanı 
olarak bulundu. 1948'deki Arap- i srail sa
vaşında görev aldı. 19SS'te tuğgeneralli
ğe yükseltildi. Mısır'da ed-Dubbatü'l-ah
rar'ın (Hür Subaylar) cumhuriyet ilan et
mesi ( 1952) Irak ordusunda da monarşi 
karşıtı hareketlerin başlamasına yol açtı 
ve H ür Subaylar teşkilatı kurularak mer
kez komitesinin başına Abdülkerim Ka
sım getirildi. 

Irak'ın Batı ittifakının bir uzantısı olan 
Bağdat Paktı'nda yer alması ( 1955). Arap 
dünyasında Cemal Abdünnasır'ın önder
liğinde Irak yöneticilerine karşı bir kam
panyanın başlatılmasına sebep oldu. Bü
tün Araplar~n birleŞmesini savunan Na-

sır'ın Mısır'la Suriye'yi birleştirerek Birle
şik Arap Cumhuriyeti'ni kurması (ı Şubat 
1958) ve diğer Arap devletlerini de ken
dilerine katılmaya çağırması Ortadoğu'

da dengeleri değiştirdi. Lübnan, Birleşik 
Arap Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışma
sı ihtimaline karşı Türkiye ve Irak'ın mü
dahale etmesini istedi. Bunun üzerine 
Irak hükümeti ülkenin batısına askeri bir
likleri sevketmeye karar verdi. Bu sevki
yat sırasında 13-14 Temmuz 1958 tari
hinde Tuğgeneral Abdülkerim Kasım ile 
Albay Abdüsselam Arif birlikleriyle Bağ
dat'tan geçerken kanlı bir şekilde idareye 
el koydular ve genç kral ll. Paysal ile kral 
naibi Abdülilah ve Başbakan NGri es
Said'i öldürerek cumhuriyet ilan ettiler. 
Darbecilerin önderi Kasım bakanlar ku
rulu başkanlığı, savunma bakanlığı ve si
lahlı kuwetler kumandanlığını üstlendi. 

Ortadoğu'da Batı yanlısı politikalarıyla 

tanınan Irak monarşisinin yıkilması Ür
dün ve Lübnan'da büyük tedirginlik ya
rattı. Bu iki ülkede de benzer darbelerin 
olmaması için Amerika Birleşik Devletleri 
Lübnan'a, ingiltere de Ürdün'e asker gön
derdi. Kasım'ın önderliğindeki Egemen
lik Konseyi lrak'ı Arap Birliği'nden çeke
rek Amerika Birleşik Devletleri ve ingil
tere'ye Batı karşıtı bir politika izlemeye
ceğine dair güvence verdi. Arkasından 27 
Temmuz 1958'de kabul edilen geçici ana
yasaya göre Irak Devleti'nin bağımsız ve 
egemen bir cumhuriyet olduğu ilan edil
di. Yeni Irakyönetimini ilk önce Sovyetler 
Birliği tanıdı. 

ihtilal önceleri Nasır yanlısı bir tutum 
sergiledi; N asır da Irak' ın Birleşik Arap 
Cumhuriyeti'ne katılacağını umuyordu; 
fakat beklentisi gerçekleşmedi. Ayrıca bu 
konu hükümet içinde görüş ayrılıkiarına 
yol açtı. İhtilalin ikinci adamı Abdüsselam 
Arif, Arap Birliği ve Birleşik Arap Cumhu
riyeti yanlısı olduğu için kısa sürede ka
bineden uzaklaştırıldı. Hükümet, Nasır 
aleyhtarı bir tavır takındı. Özellikle birleş
me karşıtı komünistlerin etkisiyle biçim
lenen bu politika Sovyetler Birliği tarafın
dan desteklendi ve bu siyasi destek as
keri ve iktisadi yardımlarla takviye edildi. 
Böylece Kasım yönetiminin ilk yıllarında 
komünistlerin nüfuzu giderek arttı. 

Kasım'ın iktidarının ilk aylarından iti
baren komünistlerle iş birliği içinde izle
diği politika N asır yanlılarının büyük tep
kisini çekti ve Mart 1959'da, Musul'da 
garnizonun gönderine BirleşikArap Cum
huriyeti'nin bayrağını çeken Albay Abdül
ve~hab eş-Şewaf'ın önderliğinde bir is
yan patlak verdi. Fakat Bağdat'ta ise Na-


